
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vigala valla ajaleht  

 
Nr. 5 (101)  Mai  2009 TASUTA 

Südamenädala tervisepäevad “Sinu 
südame heaks” 
 
Tänavusel südamenädalal oli tähelepanukeskmes 
südamehaiguste ja insuldi ennetamine läbi tervis-
like eluviiside.  
Südamenädala üldine eesmärk on panna inimesi 
rohkem tähelepanu pöörama oma eluviisidele ja jul-
gustama neid tegema tervisele positiivseid otsuseid. 
Riski haigestuda infarkti või insulti on võimalik 
mitmeti vähendada  - näiteks valides toidulauale 
vähem rasvaseid ja soolaseid tooteid, võimaldades 
endale aktiivset puhkust ja rohkem liikumist ning 
loobudes suitsetamisest ja alkoholiga liialdamisest. 

Vigala valla südamenädala üritused viidi läbi kolme 
tervisepäevana. Esimene tervisepäev toimus 21. 
aprillil Märjamaa ujulas, kus kõigil soovijail oli või-
malus osaleda vesivõimlemise treeningul või lihtsalt 
ujuda ja nautida veemõnusid. Lapsed mängisid väga 

põnevat vesikorvpalli ja tegid tutvust vesivõimlemi-
sega. Järgmised tervisepäevad toimusid 25. aprillil 
Vana-Vigalas ja 26. aprillil Kivi-Vigalas. Maret Järve 
juhtimisel õpiti kepikõndi ja tehti ravivõimlemist. 
Vestlusringis “Terve süda – tervislik toit ja positiivne 
mõtlemine” rääkis pereõde Maret Järv, kuidas lihtsate 
vahendite ning võtete abil oma südametervise eest 
hoolitseda. Tema teadmised ning innustav vestlus süs-
tis positiivset mõtlemist igasse kohalolijasse.  
Südamenädala tervisepäevadel osales kokku sadakond 
erinevas vanuses inimest, kes kõik said hea tuju ja 
tegid midagi head oma südamele. Loodetavasti jätka-
takse tervislike eluviiside ja liikumisharrastustega ka 
pärast südamenädala kampaania lõppu.  
Värske õhk ja rõõmus meel saatmas käijaid nende teel! 

Ilme Roosi 
Sotsiaaltöö spetsialist

Foto: oma tervise eest hoolt kandvad tervisepäevalised, 
eesreas keskel Maret Järv. Foto Riina Redlich. 

Head tervist ja rohket rõõmu kõikidele Vigala valla emadele! 
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Noorsookirjanik koolis 

16.aprillil külastas Kivi-Vigala 
põhikooli noorsookirjanik Ketlin 
Priilinn. Ta käis õpilastele endast 
rääkimas ja oma raamatuid tut-
vustamas. 
Ketlin Priilinn on vabakutseline 
kirjanik, sest ei suudaks kellast 
kellani kusagil kontoris viibida. 
Neiu tahtis kirjanikuks saada juba 
väiksena ja hakkas kirjutama 
lausa 4-aastaselt. Koolis meeldis 
talle väga kirjandeid kirjutada. 
2004.a osales Ketlin lastejuttude 
võistlusel, kus sai märgitud tema 
lugu „Koeralaps Berta seiklused“, 
mis raamatuna ilmus 2005.aastal. 
Ketlin kirjutas selle raamatu oma 
koerast. Oma koertest, kes on talle 
väga armsad olnud, on kirjutatud 
veel teinegi raamat. Üks koer 
hammustas tal ninast peaaegu  

tüki välja, kuid Ketlin andis talle 
andeks, sest mõistis, et koer käitus 
nõnda, kuna oli eelmise peremehe 
poolt väga halvasti koheldud, ja 
loom oli sellest vahejuhtumist isegi 
väga ehmunud. Peamiselt kirjutab 
kirjanik aga noortest ja nende 
probleemidest ning rõõmudest. 
Noorel kirjanikul on ilmunud 11 
raamatut, peale laste – ja noor-
sooraamatute on ta kirjutanud ka 
täiskasvanutele. Lisaks raamatute 
kirjutamisele tegutseb ta ajakir-
janikuna, tehes majandusteemadel 
kaastööd ajalehele Äripäev ja aja-
kirjale Director. Ketlin Priilinn on 
tegelenud ka tõlkimisega ja tõlki-
nud inglise keelest eesti keelde neli 
raamatut. Tema hobideks on lu-
gemine, reisimine ning kirjuta-
mine. Ketlin loeb palju klassikalist 
kirjandust ning armastab õudus- ja 

fantaasiaromaane. Tema lemmik-
kirjanikud on Stephen King ja 
Erich Maria Remarque. 
Praegu on noorsookirjanikul käsil 
uus raamat nimega „Mustlas-
plikad“, mis jutustab kolmest õest, 
kes lähevad ilma vanemateta 
reisile. 
Ketlin Priilinnale meeldis meie 
koolis, ta oli rõõmus, et noored 
tema raamatuid palju loevad. 
Tänuks sooja vastuvõtu eest saatis 
kirjanik Vigala valla raamatu-
kogule kingituseks neid raamatuid, 
mida seal veel ei olnud. Neid 
saavad nüüd lugemishuvilised 
noored laenutada. Tore üritus saigi 
teoks meie raamatukogu ja kooli 
tiheda koostöö tõttu.  

Keitlin Niit, Keily Moks ja 
Siiri Lubaso

Kivi-Vigala põhikooli 5.kl õpilased

Tore teatripäev Raikkülas 
 

11.aprillil toimus Raikküla rahva-
majas kooliteatrite festival. 
Festivalil said osaleda kõik 
Raplamaa koolide näiteringid, kuid 
kohal oli ainult seitse näiteringi. 
Meie koolist võttis osa kaks truppi 
– nooremad ning suuremad.  
Väiksemate trupp esitas loo Henno 
Käo muistendi „Tulevargad“ järgi, 
mis räägib sellest, kuidas loomad 
tahtsid tuld varastada, sest neil oli 
talvel külm. Nad korraldasid 
võistluse, et kes esimesena tule 
põrgust ära toob, see saab inime-
sega ühes lauas süüa. Suuremad 
esinesid Merle Karusoo näidendiga 
„Laste riskiretk“, mis paneb meid 
mõtlema selle üle, mida teevad 
narkootikumid lastega. 
Noorte näitlejate tegemisi vaagis 
innustav kogu, kelle käest meie 
väikeste trupp ka hea meeskonna-
töö ja hästi esitatud tekstide eest 
palju kiita sai. Suurte etenduse   
puhul meeldis žüriile teema ning 
meie vapraid näitlejaid innustati 
edasi mängima. Pärast esinemisi 
läks tähtis kogu otsust tegema ja 
sel ajal õpetas üks noormees huvi-
listele jumpstyle´i. 
Pika ootamise järel tuli innustav 
kogu tagasi ning hakkas auhindu 
välja jagama ja üllatus – üllatus: 
meie väikeste rühm sai jälle 
vabariiklikule teatrifestivalile – 8.-
9.mail sõidavad nad Kehrasse. 

