
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vigala valla ajaleht  

 
Nr. 2 (98)  Veebruar  2009 TASUTA 
 

Vigala Sõnumid 

Vigala valla elanikel on taas võimalus tasuta külastada Märjamaa ujulat ja kasutada sealseid 
ujumise ja saunavõimalusi 1,5 tunni jooksul. 
Endiselt on nii, 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: 

10. ja 24. veebruar 2009 
10. ja 24. märts 2009 
  7. ja 21. aprill 2009 

 

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 telefonidel   489 4777;   526 9841   Ilme Roosi. 

Tervisepäevad Märjamaa ujulas algavad veebruaris! 
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Jaanuar Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 
Kolmas õppeveerand algas seekord 
juba 5.jaanuaril. Ei mäletagi aega, 
mil oleks peale vaheaega kooli 
tulles võinud täie õigusega head 
uut aastat soovida ning seda 
võimalust kasutasid nii õpilased 
kui õpetajad muidugi ohtrasti! 
Jaanuarikuusse jääb see päev, mil 
selja taha on jäänud 87 koolipäeva 
ja ees on neid ootamas täpselt 
sama palju. Ühesõnaga – 21. 
jaanuar oli kooliharjapäev. Kõik 
mänguhimulised suured ja 
väikesed olid vahetundide ajal 
oodatud saali mängima. Lustijaid 
jätkus igaks vahetunniks päris 
palju, laste lemmikmänguks oli 
juba teist aastat järjest „Kompott”,  

kus mängijad said erinevad 
puuviljade nimed ning pidid 
mängujuhi märguannete peale 
kohti vahetama, kusjuures toole on 
selles mängus üks vähem kui 
mängijaid. Lihtne ja väga lõbus 
mäng on see tõepoolest!  
Kooliharjapäev lõppes traditsioo-
nilise humoorika kooliharja kinki-
misega. Eelmistel aastatel on 
suure kooliharja omanikeks saa-
nud poisid, kes armastavad kõige 
rohkem mööda koolimaja ringi 
pühkida (loe: joosta). Seekord oli 
nn. koolihari tunduvalt väiksem –
juuksehari. Selle harja sai endale 
Kaily esimesest klassist, kellel on 
meie kooli tüdrukutest kõige 
pikemad juuksed.  
Jaanuaris toimus veel 
matemaatikanädal, millest võib 

lugeda õpetaja Marje Orava 
kirjutatud loost, ning Comeniuse 
projekti uurimisülesande esitlus. 
Uurimisülesanne oli seekord 
järgmine: iga klass viiendast kuni 
üheksandani pidi erinevates 
meediakanalitest leidma infot ühe 
projektis osaleva riigi (Läti, Leedu, 
Saksamaa, Austria ja Bulgaaria) 
viie olulisema rahvuspüha kohta 
ning selle kokkuvõtlikult teistele 
õpilastele esitama. Esitluse vormi 
võis iga klass vabalt valida. 
Kõikidest esitlustest on tänaseks 
valminud kokkuvõte, mille võtame 
kaasa järgmisele veebruaris 
toimuvale projekti 
kokkusaamisele, mis toimub sel 
korral Austria pealinnas Viinis. 

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

Matemaatikanädal 
 
Jaanuarikuu viimasel nädalal 
toimus Vana-Vigala Põhikoolis 
matemaatikanädal. Igal hommikul 
ootas infostendil päevaülesanne, 
mida võisid kõik päeva jooksul 
lahendada. Terve nädal oli aega 
lahendada nädalaülesannet. 
Huvilisi oli stendi juures aeg-ajalt 
näha, lahenduse kirja panekuni 
jõudsid kahjuks vähesed. 
Parimad peastarvutajad selgusid 
Miksikese pranglimise võistlustel. 
Parimateks osutusid 2.klassist 
Hannes Välis, 5.klassist Arnold 
Zagurski, 6.klassist Signe-Renate 
Saar, 7.klassist Doris Välis, 
8.klassist Anni Vitsberg ja 
9.klassist Liina Otti. 
Kõik õpilased said kontrollida oma 
silmamälu. Õpilased pidid 4x4 
ruudustikus meelde jätma, 
missugustesse ruutudesse on 
joonistatud pallikesed. Pildi 
meelde jätmiseks oli aega 5-10 
sekundit, siis tuli pilt juba tühjale 
ruudustikule ümber joonistada. Ja 
nii kokku 8 korda, igal järgmisel 
pildil üks pallike rohkem (viimasel 
pildil oli 9 pallikest). Kõige parema 
silmamäluga olid järgmised viis
õpilast, kes ei eksinud kordagi: 
Tanel Ülemaante – 3.kl., Rauno 
Liitmäe – 6.kl., Gretelis Liländer, 
Meeli Pappe ja Katrin Põlma –
9.kl. Seitse pilti joonistasid õigesti  

Ardo Vesiloik, Martin Rudak –
4.kl., Triinu Ülemaante – 6.kl., 
Doris Välis – 7.kl., Liina Otti, 
Mark Spasski ja Kristjan 
Krasnikov – 9.kl. 
 
Algklassidele toimus 
matemaatikaolümpiaad, parimad 
olid Fred Kikas – 1.kl., Raido 
Rehepapp – 2.kl., Hanna Hatto –
3.kl., Martin Rudak – 4.kl. 
 