Väiksema trupi liikmed olid laval 
natuke närviski, aga kui nad teada 
said, et riigifestivalile pääsesid, 
olid väga õnnelikud. Väikestest ja 
suurematest näitlejatest valiti 
kaks parimat tüdruk- ning poiss-
näitlejat. Meie kooli väiksemate 
trupist valiti paremaks tüdrukuks 
Keitlin Niit. Suuremate parimaks 
tüdruknäitlejaks valiti Vana-
Vigala trupist Mai-Triin Viirsalu. 
Nemad said endale kivist meene, 
millel oli kujutatud kooliteatrite 
logo. Päev oli tore ja innustas 
näitlemisega edasi tegelema. 

Pille Siimar, Kärolin Lints ja 
Markos Sisas

Kivi-Vigala põhikooli 5.kl õpilased

Pisut kriitikat žürii kohta 
 

Tahaks lisada laste kirjutatule 
mõned kommentaarid. 
On väga tore, et väikeses Vigalas 
on nii palju teatritegemisest huvi-
tatud lapsi, sest seitsmest trupist, 
kes maakonna festivalile olid tul-
nud, oli ju lausa kolm gruppi 
Vigalast. Sellist üritust on väga 
vaja ja küll tahaks, et vahvaid 
teatripisikust nakatatud täiskas-
vanuid jätkuks, kes jaksaks edas-
pidigi rasket organiseerimistööd 
teha, et noortele anda võimalust 
kogemusi saada ja rõõmu tunda. 
Aga täiskasvanud teevad ka vigu.
Sel aastal oli festivaliüritus 
märksa tagasihoidlikumalt korral 

datud kui eelnevatel aastatel. Eks 
see sõltub praegusest ajast, kuid 
suuresti ka tegijatest. Õnneks ei 
suuda see rikkuda noorte näitlejate 
tegemistahet. Rikkuda suudab aga 
täiskasvanute ebaausus, kui nad 
on ebaõiglased ja mängivad reeg-
lite järgi, millest noored aru ei saa. 
Nii juhtus ka seal, kui innustav 
kogu, lapsesõbralikult nimetatud 
auväärne ja tähtis žürii, kuulutas 
põhikooli-astme võitjaks Kehtna 
näitetrupi, kes mängis küll tore-
dasti, kuid jäi oma mänguga kau-
gelt maha Vana-Vigala noorte esi-
tusest, mis oli sel aastal väga vii-
mistletud ja täpne, tugevate rolli-
dega, hea meeskonnatööga ja hästi 
terviklik. Saatuslikuks sai neile, et 
nad kujutasid Kalevipoja rolli ko-
husetundliku, kuid väeti ja nõr-
gana. Aga lugu polnud ju noored 
ise välja mõelnud, vaid põhines 
tunnustatud Andrus Kivirähk`i 
tekstil. Kes Kreutzwaldi „Kalevi-
poega“ lugenud, teab isegi, millised 
nõrkused meie kuningal olid. See 
aga ilmselt innustavale kogule ei 
meeldinud, hiljem neilt aru päri-
nud, saime väga ebaveenva vas-
tuse. Nii see on – ikka peab alati 
meepotis ka üks tõrvatilk olema. 
Tahaks loota, et pettumusest hooli-
mata tahavad Vana-Vigala vahvad 
noored näitlejad ikka edaspidigi 
vahvalt näidelda. 

Eve Kärsna, Kivi-Vigala 
Põhikooli eesti keele õpetaja 
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Bussiliinid on taasavatud! 
 

Bussiliini nr. 333 Pärnu-Tallinn-Pärnu 
buss taaskäivitub 8. mail 2009 ja on 
käigus igapäev.  
Hommikul väljub buss Pärnust kell 6:50, 
Jädivere 7:31, Leibre 7:33, Manni 7:37, 
Söödi 7:39, Päärdu 7:41, Vene 7:43, lõpp-
peatus Tallinn 9:25. 
Liin nr 353 Tallinn-Pärnu, väljumisega 
Tallinnast kell 14:45, Märjamaa 15:55, 
Vene 16:09, Libatse 16:18, saabumine 
Pärnu 16:55.  
Kellaajad ja piletihinnad täpsemalt 
Bussiproff OÜ kodulehel 
www.bussiproff.ee 
 
Aprillist taaskäivitus ka Pärnu-Haapsalu 
bussiliin (nr 322), vedaja OÜ Venderloo 
Bussid, väljumisega T,K,N,L Pärnust kell 
16:00, Jädivere 16:49, Leibre 16:52, Kivi-
Vigala 16:57, Raba   16:59, Araste 17:02, 
Kesk-vigala 17:05, Oese 17:08, Jaama 
17:10, Vana-Vigala 17:13, Haapsalu 
18:30, Rohuküla 18:45. 
 
E, R, P sõidab Pärnu-Haapsalu liini 
jätkuvalt ja samadel kellaaegadel AS Go 
Busi buss nr 321. Lõpp-peatus Haapsalu. 
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Kui rahaasjades on nõu vaja! 
 