Küsisime õpilastelt: “Mis on 
matemaatika?” Oma arvamuse sai 
kirja panna ühe lausena või 
luulevormis – just nii, nagu kellelgi 
mõte pähe tuli. Siin paar näidet. 
“ Matemaatika on õppeaine, mis 
annab väga palju tarkust juurde ja 
arendab tohutult mälu!” 
“ Matemaatika on midagi,  

mida poest osta ei saa. 
Matemaatikat igaüks meist 

teadma peab. 
Matemaatika pea võib valutama 

ajada. 
Matemaatikast vahel võib ära 

tüdineda. 
Matemaatika on arvud reas,  
igaühel tähtis koht nende seas.” 

 

Loomulikult toimus ka 
võistkondlik tegevus. Õpilased 
pidid vastama JAH-EI 
küsimustele, lahendama suure 
sümbolite ristsõna, leidma 
läbipääsu erinevatest spiraalidest 

ning kirjutama luuletuse, kui 
matemaatikaga seotud sõna oli 
teada ja iga rea esimene täht seega 
ette antud. Lõppkokkuvõttes olid 
kõik võistkonnad väga tublid, 
punktide erinevused olid väikesed. 
  
“Kevad tuleb kolmnurk käes 
Oskar hüüab kõigest väest 
Lasteaed nüüd läbi tal 
Mata tunnis käes tal mall 
Nurkasid nüüd mõõdab ta 
Usinasti õpib ka 
Raskesti nüüd selgeks saab 
Kuidas kolmnurka joonistada 
saab” 
 
Lõpetuseks olgu toodud teilegi 
meie nädalaülesanne, mis sai 
võetud 23. jaanuari Õpetajate 
Lehest.  
“Üle pika aja kohtuvad kaks 
klassivenda. Esimene ütleb: ”Ma 
mäletan, et sul on juba kolm last, 
aga kui vanad nad on?” Teine 
vastab: “Mõtle ise välja, mu laste 
vanuste korrutis on 36, aga summa 
on võrdne selle maja numbriga, 
mille ees me seisame.” Esimene 
arvab, et nendest andmetest ei 
piisa. Seepeale lausub teine: 
“Täpsustuseks olgu lisatud, et 
kõige vanem lastest on punapea.”” 
Head nuputamist! 
 

Marje Orav,
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja
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Kohanimede määramisest 
 
Alates veebruari algusest on Vigala valla 
raamatukogudes väljas kaardid teedega, 
milledele on plaanitud kohanimi 
määrata.  
Maaomanikke, kelle maadelt kohanime 
saav tee läbi läheb, on enamasti kirjade 
teel juba informeeritud. Vallavalitsusse 
on mõned ettepanekud nimede osas juba 
ka saabunud. Kõik kirjalikud 
ettepanekud vaadatakse üle ja 
võimalusel arvestatakse nendega.  
Kellel on huvi teedele määratavate 
nimede vastu, saavad raamatukogudes 
teedekaartidega tutvuda.   
Ootame ettepanekuid plaanidel esitatud 
teedele nimede andmise kohta. Kindlasti 
saatke ettepanek kirjalikult ning lisage 
juurde ka lühike põhjendus miks on soov 
selline nimi panna. Aega ettepanekute 
tegemiseks on veebruari kuu lõpuni. 
 

Lisainfot telefonil 489 4774 või ka 489 
4770   

Katrin Kalmus
maakorralduse spetsialist

METSAOMANIKELE 
 
Metsanduse spetsialist PEETER PAUNMAA vastuvõtt 
Vigala Vallavalitsuses toimub kolmapäeval  
18. VEEBRUARIL KELL 9.00 – 13.00 telefon 
5344 8701. 
 

SA Erametsakeskus korraldab erametsaomanikele 
suunatud infopäevad metsandustoetuste taotlemise 
võimaluste tutvustamiseks. Infopäev Pärnus toimub 25. 
veebruaril kella 16.00-19.00 hotelli Strand suures saalis 
(Tammsaare pst 35) 
 

Infopäeva ajakava: 
16.00-17.30 - Erametsaomanike metsainventeerimise 
ja metsamajandamiskava koostamise toetus. Metsa 
uuendamise toetus. Pärandkultuuri toetus. 
17.30-17.45  - Kohvipaus 
17.45-19.00 -  Erametsaomanike nõustamise toetus. 
Vääriselupaiga lepingu sõlmimise võimalused. 
Toetused metsaühistutele. 
 

Infopäevast osavõtt on tasuta. 
 

Korraldab: SA Erametsakeskus 
Lisainfo: Evelin Huul, tel. 683 6051, 
evelin.huul@eramets.ee 

Armas Vigala rahvas! 
 
Kutsun teid osa võtma Rapla maa-
konna XVII talimängudest, mis 
toimuvad 21. veebruaril Kehtna 
vallas Kaerepere alevikus.  
Vigala vald ei ole seni talimängudest 
osa võtnud, sellel aastal üritaks aga 
parimat anda. 
 

Võistelda saab järgmistel aladel: 
ujumine (toimub 18.02 Valtu ujulas), 
21.02 Kaereperes võisteldaks males, 
kabes, lauatennises, suusata-
mises, juhtkonnavõistluses ja 
autode vigursõidus.  
 

Võistluste juhend on üleval internetis 
aadressil www.raplamsl.ee. Võistlu-
sed on võistkondlikud. 
 

Kel vähegi huvi ja lusti argiaskeldus-
tele vahelduseks valda talimängudel 
esindada, võtke palun ühendust 
Heliga tel. 482 5681 või 520 2436  
enne 15. veebruari! 