Tarbijaveeb www.minuraha.ee on 
loodud selleks, et saaksid end harida 
finantsteenuste valdkonnas. Veebi-
lehelt leiab vastused kindlustamise, 
investeerimise, pensionipõlveks sääst-
mise, laenamise ja teiste panga-
teenustega seotud küsimustele. Kui-
das hoiduda petuskeemidest? Millist 
teenust valida? Kui kindel on kindlus-
tus? Kuhu paigutada vaba raha? 
Nõuannetega tasub kindlasti tutvuda 
enne mistahes lepingu sõlmimist. 
Kasulikku taustainformatsiooni leiab 
ka tekkinud probleemide ja vaidluste 
korral. Lisaks on veebilehe alajaotu-
ses “Pane oma teadmised proovile” 
mitu mängu oma teadmiste testimi-
seks ja uute teadmiste saamiseks. 
Näiteks üsna huvipakkuv võiks olla 
mäng “OLIVER OTSUSTAB”. Pere-
eelarve koostamiseks saab kasutada 
pere-eelarve vormi ja stressitaluvuse 
kalkulaatorit, mille leiab samuti 
veebilehelt. 
Panga- või kindlustusteenuste tar-
bimine on tänapäeva elukorralduse 
loomulik ning üldjuhul ka mööda-
pääsmatu osa. Mõned meist on võt-
nud laenu, paljud kindlustanud auto 
või eluaseme. Finantsteenus-test sõl-
tub otseselt sinu ja sinu lähedaste 
heaolu. Valede valikute hind võib siin 
olla väga kõrge. Kui teed endale sel-
geks finantsvaldkonna põhitõed, suu-
dad vastutada enda ja lähedaste eest.  

Ülevaade Vigala vallas tegutsevatest ettevõtjatest 
 

Eelmises vallalehes paluti kohalikel ettevõtjatel  saata oma 
tegevustest lühikokkuvõtte ja kontaktandmed. Avaldame saabunud 
informatsioonist koondi:  
 

Anne Hunt FIE 4956 Med.õde reg. N08973 
Tegevusalad:  ravi -ja tavapediküür, maniküür (ei tegele 
tehisküüntega!), silmaümbruse korrektuur (ripsmete värvimine, 
kulmude värvimine ja depilatsioon),ON-SITE massaaz (kiirmassaaz 
seljale, õlavöötmele, kaelale), kuumad parafiinmähised kätele ja 
jalgadele ja ilutarvete, käsitöö, komisjonikaupade müük 
Avatud: T, K, R 13-20.  
Hommikupoolsed ajad ning L 9 – 15  kokkuleppel 
Kontakt: Tööpäeviti  9 – 20   5340 4605      
Asukoht: Kivi-Vigala küla, Kivi-Vigala 3 krt. 2, Vigala vald 
Kodulehekülg: www.anneilutervis.pri.ee 
 

FIE Kabel   4817 
Tegevusalad: üldehitus, remont-hooldustööd, metsahooldus 
Asukoht: Vigala vald, Vanamõisa küla, Jaagu talu 
Kontakt: raul.kabe@gmail.com  5347 0820 
 

FIE Jür-Jan Kuusik 
Tegevusalad:  kündmine, külvamine, niitmine 
Tehnika: 3 hõlmaline pöördader Överum+MTZ, 1.65m laiune
rootorniidukiga heinaniitmine, 4m Juko teravilja külvik 
Asukoht: Pallika küla, Vigala vald, Tõrvaauga talu 
Kontakt: Jüri 557 2329 Janno 5595 0339 
 

FIE Helene Levin raamatupidamisteenused Reg.kood 11579902 
Tegevusalad:  Raamatupidamisteenused korteriühistutele ja väike 
ettevõtetele 
Asukoht: Veski talu Päärdu küla Vigala vald Raplamaa 78028 
Kontakt: tel 489 8228, 554 1384, 641 6088; faks 489 8228,  
helene@rmteenus.ee 
 

OÜ Helene Levin Reg kood 10641483 
Tegevuskohad: Tallinnas ja Veski talus 
Kontakt: tel 489 8228, 554 1384, 641 6088, faks 489 8228, 
helene@rmteenus.ee, buroo@rmteenus.ee, www.rmteenus.ee  
Kasutusel: HansaRaama viimane versioon (5.4), töötab 
kaugkasutuse režiimis, üüriarvestamiseks on veebipõhine 
www.korteriyhistu.net.  
 

Arhitektuuribüroo Anne Lannes OÜ Reg kood: 11248602 
Tegevusalad: arhitektuurne projekteerimine konsultatsioonid, 
koolitused (mittelitsentseeritav) - arhitektuuri ajaloo loengud 
Asukoht: Aitsamaa talu, Vana-Vigala küla, Vigala vald 
Kontakt: 503 9613, anne.lannes@solo.delfi.ee 
 

Oilseed Agro Vigala OÜ  
Tegevusalad: põlluharimistööd  
Kontakt: Raul Aasa- 5067455 täpsem tööde hinnakiri kodulehel:  
www.oilseeds.ee 
 

ASV Auto Oü, ASV Agro OÜ 
Tegevusalad: transporditeenus, põlluharimistööd 
Asukoht: Silla talu, Vana-Vigala küla, Vigala vald 
Kontakt:  Veljo 5010618  www.asv.ee 
 

Kes soovib oma tegevustest teada anda palun saatke info e-postile: 
riina@vigala.ee või tel 489 4772,  kogutud teabe avaldame nõusolekul 
vallalehes ja Vigala valla kodulehel.  

Riina Redlich, asevallavanem

Laagrituusikud! 
 

Suvisel koolivaheajal on võimalik 
sportlikult aega veeta Veski 
Noortelaagris Otepääl. 

Laagrituusik maksab 720.- krooni 
ja vahetus kestab 9 päeva 18. - 
26.august 2009.a.  

Lasterikastel ja vähekindlustatud 
peredel võimalus taotleda tuusiku 
osalist kompenseerimist, transport 
laagrisse on organiseeritud 
ühiselt. 

Tuusikute soovist palun teatada 
kirjaliku avaldusega Vigala 
Vallavalitsusele  20. maiks 2009. 

Täpsem info telefonil 489 4777  
Ilme Roosi 
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VIGALA VALLAVALITSUS 
 
MÄÄRUS  08.aprill  2004 nr. 2 
Vigala vald  
 
Kivi-Vigala Põhikooli õppe-
kavavälisest tegevusest saa-
davate teenuste hindade keh-
testamine 
 
Käesolev määrus kehtestatakse 
kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 30 lg 3 (vallavalitsus 
kehtestab oma korraldusega  valla 
asutuse poolt osutatavate teenuste 
hinnad) ning Kivi-Vigala Põhikooli 
direktori Kristine Niidi ettepaneku 
alusel. 
 