Heli Lints
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ükski inimene ei jõua last kinni 
hoida, kui liiklusõnnetus peaks 
juhtuma.  
On piisavalt räägitud 
turvavarustuse kasutamise 
olulisusest, kuid see ei ole siiski 
kõigile liiklejatele mõju avaldanud. 
Kõige efektiivsemaks meetmeks on 
liiklejate käitumisharjumuste 
mõjutamine läbi karistuse. On ka 
karistatud, kuid rahatrahv ei ole 
mõjutanud kõiki turvavarustust 
kasutama.  
27. detsembrist 2008.a jõustus 
liiklusseaduse muudatus, mis näeb 
turvavarustuse kasutamise nõuete 
rikkumise eest ette rahatrahvi 
kuni 3000 krooni ja kui isikut on 
varem sellise teos eest karistatud, 
on  rahatrahvi suuruseks kuni 
6000 krooni.  
 
Kinnita sõites alati turvavöö.  
 

Ülle Laas 
vanemspetsialist-infojuht 
Lääne Politseiprefektuur 

pikkusele ja kaalule vastavat 
turvatooli, -hälli. Seega peab 
turvavarustust kasutama 
sõidukijuht ja kaassõitjad nii 
esiistmel kui tagaistmel.  
Kinnitamata turvavöö korral on 
oht liiklusõnnetuse juhtumisel 
sõidukist välja paiskuda või auto 
sees väga palju vigastusi saada. 
2008 aastal hukkus Rapla 
maakonnas liikluses üks inimene, 
kuna ta paiskus liiklusõnnetuse 
ajal sõidukist välja. See traagiline 
lõpp oleks olnud olemata, kui tal 
oleks turvavöö olnud kinnitatud. 
Tagaistmel turvavöö kinnitamata 
jätmine on topelt ohtlik, sest 
sellega ohustatakse lisaks endale 
ka esiistmel sõitjaid. 
Lapsevanemad ja ka kõik juhid, 
kelle autos on väikesed lapsed, 
veenduge enne sõidu alustamist, et 
laps on nõuetekohaselt turvavööga 
kinnitatud. Sõidukis lapse 
süleshoidjatele teadmiseks, et  

Turvavarustuse kasutamata 
jätmise karistused 
karmistusid  
 
Liiklusturvalisus saab alguse 
liikluskultuurist, selle tagamisel 
on oluline iga liikleja panus. 
Vigastuste ja surmaga lõppenud 
liiklusõnnetuste peamiseks 
põhjuseks on turvavahendite 
madal kasutustase. Et 
liiklusõnnetuste tekkimisel raskeid 
tagajärgi ära hoida, peavad 
sõidukid olema võimalikult ohutud. 
Selleks ongi ette nähtud 
turvavarustus. Selle kasutamine 
on liikluseeskirja järgi kohustuslik 
ja kasutamata jätmine 
liiklusseaduse järgi karistatav.  
Liikluseeskiri näeb ette, et 
sõidukis, millel on turvavööd, peab 
sõitja olema turvavööga 
nõuetekohaselt kinnitatud. Kui 
lapse pikkus ei võimalda teda 
nõuetekohaselt kinnitada 
turvavööga, tuleb kasutada tema  

avatud kõigile tüdrukutele vanuses 
8-18-aastat ning noortejuhtidele 
alates 18-ndast eluaastast, kes on 
riigikaitseliselt meelestatud. 
 

Rohkem infot kodutütarde 
organisatsiooni kohta leiad 
www.zone.ee/kodukotkas. 

Kaie Kensap-Kukk
noorteinstruktor

astus esmakordselt lavale ainult 
noortejuhtidest koosnev koor. Ka 
neil tuli laulmine väga hästi välja. 
Muusikalise tervistusega esinesid 
samuti meie sõbrad skaudid ja 
gaidid - meile esines rahvatantsu-
ansambel “Sukad ja tagi”. Peale 
pidulikku tseremooniat  maitsti 
võrratult head sünnipäevakringlit. 
Kodutütarde organisatsioon on 

Kodutütred 77 
 
Laupäeval 24. jaanuaril tähistasid 
kodutütred oma 77. aastapäeva. 
Tallinnasse Rahvusraamatukogu 
suurde saali oli kutsutud kõik 
tublimad kodutütarde juhid ning 
aktiivsemad toetajad. Tunnustati 
aastal 2008 enim silmapaistnud 
noortejuhte.  
Rapla maakonnast said 
Kodutütarde peavanema tänukirja 
Kodutütarde (KT) Juuru 
rühmavanem Eli Sukles, KT Alu 
rühmavanem Ülle Riisalu, 
Järvakandi KT rühmavanema abi 
Rea Licht. Kodutütarde 
tunnustusristi said KT Rapla 
ringkonnavanem Riina Peterson, 
Rapla maleva noorteinstruktor 
Kaie Kensap-Kukk, Kaiu KT 
rühmavanem Miidi Pindus ning 
Noorte Kotkaste Rapla Maleva 
pealik Jaan Kukk. 
Lisaks tänamistele pakkusid 
muusikalist vaheldust kodutütred 
ise lauldes ning musitseerides 
erinevatel pillidel. 
Kaks aastat tagasi pandi kokku 
koor kodutütardest, kes esinesid 
sama hästi kui teised 
professionaalsed koorid. Seekord  

Kodutütred  Rahvusraamatukogus organisatsiooni 77. aastapäeva 
tähistamas.
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- mitte vähendada valimisjaoskon-
dade arvu vallas; 

- kanda maha valla allasutuste 
väikevahendid vastavalt asu-
tuste juhtide poolt tehtud taot-
lustele; 

- lõpetada ühe hooldatava hooldus 

- maksta sotsiaaltoetusi neljale 
taotlejale kokku summas 4165 
krooni. 