§ 1. Kehtestada Kivi-Vigala Põhi-
kooli õppekava välisest tegevusest 
saadavate teenuste hinnad: 
(1) Ruumide üürimine tähtpäe-

vade tähistamiseks : 
1. kuni 24 inimest  – 350 krooni 
2. 25 kuni 59 inimest - 500 krooni 
3. alates 60 inimesest – 700 
krooni (aula). 

(2) Ruumide üürimine 
peiedeks: 
1. kuni 25 inimest - 200 krooni 
2. alates 25 inimesest - 300 
krooni 

(3) Hinnad sisaldavad elektri-
ja soojakulu ning toidunõude 
üüri ja puhastusvahendite kulu 

(4) Spordisaali üürimine tree-
ninguteks üks inimene 25 krooni 
kaks tundi. Hind sisaldab 
elektri-, kütte-, puhastusvahen-
dite- ja sooja vee kulu. 

(5) Katlamajas toodetava soo-
juse megavati tunni hind 800 
krooni. Hind aluseks eraettevõte-
tel arve esitamisel. 

 
§ 2. Käesoleva määruse peale on 
õigus kaevata kolmekümne päeva 
jooksul halduskohtusse määruse 
jõustumisest. 
 
§ 3. Määrus jõustub 15.04.2009.a.. 

 
Priit Kärsna 
Vallavanem 

Helja Kaarits
Vallasekretär

Värviline Vigala 
 

Jätkub kampaania Värviline 
Vigala, kus koostöös Vigala 
Vallavalituse, AS Sadolini ja 
AS Jats kauplusega saab val-
laelanikud oma elamu välis-
fassaadi korrastamiseks osta 
värve soodushinnaga. 
Selleks peab hoone omanik või 
esindaja pöörduma vallavalit-
susse, kust talle väljastatakse 
nn värvipass, mille alusel saab 
kaupluses värve osta 30% 
soodsamalt. 

Info: tel. 489 4774 Risto 
Konnapere 

Vigala Vallavalitsuses 
08.04.2009 istungil otsustati: 
- väljastada  üks ehitusluba 
- väljastada projekteerimistingi-

mused ühele taotlejale 
- muuta Vigala Vallavalitsuse kor-

ralduse nr 457 21.12.2001 
- kehtestada Kivi-Vigala Põhikooli 

õppekavaväliste teenuste hinnad   
- maksta sotsiaaltoetusi viiele taot-

lejale 4500 krooni  
- esitada 2008.aasta majandusaasta 

aruanne volikogule kinnitamiseks 
 

29.04.2009 istungil otsustati: 
- määrata ja maksta õigusvastaselt 

võõrandatud maa eest kompensat-
siooni kahele taotlejale 

- muuta Vigala Vallavalitsuse kor-
raldusi  nr 91 07.06.2006 ja nr 3 
09.01.2008 

- jagada üks kinnistu kaheks kin-
nistuks  

- väljastada ehitusload 2 taotlejale 
- maksta sotsiaaltoetusi kahele taot-

lejale 895  krooni 
- kinnitada Vana-Vigala Lasteaia 

nimekirja juurde üks laps 
- kinnitati Vigala valla lasteaeda-

desse vastuvõtmise ja sealt välja-
arvamise kord 

- eraldada reservfondist lõpueks-
kursioonideks Vigala valla põhi-
koolide päevases õppes õppivatele 
ja ekskursioonist osavõtvatele las-
tele a’500 krooni. 

 
Vigala Vallavolikogus 
30.04.2009 istungil otsustati: 
- kinnitada Vigala valla 2008. aasta

majandusaasta aruanne 
- moodustada Euroopa Parlamendi 

valimisteks jaoskonnakomisjonid 
- kinnitada Vana-Vigala lasteaia 

põhimäärus 
- kehtestada Vigala valla lasteae-

dades õppevahendite ja toitlustus-
kulude tasumise kord  

- määrata sihtotstarve kahele maa-
üksusele 

- määrata kohanimed 20-le kohali-
kule maanteele 

- anda nõusolek jätta riigiomandisse 
Palase külas Piibumetsa maa-
üksus 

- muuta Vigala Vallavolikogu otsust 
nr 54 27.12.2007 

- kinnitada vee-ettevõtjaks Vigala 
valla Vana-Vigala ja Kivi-Vigala 
külas AS Matsalu Veevärk . Keh-
testada vee-ettevõtja AS Matsalu 
Veevärk tegevuspiirkonnaks Vana-
Vigala küla ja  Kivi-Vigala küla. 

Ohtlike jäätmete tasuta 
kogumisring 
 

Selle aasta ohtlike jäätmete ta-
suta kogumisring toimub Ragn-
Sells AS kaasabil 23.mail 
Kogumisringi ajagraafik: 
9.00-9.15  Päärdu bussipeatus 
9.20-9.30 Jädivere endine kaup-

lus 
9.35-9.50 Kivi-Vigala Vallavalit-
sus 
9.55-10.10 Kesk-Vigala bussipea-
tus 
10.15-10.30 Vängla Vängla veski 
10.35-10.50 Vana-Vigala (Jaam) 
10.55-11.10 Vana-Vigala (TTK 
töökojad) 
 

Mis on ohtlikud jäätmed? 
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, 
mis isegi väikestes kogustes on 
tervisele, varale ja keskkonnale 
kahjulikud. Sellel kogumisringil 
kogutavad jäätmeliigid on: 
• õlifiltrid ja õlijäätmed (vede-

lad ja tahked) 
• reostunud materjalid 
• päevavalgustuslambid 
• elavhõbedat sisaldavad ma-

terjalid 
• süstlad ja ravimid 
• värvi-, laki- ja lahustijäätmed 
• reostunud pakend 
• pliiakud ja Ni-Cd akud 
• patareid ja väikeakud 
• kemikaalid 

Kes soovivad ohtlikke jäätmeid 
ära anda, teatage telefonil 489 
4774 Risto Konnaperele, et saak-
sime ülevaate jäätmete kogustest. 
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tagatakse koos ostu-müügi lepinguga samale 
kinnistule Vigala VV kasuks sõlmitava hüpoteegiga 
summas 70000.- või muu aktsepteeritava tagatisega 
(deposiit, pangagarantii jms). 
Alghind on 25 000 EEK. Kõik tehingukulud 
kannab ostja. 