 

 

Vigala Vallavolikogus 
 
29.01.2009 istungil otsustati: 
- muuta Vana-Vigala Põhikooli 
põhimäärust;  

- täiendada Vigala valla 
põhimäärust;  

- eraldada 7500 krooni Vigala 
võrkpalliturniir 2009 ürituse 
läbiviimiseks; 

- omistada Vigala valla 
aukodaniku nimetus järgmistele 
kodanikele: Jaak Uibu, Helmi 
Hiibus ja Ants Ojavee; 

- määrata sihtotstarbed kaheksale 
katastriüksusele; 

- määrata sihtotstarbed kaheksale 
katastriüksusele; 

- muuta Vigala Vallavolikogu 
otsust nr 54 27.12.2007.a 
“Nõusoleku andmine maa riigi 
omandisse jätmiseks”; 

- premeerida vallavanemat 9000 
krooniga. 

21.01.2009 istungil otsustati: 
- esitada Vigala valla 2009.aasta 
eelarve projekt volikogule I lu-
gemisele. 

 
 
04.02.2009 istungil otsustati: 
- väljastada ehitusluba Vana-
Vigala mõisa (Vana-Vigala Põhi-
kool) rekonstrueerimiseks; 

- kinnitada riigihanke „Vana-
Vigala Põhikooli rekonstrueeri-
mine” hanke dokumendid ning 
moodustada riigihanke pakku-
jate kvalifitseerimiseks, pakku-
muste läbivaatamiseks ja hin-
damiseks komisjon järgmises 
koosseisus: esimees Priit Kärsna 
- vallavanem; liikmed: Riina 
Redlich – abivallavanem-
arendusspetsalist, Helja Kaarits 
– vallasekretär, Risto Konnapere 
– majandus- ja keskkonnaspet-
sialist ning Viljo Siimsalu –
vallavalitsuse liige; 

- väljastada kasutusload kolmele 
puurkaevule; 

- kiita heaks kolme kinnistu puur-
kaevude projektide aruanded; 

- tunnistada kehtetuks Vigala Val-
lavalitsuse korraldused nr 420, 
17.12.2001, 442 21.12.2001 ja 450 
21.12.2001;  

- moodustada katastriüksus maa 
riigiomandisse jätmiseks; 

- lisada Vana-Vigala Lasteaia ni-
mekirja vabale kohale üks laps. 

Vigala Vallavalitsuses 
 

14.01.2009 istungil otsustati: 
- tagastada õigusvastaselt võõran-
datud maa kahele õigustatud 
subjektile; 

- moodustada katastriüksus maa 
riigiomandisse jätmiseks; 

- muuta Vigala Vallavalitsuse kor-
raldust nr 31 21.02.2007; 

- anda kirjalik nõusolek kahe 
väikeehitise püstitamiseks; 

- väljastada kolm ehitusluba; 
- väljastada kasutusluba ühele 
objektile; 

- kiita heaks Saarde kinnistu 
puurkaevu projekti aruanne; 

- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli 
Hoolekogu 7 liikmelisena; 

- kinnitada Vana-Vigala Põhikooli 
Hoolekogu 7 liikmelisena; 

- lõpetada hooldajatoetuse maks-
mine ühele hooldajale; 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 4090 
krooni; 

- eraldada projekti “Alguses oli 
savi” kaasfinantseerimiseks 8800 
kr, kusjuures kuni Hasartmän-
gumaksu Nõukogu Haridus- ja 
Noorsooprojektide osafondist 
raha eraldamiseni lubada kasu-
tada sellest 4400 kr, eraldada 
Vigala karikas 2009 korvpallis 
ürituseks, mis toimub 14. 
veebruar 8900 kr, Eesti Vabariigi 
91 aastapäeva tähistamiseks 
20 000 kr ning Vigala valla laste 
lauluvõistluseks 5000 kr. 

eakaid mõtlema sellele, kui palju 
tal sularaha vaja on – näiteks 
arveid saab maksta ülekandega. 
Tervet kuupensioni pole mõistlik 
kaasas kanda. Samuti peab olema 
väga ettevaatlik pangakaardi PIN 
koodidega – need ei tohi võõraste 
pilkude alla sattuda.” 
 

Need inimesed, kes tänaseks ei ole 
oma otsust teinud ega avaldust 
esitanud, saavad veebruaris oma 
pensioni või toetuse kätte varem 
kehtinud kuupäeval endisest 
kohast. Enne raha kätte saamist 
tuleb aga täita avaldus, kus 
inimene peab valima, kuidas ta 
tahab oma pensioni või toetust 
edaspidi kätte saada. 

Jana Zdanovitš
Sotsiaalministeerium

Pensioni saab pangast kätte 
alates viiendast kuupäevast 
 
Rohkem kui 94 000 pensionäri ja 
toetuste saajat, kes enne said oma 
pensioni või toetuse postkontorisse 
või koju, saavad pensioni või sot-
siaaltoetuse alates veebruarist oma 
pangakontole.  
Seni oma pensioni, toetuse või hü-
vitise postkontorist või kojukan-
dega saanud ja nüüd pangaga 
liitunud inimesed on harjunud 
raha postkontorist kätte saama 
kokkulepitud pensionipäeval. Soo-
vitame pensionäridel ja toetuste 
saajatel minna panka või Posti-
panka raha välja võtma seni har-
junud päeval alates 5. kuupäevast. 
 

Perepoliitika ja sotsiaalala 
asekantsler Riho Rahuoja: „Kutsun 

MAADLUS 
 
10.- 11. jaanuar toimus Herman 
Kare Fila turniir Kouvolas Soomes, 
kus Ardo Arusaar saavutas 96kg 
III koha. 
 
17.- 18. jaanuaril peeti A. Talpase 
meistrivõistlusi  Kohtla- Järvel: 
Karlis Kaldma -  69kg III koht. 
 