Pakkumus esitada kinnises ümbrikus märksõnaga 
“Tiigi enampakkumine” hiljemalt 27. maiks kell 8.45 
Vigala Vallavalitsusse, aadressil Kivi-Vigala, Rapla-
maa 78001. Pakkumusse kirjutada pakkumuse summa 
ja ostja andmed (nimi, aadress, sidevahendite numb-
rid). pakkumused avatakse 27.05.2009 kell 9.00 
Pakkumuse tagatis on 3000.-, mis tuleb tasuda enne 
pakkumuste esitamise tähtaega kas sularahas Vigala 
VV kassasse või ülekandega Vigala Vallavalitsuse 
arveldusarvele 10802004562004 märksõnaga “Tiigi 
tagatis”.  Lepingu mitte sõlmimisel parimale pakkujale 
tagatist ei tagastata. Sel juhul on vallavalitsusel õigus 
küsida nõusolekut lepingu sõlmimiseks paremuselt 
järgmise pakkujaga. 
Info: Risto Konnapere, risto@vigala.ee, 4894774 

RIIGIMAADE ENAMPAKKUMINE (pakkumised kuni 
19. maini 2009 kell 10.00 ): Järvakandi alevis 2, Kehtna 
vallas, Märjamaa alevis, Raikküla vallas 1 hoonestamata 
elamukrunt, Vigala vallas1 põllumaa kinnistu, Kaiu 
vallas 1 maatulundusmaa kinnistu ja Kohila vallas 
hoonestusõigusega koormatud kinnistu.  
Enampakkumisest täpsemalt: 
http://www.raplamv.ee/atp/failid/Enampakkumise_kuu
lutus19.05.09.rtf 
 

Kirjalik enampakkumine 
 

Vigala Vallavalitsus paneb enampakkumisele Manni 
külas asuva Tiigi kinnistu: 

Maakond Raplamaa 

Omavalitsus Vigala 

Asustusüksus Manni küla 

Tunnus 88402:002:0222 

Aadress/nimetus Tiigi 

Sihtotstarve1 Elamumaa 

Esitluspind 17090 m2 

s.h. ehitiste alune maa 427 m2 

Haritav maa 7947 m2 

Õuemaa 1717 m2 

Muu maa 7426 m2 

s.h. veealune maa 441 m2 

Registriosa 3055037/ 

Kinnistul asuvad kelder, kapitaalremonti vajavad 
elamu ja abihoone (abihoone osaliselt lammutamist 
vajav), lisaks ühe väiksema abihoone varemed. 
Elektriliitumise eest tuleb tasuda Eesti Energiale, 
alajaam ja liitumisvõimalus olemas.  
Võitjaga sõlmitava ostu-müügi lepingu oluline tin-
gimus on, et 15 kuu jooksul ostust tuleb krunt koris-
tada ja korrastada, abihoone ja elamu konserveerida 
(st koristada prügi, sulgeda korrektselt avatäited, 
parandada katus) või hoone(d) täielikult lammutada. 
Lammutusjäätmed ja prügi tuleb nõuetekohaselt 
utiliseerida. Nimetatud tööde kasvõi osalisel tege-
mata jätmisel tuleb tasuda leppetrahv 70000.-, mis  

Ühisveevärgi liitumislepingutest 
 

Alates 01.06.2009 hakkab Vigala vallas ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni teenust pakkuma AS Matsalu 
Veevärk. Sellega seoses sõlmitakse klientidega uued 
lepingud. Liitumislepingud kortermajade puhul sõl-
mitakse ühistuga, mitte iga korteriga eraldi. 
Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) 
seadusele peaks asuma liitumispunkt krundi piiril 
või kuni meeter väljaspool piiri, kokkuleppel aga ka 
mujal. Liitumispunkti asukoht määratakse liitu-
mislepinguga. Oluline on teada, et liitumispunkti 
asukoha määramisel on tähtis see, kes on torude 
omanik. Kui inimese kinnistut läbib firmale kuuluv 
vee või kanalisatsiooni peatrass (või see trass  lõpeb 
kinnistul), siis on liitumispunkt reeglina hoopis see 
punkt kinnistu sees, kust toru peatrassilt majja tu-
leb. Peatrass on mitut kinnistut teenindav trass. 
Pole oluline, kas see peatrass on remonditud või nn 
“vene-aegne”, 2005.a. anti kõik peatrassid Matsalu 
Veevärgile üle. Kanalisatsiooni puhul võib korter-
elamu või ridaelamu puhul asuda kinnistul sageli ka 
mitu liitumispunkti. Oluline on teada, et kokku 
lepitud liitumispunkti ja maja vahel asuv trass 

kuulub omanikule ja selle korrashoiu eest vastutab 
omanik. Seega, kui peatrass asub kinnistul, ei ole 
mõtet määrata liitumispunkti kinnistu piirile, sest siis 
võtate ka peatrassi hoolduse vabatahtlikult üle. 
Matsalu Veevärk asub ka taatlema ja paigaldama 
veemõõtjaid, aga jällegi – kortermaja puhul on maja 
kohta 1 veemõõtja reegel, igasse korterisse paigaldab 
mõõtja elanik ise. 
Arvatavasti juunis hakatakse lepinguid sõlmima ja 
juhul kui Te pole kindlad, kuhu liitumispunktid tuleks 
kokku leppida, siis pöörduge info saamiseks valla ma-
jandus- ja keskkonnaspetsialist Risto Konnapere poole: 
risto@vigala.ee, 4894774. 
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kasvatamisega, kui ka porgandist 
vilepilli valmistamisega. Tundub, 
et MASU ei ole veel pärale jõud-
nud. 
Märksa suuremad mured vaevasid 
Vigala Hooldekodu, sest äsaja oli 
nende juurde ravile saabunud õn-
netu Eestimaa, diagnoosiks 
majandussurutis. Lisaks heale 
hooldusele, mida meie kohapealsed 
hooldusõed pakuvad, prooviti abi 
leida ka Eesti nõidadelt. Peab tun-
nistama, et ei suutnud posijad 
Inge, Pendli-Feeliks, Nastja ja 
teised midagi muuta. Päästab vaid 
puhas lootus.  
Omamoodi nõiajahti korraldas 
Vana-Vigala näitetrupp „Topelt-
Kiiks“, kes oli palunud väärika 
žürii ette neli supernõida. Iga nõia 
ülesandeks oli viia Vigala vald viie 
rikkama valla hulka. Nõidade poolt 
tuli küll vaimukaid ideid aga 
karmi žüriid ei veennud neist 
ükski. Nii otsustatigi auhinnafond 
500 000 eurot omavahel ära jagada 
ning Vigalas ära kulutada. Algus 
seegi teel viie rikkama valla hulka. 
Kivi-Vigala Põhikooli õpetaja 
Marko Kreuz oli ülevaatuseks 
päevakajalise luuletuse valmis 
treinud. Sõnum anti publikusse 
ilmeka liikumise ja muusika 
taustal. 
Edasi nüüd nendest kavadest, mis 
Volbriööle kohasemalt show, 
muusika ja tantsunumbritest 
koosnes. Kivi- Vigala ansambel 
„Hõbejuus“ oli pidupäevaks Nõi-
dade Hümni valmis vorpinud ja 
kutsus kõiki kohalviibijaid kaasa 
laulma. FS „Kiitsharakad“ valluta-
sid lava ja saali massiga. Esitami-
sele tuli nostalgiline Nõidadetants 