31. jaanuaril toimus Martna 
lahtine matt: 
Andreas Välis  35kg  III koht
Hannes Välis  38kg  III koht
Hans Veskimägi  42kg  III koht
Raido Liitmäe +69kg  II koht  
 

Olev Nisumaa
maadlustreener
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Haigekassa  kasutab klien-
tide teavitamisel rahvastiku-
registri aadresse 
 

Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab 
Haigekassa rahvastikuregistris 
olevaid põhielukoha aadresse. See 
tähendab, et kõik kirjad ja muud 
dokumendid saadab Haigekassa 
edaspidi inimese Rahvastikuregist-
ris märgitud aadressile. Enam ei 
saa oma aadressi muudatusest 
haigekassat eraldi teavitada.  
Aadresse kasutab haigekassa 
isikutele erinevate teadete või 
dokumentide (teated kindlustus-
kaitse lõppemisest, euroopa ravi-
kindlustuskaardi või asendusserti-
fikaadi, vähiuuringu kutse jne) 
saatmiseks.  
Isiku soovil saadab haigekassa näi-
teks Euroopa ravikindlustuskaardi 
inimese põhielukohast erinevale 
aadressile. Sellisel juhul tuleb hai-
gekassale esitada soovitud aadress 
igal konkreetsel taotlusel.  
Teated kindlustuskaitse lõppemise 
kohta ja vähiuuringu kutsed aga 
saadetakse inimese rahvastiku-
registris märgitud aadressile. 
Seega on väga oluline, et inimeste 
aadressid rahvastikuregistris olek-
sid õiged. 
Andmete õigsust saab kontrollida 
kohalikus omavalitsuses või 
riigiportaalis www.eesti.ee rahvas-
tikuregistri e-teenuseid kasutades. 
Elukohaandmete registrisse 

kandmiseks või muutmiseks tuleb 
esitada elukohajärgsele valla- või 
linnavalitsusele elukohateade. 
Seda on võimalik teha ka posti või 
digiallkirjaga e-meili teel saates 
või kasutades rahvastikuregistri e-
teenuseid riigiportaalis 
www.eesti.ee. 
 
Lisainfot elukoha registreerimise 
kohta võib vaadata Siseministee-
riumi kodulehelt 
http://www.siseministeerium.ee/13
615. 
Haigekassa kutsub kõiki inimesi 
üles rahvastikuregistris oma elu-
kohaandmete õigsust kontrollima 
ning vajadusel parandama! 

Eesti Haigekassa
Pressiteade

on tellinud elektroonilise maamak-
suteate. Kui e-maksuteadet tel-
linud klientide arv ei tõuse, kulub 
paberil maksuteadete saatmisele 
järgneva kahe aasta jooksul kokku 
ca 13 miljonit krooni. 
 

Maamaksu rakenduse leiab e-mak-
suametist/e-tollist, valides rubriigi 
Nõuded ja kohustused menüüst 
Maamaks. Elektroonilise maamak-
suteate tellimiseks tuleb rubriigi 
avalehel “e-maksuteate tellimine” 
teha märge lahtrisse “Soovin tut-
vuda maamaksu andmetega e-
maksuametis/e-tollis ega soovi 
maksuteadet paberkandjal”. Olu-
line on sealsamas kontrollida, et e-
maksuametis on olemas maksu-
maksja korrektne e-posti aadress.  
Elektroonse maksuteate tellinuile 
saadetakse e-posti aadressile info, 
millal maamaksuteate e-mak-
suametist leiab. Lisaks saadab 
MTA enne maksu tasumise 
tähtaega meeldetuletuse. Paberil 
maksuteate saajatele sellist 
meeldetuletust ei saadeta.  
Maamaks tasutakse endiselt 
kolmes osas ning maksu tasumise 
tähtajad on 15. aprill, 15. juuli 
ning 15. oktoober.  
Täiendavat infot saab MTA 
kodulehelt www.emta.ee, 
maamaksu infotelefonil 880 0816 
või e-posti aadressil maa@emta.ee . 

Annely Erm 
meediasuhete peaspetsialist

Maksu- ja Tolliamet kutsub 
üles tellima e-maamaksu-
teadet 
 

Kuna maamaksuteadete väl-
jastamise aeg on lähenemas, palub 
maksuhaldur kõigil e-maksuameti 
kasutajatel tellida endale elek-
trooniline maamaksuteade sääst-
maks sel moel nii raha kui loodust. 
Kuna e-maamaksuteadete esitajaid 
on väga vähe, kaalub maksuamet 
sel aastal kiirema tulumaksutagas-
tuse võimalust esimestel päevadel 
vaid neile maamaksu maksjaist 
tuludeklaratsiooni esitajatele, kes 

pakub? 
Eelkõige üritusi, mida suurel perel 
on ehk kulukas ette võtta. Plaanige 
kuuekesi teatrisseminekut, kui ti-
hti käiksite? Piletid + sõit + söök… 
Nende aastate jooksul oleme 
käinud lastega teatrites, kinos, 
ujumas, uisutamas, bowlingut 
mängimas, Vembu-Tembu maal, 
jõulumaadel ja kus kõik veel. Igal 
aastal on meil tervele perele oma  
suvepäev ja soovijatel on võimalus 
osaleda ka Eesti Lasterikaste Liidu 
üleeestilistel suvepäevadel. Aastas 
on lastele vähemalt viis üritust, 
kus nad saavad üleliigse auru välja 
lasta. Emadel-isadel on võimalus 
ilma lasteta lustida emadepäeval 
ja isadepäeval.  
Raha ürituste korraldamiseks 
oleme saanud Eesti Lasterikaste 

Tähelepanu, Suured Pered! 
 