REEDE JA 13. PIDU! 
 
24.aprillil said Vana-Vigala TTK 
saalis kokku kõik Vigala valla ärk-
samad isetegijad. Tegemist on juba 
suure traditsiooniga üritusega, sest 
lavalaudadel on kohtutud juba 
kolmeteistkümnel korral. See-
kordse peo teemaks oli „Valbur-
giöö“. Tundub uskumatu, et kui 
mina ontlikuna kõpskingades ja 
seelikuga peole jõudsin, sattusin 
ma tõelisse segadusse. Ma tundsin 
end kui väike nõid, kes salaja 
„Suurte nõidade“ peole Bloksbergi 
mäele on hiilinud. Terve maja oli 
kirevates hilpudes ja luudadega 
nõidade poolt vallutatud.  
Peo avakõne pidas selle õhtu 
peanõid, kel tiitleid rohkemgi -
Enn Roosi, TTK direktor ja Vigala 
Valla Volikogu esimees. Oma tra-
ditsioonilise nahkvesti ja pintsaku 
oli ta küll koju unustanud ning 
solidaarselt teistega kandis ta 
kummalist hõlsti. 
Kokku osales peol 10 kollektiivi ja 
teps mitte kõik ei tegele vabal ajal 
taidlusega. Asutustest olid esinda-
tud Vigala vallavalitsus, hoolde-
kodu kui ka Kivi-Vigala Põhikool. 
Isetegemise päev on alati sellega 
silma paistnud, et lisaks „pulli“ 
tegemisele on esitatavatest kava-
dest läbi kumanud ka ühiskonnas 
toimuvat. Selle koha pealt paistsid 
silma ligi pooled kollektiivid.  
Vallavalitsuse nõiapere oli jälginud 
oma peanõia tegemisi nii tööl kui 
kodus . Selgus, et valla peanõid, 
kes kangel kombel vallavanem 
Priit Kärsnaga sarnanes, on mees 
nagu orkester. Ta saab eduliselt 
hakkama tööülesannete, poja 

„Sjostrõ“ omaaegsest menufilmist 
„Lendav laev“. Kivi- Vigala 
memmede rühm „Kullerkupp“ 
esitas selleaastase suurhiti 
„Kuppari moorid“. Olen kindel, et 
nii ehedat esitust rahvusvahelisel 
tantsupäeval küll ei nähtud! Laval 
olid ikka ehtsad Kuppari moorid. 
Kivi-Vigala „Singirullid“ olid 
väidetavalt peole kogunenud ei tea 
kust ja ei tea kuidas. Aga vaata-
mata oma salapärasele päritolule 
nägid nad superhead, värvilised ja 
vallatud välja. Nii mõnigi mees-
nõid võis saalis vaid õhata „Õu mai 
gad- sexy mamied“ 
Omamoodi revüümaiguline oli ka 
Kivi-Vigala näiteringi „Sõbravägi„  
ülevaade nõidade sõiduriistadest 
läbi aja. Kõik tooted ja nende kasu-
tamisjuhendid olid Hannes Sassi 
poolt vahvatesse riimidesse seatud. 
Uskuge või mitte - laval lendas 
laudakittel! Sõbravägi oli kõik oma 
parimad kujud üles rivistanud ja 
lendama pannud. La lennuriistu oli 
supipotist muruluuani. 
Esinemised lõpetas Vigala Õpeta-
jate showtrupp. Nende poolt tuli 
ettekandmisele kava „Kodukotus“, 
millega osaleti edukalt Õpetajate 
teatrifestivalil Viljandis. 
Kogu seda möllu jälgis publiku 
hulgast ka žürii, koosseisus Ave 
Lazarev, Mai Sipelgas ja Riho 
Pohla. Kiita ja tunnustada said 
kõik nõiad, lemmikumateks tun-
nustati „Sõbravägi“, Hooldekodu ja 
„Kiitsharakad“.  
Valburgiöö lõpetas suur nõiadisko.  
Kui kõik hästi läheb, siis järgmisel 
aastal näeme jälle, aga siis on juba 
uued teemad ja uued etteasted. 

Astra Põlma

Maadlusuudised 
 

18. aprill - Vändra Lahtine Matt: 
Hannes Välis 38kg 1.koht 
Andreas Välis 38kg 3.koht 
Marek Lainela 63kg 1.koht 
Raido Liitmäe 70kg 3.koht 
Jaan Kuusik 85kg 1.koht 
Indrek Pilv 110kg 2.koht 

25. aprill - Georg Lurichi rahvus-
vahelised mälestusvõistlused:  
Ardo Arusaar 84kg 1.koht 

25. aprill - Eesti meistrivõistlused 
kadettidele (-17.a) vabamaadluses:  
Karlis Kaldma 69kg 2.koht 
Raido Liitmäe 76kg 3.koht 

Olev Nisumaa

Nurme laat 2009 

05. - 07. juunil Pikknurmes, Puurmani vallas, 
Jõgevamaal. 