Raplamaa Lasterikaste Perede 
Ühendus (RLPÜ) tegutseb juba 
alates 2001 aastast. Praegu kuulub 
meie ridadesse 69 suurt peret. Aga 
me teame, et Raplamaal on veel 
palju selliseid vahvaid peresid, kus 
kasvab neli ja rohkem alaealist 
last. Ootame ka teid oma 
ridadesse! 
 

Selle aastanumbri sees  on RLPÜ 
juhatus saanud kokku kõikide  
Raplamaa valdade sotsiaaltööta-
jatega. Eks ikka selleks, et leida 
ühiseid kokkupuutepunkte ning 
teadvustada vallategelasi meie 
tegemistest, et info meie ühingust 
jõuaks kõikide huviliste kõrvu. 
Mida ühing suurtele peredele 

Perede Liidult, valdadest, spon-
soritelt ja loomulikult on juhatus 
alati kirjutanud ka projekte eri-
nevatesse fondidesse. Aitäh kõi-
kidele toetajatele läbi aastate!  
 

Teine pool, mida meie ühing pakub 
on humanitaarabi. Kui käisime 
kodudes paikvaatlusi tegemas, 
jõudsime järeldusele, et sellest 
loobuda on veel vara, liiga palju on 
peresid, kes abi vajavad. Pakume 
eelkõige riideid, mida toob meile 
Sõbra Käsi ja kasutatud mööblit. 
Ühingul on nüüd uus pesa – oleme 
tänulikud soojade ruumide eest 
Rapla Ühisgümnaasiumile, kes 
oma internaadis meile nurgakese 
leidis. Seal me jagame riideid, 
oleme avatud igal laupäeval kella 
11 – 14 (v.a. riiklikud pühad). 

(järgneb lk 7)
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Järgmine üritus on Munapäev, mis toimub Raplas enne lihavõttepühi. 
Kui soovid sel üritusel juba RLPÜ liikmena osaleda, täida 
liitumisavaldus (liitumistasu 150 EEK) ja toimeta see meile. Kontaktid 
leiad kodulehelt. Kui Sa ei ole arvutiga sinasõber või Sul pole internetti, 
siis palun pöördu oma valla sotsiaalosakonda, seal aidatakse Sind 
lahkesti. Samuti saab avaldust täita kohapeal Raplas ja maksta ka 
aastamaksu, mis on 200 EEK pere pealt. See-eest on enamus üritusi 
tasuta. Ootame Sinu suurt peret! 
 

Pille Mutli, RLPÜ juhatuse liige
Fotol: suurperede nääripidu Vabaõhumuuseumis 

(algus lk 6) 
Mööblipildid plaanime üles ripu-
tada kodulehele www.rlpy.ee, sealt 
saab siis igaüks meelepärase välja 
valida, käega katsumiseks tuleb 
aga aeg kokku leppida.  
Meie koduleht on oluliselt infor-
matiivsemaks muutunud, püüame  
kogu aeg uuendusi ja täiustusi 
teha. Midagi keerulist seal ei ole, 
kui leiad mahti, mine ja vaata  
kuidas toimetame. Üleval on ka 
viimase ürituse – aasta alguses 
toimunud nääripeo pildid. Pidu 
toimus Rocca-al Mare Vabaõhu-
muuseumi kõrtsis, oli igatepidi 
eestlaste pidu – hobuste, vanade 
pillide, rahvuslike mängude ja 
loomulikult näärisokuga, kes 
kõikidele prisked kommipakid tõi. 
Suure nälja kustutasime koduse 
supi ja ahjusooja kringliga. Kuigi 
lund ei olnud ja jõulud juba am-
mugi unustatud, oli mõnus ja helge 
õhtu, mida hing ammugi igatsenud 
oli. Täiesti ilma kommertsita. Seda 
juba iga päev ette ei tule. 

Vigala valda läbivate liinibusside sõidugraafik 
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Vigala Mustrid savis ehk 
tulemas on Vigala savi päev! 
 
Vigala piirkond on tuntud oma 
savise pinna poolest ja igapäeva-
selt on siinsed inimesed saviga 
kokku puutunud. Kes poleks meist 
lapsepõlves savist kujukesi vooli-
nud või vihmaga savisel pinnal 
libastunud? 
V-Vigala Rahvamajas tegutseva 
kunstiringi projekti „Alguses oli 
savi !“ eesmärgiks on tutvustada 
huvilistele laiemalt  üht vanimat 
kunstiliiki – savist nõude valmis-
tamist. 
Oleme juba paar aastat käte abil 
savi voolimist harjutanud edasi 
tahaks minna professionaalsemaks 
ning proovida kuidas valmistada 
tarbekeraamikat potikedral. 
 

Et oma tegevusele sügavamat ja 
laialdasemat tähendust anda ot-
sustas Savipäeva organiseeriv  
toimkond ( Mare Kivi, Ilona Pappe, 
Astra Põlma, Ene Raud, Ly 
Rumma) kuulutada välja savist 
valmistatud esemete konkursi: 

„Vigala mustrid savis“.  
Ettevõtmise laiemaks eesmärgiks 
on vanade Vigala mustrite (vaibad, 
kindad, tikandid jne.) kokku kor-
jamine ja nende kasutamine savist 
toodetel. Võistlustööd võiks jagu-
neda järgnevate kategooriate 
vahel; 

- ehted 
- tarbekeraamika 
- suveniird 
- pisiplastika 

Konkursile võib esitada nii valmis 
(savi) töid kui ka ideekavandeid. 
Tore kui asjal on juures ka lugu, 
kust saame teada, mis asjaga on 
tegemist ja missugust mustrit ta 
peidab. Töid ootame V-Vigala 
Rahvamajja hiljemalt 
16.märtsiks. 2009.a. 
 