 
Laadal kaubeldakse käsitööga, aia- ja metsasaadustega, tööriistade ja 
tarvikutega, loodustoodete ja ravimtaimedega, toidukaupade ja 
joogipoolisega, samuti on laias valikus kõikvõimalikku tööstuskaupa ja 
muud ilmaimet.  
Kohapeal erinevad hinge ja vaimu kosutavad teenused ja tegevused - 
massaažist higistamiskojani, kiirmale võistlustest bridžiturniirini. 
Päris õhtul pisut muusikat tantsuhuvilistele. 
Ootame esinemishuvilisi isetegevuskollektiive, aga ka üksikartiste 
erinevate lavaliste jms. etteastetega.  
Kõigile huvilistele registreerimine ja lisainfo kodulehel: www.nurme.ee 
või tel. 52 67 907. e-posti aadress: info@nurme.ee  
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suurusega ja hästi õhku läbi las-
kev. Selleks tasub kontrollida, kas 
kiivril on normile vastav kontroll-
märge (CE, EN 1078). Jalgrattale 
on samuti seatud turvalisuse 
nõuded: jalgrattal peavad kindlasti 
olema töökorras pidurid, 
signaalkell, ees ja taga helkurid 
ning pimedal ajal ees lamp. 
Samuti soovitan rattuririietusena 
valida pigem eredavärvilise, kui 
tumehalli tooni, et tagada silma-
torkamine tumeda teekatte foonil. 
Ere riietusese õigustab end kind-
lasti, eriti kui sõitma minnakse 
sompus või lausa sajuse ilmaga, 
mil nähtavus halb. Väikestel rat-
tajuhtidel võiksid olla sõiduriista 
küljes pikad vardad lipukesega, 
mis suurendavad nende silma-
paistmist tunduvalt. Seega ole 
nähtav! 
Tuletan nii suurtele kui ka väi-
keste ratturitele meelde, et tähis-
tatud ülekäigurajal ei pea autojuht 
andma teed sõites teed ületavale 
jalgratturile ning rattur on kohus-
tatud ülekäigurajal tee ületami-
seks võtma ratta käekõrvale ning 
ületama tee nagu jalakäija.  
Lapse õpetamisel tuleb erilist tä-
helepanu pöörata: ettevaatusabi  

Kevadine sõnum jalgratta-
ja mopeedijuhtidele 
 
Kevade saabudes lisanduvad liik-
luskeerisesse jalgrataste ja mopee-
didel sõitvad inimesed. Meie kõigi 
ohutuse huvides tuletan meelde 
ehk talve jooksul ununenu, et tur-
valise liiklemise esimene nõue on 
liikluseeskirja järgimine ning vii-
sakad liikluskombed.  
Liikluseeskiri järgi mopeedijuht 
peab olema vähemalt 14-aastane, 
jalgrattur peab sõiduteel sõitmi-
seks olema vähemalt 10 aastat 
vana ning 10-14-aastasel jalgrattu-
ril ja 14-15-aastasel mopeedijuhil 
peab mujal kui õuealal sõites 
olema kaasas ohutu sõidu võtete 
tundmist tõendav tunnistus ehk 
juhiluba. 
Mopeedijuhil ja tema sõidukil 
kaassõitjal peab olema peas kait-
sekiiver. Liikluseeskiri küll otse-
selt ei nõua jalgratturil kaitsekiivri 
kandmist, kuid arvestades meie 
liikluses toimuvat, soovitan turva-
lisuse tagamiseks kanda kaitse-
kiivrit ka jalgratturitel.  
Hea kiiver ei pea tingimata olema 
kallis, vaid peab olema turvaline ja 
mugav, korraliku kinnitusega, õige 

nõudele ristuva tee ületamisel ja 
hoovist või kõrvalteelt peateele 
väljasõidul; peateel otse sõites 
nende autode märkamise oskusele, 
mille sõidutrajektoor kõrvalteelt 
välja sõites, peateelt kõrvalteele 
pöörates või muud manöövrit 
sooritades lõikub jalgratturi 
sõidutrajektooriga; vasak- ja 
tagasipöörde ohutusele ja pöörde 
sooritamise reeglitele. 
Jalgratturit ja mopeedijuhiti on 
võimalik liikluseeskirja rikkumise 
eest karistada kuni 600 krooni 
suuruse rahatrahviga. Joobes 
sõitmise või liiklusohtliku olukorra 
tekitamise eest kuni 6000 krooni 
suuruse rahatrahviga.  
Meie eesmärgiks ei ole võimalikult 
paljusid liiklejaid karistada vaid 
olla abiks üldise turvalisuse taga-
misel teedel ja tänavatel. Loodan 
siiralt, et kõik annavad oma pa-
nuse üldise liikluskultuuri para-
nemisele ja sügisel suvest kokku-
võtteid tehes on õnnetustesse sat-
tunud ja seadust rikkunud kerg-
liiklejate arv võimalikult väike. 
Turvalist liiklemist! 

Ülle Laas
vanemspetsialist-infojuht
Lääne Politseiprefektuur

vägivalla, et olukorda jätkuvalt 
enda kontrolli all hoida. Selliste 
probleemidega silmitsi seisvatele 
naistele tahabki naiste varjupaik 
ulatada abikäe.  
Ära jää üksi, otsi abi! 
Rapla naiste varjupaiga telefoni-
number 533 65 027 ootab kõnesid 
ööpäevaringselt.  
Naine, kes sa tunned, et kannatad 
ülekohtuse olukorra all, aga on 
raske, tihti ka piinlik rääkida sel-
lest neile, keda tunned ja kes sind 
võivad tunda – nüüd on sul või-
malus rääkida  oma murest ano-
nüümselt. Rääkida inimesele, kes 
on sind valmis kõigepealt lihtsalt 
ära kuulama, andma tuge, jõudu, 
vajadusel ka nõu edasi elamiseks.  
Raplas võtavad telefoni vastu nai-
sed, kes ise mingil eluperioodil on 
kogenud lähisuhtevägi- 
valda, on sellest välja tulnud ja üle 
saanud, muutunud tugevamaks. 
Need naised on käesoleva aasta 
alguses läbinud vastava koolituse  