Selleks, et meie rahvakultuurilugu 
ka tulevastele põlvedele alles jääks 
kutsume kõiki üles oma kodudes 
lahtiste silmadega ringi vaatama 
ja esiemade näputöid üles pildis-
tama ja meile edastama. Digitaal-
sest fotost esialgu täiesti piisab.  

Fotod saata meiliaadressile: 
astra.polma@gmail.com või toime-
tada Vana-Vigala Rahvamajja või 
põhikooli (Mare Kivile või Ilona 
Pappele). Fotoga võiks kaasneda 
ka informatsioon mis talust ese 
pärineb, kui vana ja millega on 
tegu. 
 
Lisaks konkursile on kavas korral-
dada  
22. märtsil algusega kell 
12.00- 17.00 „Vigala savipäev“ 

Savipäeval on kavas: 
� keraamikute Merike Halliku 
(Rapla Kunstiselts, Kohila Kooli-
tuskeskus, keraamik Raplamaa 
Aasta koolitaja 2008) ja Margit 
Maldi õpetused savikedral töö-
tamiseks. Koolitusel saab ka iga 
soovija oma käed saviseks teha 
ning proovida kedral töötamist 

� näituse „Vigala mustrid savis“ 
avamine ja parimate tööde välja 
kuulutamine 

� rahvuslik kontsert  
� ühise supi söömine. 
 

Astra Põlma

Margit Mald  
 
On noor eesti keraamik, kes lõpetas suvel 2008 
Bornholmi Klaasi- ja Keraamikakooli keraamika eriala 
ning kelle töökoda “Haeska Keraamika” saab asuma 
Matsalu lahe ääres Haeska külas. 
Margiti tööd on enamasti tarbeesemed igapäevaelust, 
mis on põletatud kõrgtemperatuuril kuni 1300 kraadi. 
Samuti leiab unikaalkeraamikat, mis annab võimaluse 
mängida materjali, vormi ja tehnikaga. 
Töötehnikaks on treimine potikedral. Treitud vorm on 
oma olemusest ringikujuline, ent seda venitades ja 
lõigates, muutub kuju neljakandiliseks, ovaalseks, 
kolmnurkseks. Treimistehnika on kombineeritud 
modelleerimisega. 
Margiti põhimõte on luua lihtsaid tarbevorme, mis koos 
toiduga hakkavad elama, luues positiivseid emotsioone. 
Margit kirjutab endast: “Minu tegevus keraamikas sai 
alguse mõned aastad tagasi, kui õppisin viis kuud 
Taanis rahvakunstikoolis Thorstedlund. Seda aega võib 
pidada justkui pöördepunktiks minu elus. 2004. aasta 
sügisel jätkasin oma õpinguid Eesti Kunstiakadeemias 
keraamika erialal. Järgmisel suvel tegin aga 
sisseastumiseksamid Bornholmi Klaasi- ja 
Keraamikakooli Taanis, mille 2008. aastal lõpetasin.”  
 

Margit Maldi kodulehekülg internetis: 
http://www.haeskapottery.ee/index.php?id=1 
 

Koduleheküljelt infot vahetas
Astra Põlma

 

Margit Mald tööhoos. 
Foto keraamiku koduleheküljelt.
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Rapla maavanem kuulutab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 
määrusega nr 286 kinnitatud „Riigivara võõrandamise korraga“ ning tulenevalt Rapla maa-
vanema 27.01.2009 korraldusega nr 69 langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi 
omandis ja Rapla maavanema valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul 
enampakkumisel:  
 
1.1 Kehtna vallas Eidapere alevikus Saare tn 6 (kinnistu registriosa nr 3072837, riigivara registri nr 01031363, 
pindala 4766 m², katastritunnus 29203:003:0076, 100% elamumaa) alghind 40 000 krooni. 
1.2. Järvakandi vallas Järvakandi alevis, Vabaduse tn 10 (kinnistu registriosa nr 3072437, riigivara registri nr 
01031445, pindala 1412 m², katastritunnus 26001:003:0007, 100% elamumaa) alghind 42 400 krooni. 
1.3. Järvakandi vallas Järvakandi alevis, Vabaduse tn 12 (kinnistu registriosa nr 3072537, riigivara registri 
registreerimisnumber 01031444, pindala 1408 m², katastritunnus 26001:003:0006, 100% elamumaa) alghind 42 
200 krooni. 
1.4. Kehtna vallas Ellamaa külas Metsa (kinnistu registrioas nr 3127837, riigivara registri nr 01033345, pindala 
4381 m², katastritunnus 29203:003:0083, 100% elamumaa) alghind 21 900 krooni. 
1.5. Märjamaa vallas Märjamaa alevis, Vaigu tn 11 (kinnistu registriosa nr 3127637, riigivara registri 
registreerimisnumber 01033347, pindala 1229 m², katastritunnus 50501:009:0016, 100% elamumaa) alghinnaga 61 
450 krooni. 
1.6. Kehtna vallas Lelle alevikus Pärnu mnt 4a (kinnistu registriosa nr 3127737, riigivara registri nr 01033346, 
pindala 1525 m², katastritunnus 29202:006:0027, 100% elamumaa) alghinnaga 38 100 krooni. 
1.7. Raikküla vallas Raikküla külas Kullerkupu (kinnistu registriosa nr 3127937, riigivara registri nr 01033271, 
pindala 14813 m², katastritunnus 65402:001:0130, 100% elamumaa) alghind 88 900 krooni. 
1.8. Vigala vallas Kojastu külas Kalme (kinnistu registriosa nr 2799537, riigivara registri nr 01024648, pindala 19, 
85 ha, katastritunnus 88401:004:0124, 100% maatulundusmaa) alghind 297 750 krooni. 
1.9.Vigala vallas Kojastu külas Kalme I (kinnistu registriosa nr 2855637, riigivara registri nr 01025195, pindala 
33,15 ha, katastritunnus 88401:004:0126, 100% maatulundusmaa) alghind 497 250 krooni. 
1.10. Vigala vallas Ojapere külas Säina (kinnistu registriosa nr 2855937, riigivara registri nr 01025585, pindala 
43,28 ha, katastritunnus 88401:004:0131, 100% maatulundusmaa) alghind 649 200 krooni. 
1.11. Vigala vallas Kojastu külas Soara (kinnistu registriosa nr 2799437, riigivara registri nr 01024649, pindala 
11,58 ha, katastritunnus 88401:004:0125, 100 % maatulundusmaa) alghind 173 700 krooni. 
 