 VÄGIVALLA  ALL  EI PEA 
KEEGI KANNATAMA 
 
Raplas on märtsi algusest avatud 
varjupaik lähisuhtevägivalla all 
kannatavatele naistele ja nende 
lastele.  
Kuidas lähisuhtevägivalda ära 
tunda? 
Esiteks, kui naine tunneb pidevalt, 
et partner suhtub oma sõnade ja 
tegudega alavääristavalt temasse 
või kogu naissoosse üldse. 
Teiseks, kui mees arvab, et tal on 
õigus kontrollida või kontrollib 
partneri elu ühes või mitmes elu 
valdkonnas, näiteks materiaalne 
elu, suhtlemine sõpradega, tegele-
mine hobidega jm., surudes peale 
oma seisukohti ning paneb sellega 
seoses oma partneri sundolukorda-
desse. 
Kolmandaks tuleb mehe meelest 
vastu vaidlemata sellega leppida, 
vastasel korral laseb ta käiku äh-
vardused, halvemal juhul füüsilise  

ja on nüüd valmis aitama neid, kes 
peavad praegu oma elus silmitsi 
olema vägivallaprobleemidega. 
Rapla Naiste Varjupaigal on 
üüritud 3-toaline korter, mis 
praeguseks on saanud kerge 
sanitaarremondi, puhastatud ja 
korrastatud ning abivajajate 
ajutiseks majutamiseks valmis. 
Meie varjupaiga aktiiv kohtus 
märtsi lõpul Rapla politseiga. Väga 
meeldiv oli tõdeda politsei huvi 
meie tegevuse vastu ja 
valmisolekut teha abivajajate 
heaks aktiivset koostööd. See 
annab lootust, et erinevate 
ametkondade koostöös saame 
tõhusalt aidata esialgu isegi 
võimatult raskena näivates 
olukordades abivajajaid. Ja 
veelkord soovitus - ära jää üksi, 
otsi abi! 

Ingrid Stahl,  
Raplamaa Naiste Varjupaik
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OÜ Raivo teatab 
 

B-kat. mootorsõiduki juhtide 
koolitus 

Märjamaa Gümnaasiumis 
 

Teooria- ja sõiduõpetaja Raivo 
Mäemurd. 
Registreerimine juunis algavatele 
kursustele: mobiil 5665 2971. 

Meie hulgast lahkunud 
 

Laine Välimäe 

 

Eesti Punase Risti Raplamaa 
Seltsi 

üldkogu koosolek 
Raplamaa Seltsi liikmetele toimub 

26. mai 2009 
kl 17.30 

Rapla Maavalitsuse suures saalis 
  

Info: 
489 4120 või 5347 9168 
raplamaa@redcross.ee 

Vigala Vallavalitsuse ametnike 
suvised puhkused  
 

Vallavanem Priit Kärsna -  20.07 - 31.08.2009 

Vallasekretär Helja Kaarits - 08.06 - 14.06; 02.07-
26.07; 03.08 – 14.08.2009 

Pearaamatupidaja Anette Kuusik - 18.05.- 30.05; 
13.07. – 26.07; 10.08. – 22.08.2009 

Maakorraldaja Katrin Kalmus -  04.05 – 10.05; 
13.07 – 26.07; 24.08 – 10.09.2009 

Majandus- ja keskkonnaspetsialist Risto Konnapere - 
01.06 – 27.06; 03.08 – 23.08 

Sotsiaaltöö spetsialist Ilme Roosi -  06.07 – 19.08.2009 

Raamatupidaja Helvi Tondi -  11.05.-17.05; 08.06.-
21.06; 06.07.-12.07; 14.09.-18.09; 16.11-20.11   

Abivallavanem Riina Redlich -  29.06. – 24.07; 14.09. 
– 24.09.2009 

Oilseed Agro Vigala OÜ 
 
pakub teenusena 
põlluharimistöid. 
Täpsem tööde hinnakiri meie 
kodulehel: www.oilseeds.ee  
 
Samas pakume kevadhooajal 
tööd, nõutav juhiluba C või 
kategooria R. 
 
Täpsem info: 
Hr Raul Aasa tel 506 7455. 
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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 
 

 

MAI 
 

Salme Riivel 86 
Vaike Varikmaa 85 
Vilhelmine Lääts 85 
Lembit Varikmaa 82 
Amanda Maalinn 80 
Kaljo Pihelgas 75 
Silvi Andreller 70 
Heljo Rämo 65 
Ants Ülemaantee 65 
Nadežda Roosi 60 
Reet Alu 60 
Tiia Nuuter 60 
Lembit Tondi 60 
Tõnu Sobnin 60 
Heino Rokk 60 

 

 
Kaovad hommikud aastate uttu, 

heliseb õrnalt mälestuste kell.  

Aastad mööduvad üsnagi ruttu,  

süda sellele mõeldes  

olgu Sul hell. 
 

Palju õnne! 

 
Eraisik soovib osta  
jõeäärset kinnistut  

Vigala vallas. 
 

Telefon 505 5218 
toomas.tutt@gmail.com 

Vigala Vallavalitsus  
kuulutab välja avaliku otsingu 

vabanevale  
registripidaja ametikohale.  

 
Registripidaja tegeleb erinevate registrite 
pidamise, asjaajamise korraldamise, doku-
mentide koostamise ja vormistamise, doku-
mendihalduse (Amphora), kodulehel olulise 
info avaldamise, andmekaitse korraldamise 
ning personalitööga. 
 
Kandidaadilt eeldame: 

- vähemalt keskharidust; 
- arvutikasutamise oskust (Word, Excel); 
- oskusi ja teadmisi asjaajamise korralda-

misest; 
- oskusi ja teadmisi dokumentide vormis-

tamisest ja dokumendihaldusest; 
- baasteadmisi personalitööst; 
- head suhtlemisoskust. 

Kandidaadil esitada: 
- sooviavaldus kandideerimiseks, 
- CV koos haridust tõendavate dokumen-

tidega. 
 
Dokumendid esitada hiljemalt 22.05.2009 
(saabumise aeg): 
Aadressil: Kivi-Vigala, Vigala vald, Rapla 
maakond 78001 või 
digitaalselt allkirjastatult helja@vigala.ee 
 
Info 489 4778 Helja Kaarits 