Pakkumised esitada suletud ümbrikus Rapla Maavalitsusse (ruum 304) allkirja vastu käest kätte või 
saata tähitult või kullerpostiga hiljemalt 16. veebruaril 2009 kl 11-ks aadressil Rapla Maavalitsus, 
Tallinna mnt 14, 79513 Rapla.  
Ümbrikule märkida:  
• pakkuja kontaktandmed;  
• objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna „ Enampakkumine“;  
• hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumise avamist!“ 
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 16. veebruaril 2008 kell 11.15 Rapla Maavalitsuse III korruse nõupidamiste 
saalis (ruum nr 308) ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja 
esindaja.  
Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik 
pakkumine peab sisaldama : 
1) Avaldust  
• nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud 
tingimustel;  
• pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni;  
• numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat;  
• panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;  
• pakkumise tegemise kuupäeva;  
• pakkumise esitaja allkirja;  
2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta;  
3) füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitusi tõendav dokument (äriregistri väljavõte ja vajadusel volitus).  
 
Tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast peab olema laekunud hiljemalt 16.veebruaril 2009 kella 11.00-ks 
Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017 viitenumber 2300035320, selgitusse märkiga „Enampak-
kumine + kinnistu nimi“. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele 
tagatisraha tagastatakse.  
Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hilje-
malt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud 
arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.  
 
Varaga tutvumiseks ja täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 484 1123. 
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Lahingus langesid Endel Karell, Viktor Rumjantsev, 
Eduard Redlich, Voldemar Härmson, Jaan Illaste 
(vanem), Mihkel Valler (Vabadussõja Risti II/ 3 järgu 
kavaler), Olev Vähi, Marie Ellermaa, Tiiu Ellermaa. 
Vangistati Mihkel Ellermaa, kelle viimane padrun oli 
tõrkega. Tuisus end varjanud Jüri Reidlal õnnestus 
pääseda. 
Saladuseks jäävad langenud meeste hauad, kuna 
surnukehad viidi Tallinna. Surnute tuvastamiseks 
toodi Patarei vanglast varem vahistatud Lembit Mulk. 
Alasti laibad olid ritta laotud vagunisse. 
27. veebruaril allkirjastati ka küüditamiskäskkiri 
“Priboi”. Olid need sündmused omavahel seotud, ei 
tea. 
Juuni lõpul 1949.a. reedeti Endel Redlich ja ta langes 
Topi talu lähedal Urevere külas Teenusel. Sellega 
lõppes RVL-i organisatsioon. Väidetavalt läks hiljem 
juhtimine E.Jerleti kätte Valgus. 1949.a. sügisel nähti 
Urevere külas liikumas meest, kes nimetas end Heino 
Lattikuks. Ta oli kuulsa EW riigi- ja kirikutegelase 
Jaan Lattiku poeg, kes suutis üles anda palju eesti-
meelseid inimesi. NKVD-s tegutses ta superagent 
“November” nime all. 
27.veebruaril möödub 60 aastat Ertsma – Kodesmaa 
lahingust. 28.veebruaril kell 11.00 on Pärnu-Jaagupi 
lähedal Ertsmal metsavendade kivi juures mälestus-
hetk nende julgete meeste meenutamiseks. 

Hillar Aiaots 

Mälestuskivi metsavendadele Ertsma raba serval, kus 
28. veebruaril toimub langenute  mälestamise 

tseremoonia.

Relvastatud Võitluse Liidu juhtgrupi 
viimane lahing 
 

Varem on Relvastatud Võitluse Liidust s.h Käntu 
lahingust kirjutatud 2008.a detsembrikuu Vigala 

Sõnumites.
 
Relvastatud Võitluse Liidu (RVL) juhtkonnal oli side 
nii legaalsete vastupanuvõitlejate kui ka organisat-
siooni alluvuses olevate metsavennapunkrite vahel. 
Inimene, kes väljaspool oma punkrit tohtis teatud 
sidemeest või sidekanalit teada, oli alati juhtkonna 
poolt määratud. Teised punkrisolijad ei teadnud ega 
pidanudki noist midagi teadma. 
Vambola V., kes mulle kogu selle RVL-i lahingutee 
jutustas, sattus Pärnu-Jaagupi ligidal olevasse 
punkrisse peale Võidupüha tähistamist Mihklis. 
Teda tunti seal ära ja tema peale “koputati”. 
Vambola V. oli tol ajal Tartus üliõpilane. NKVD 
koputas uksele, kiire aknast väljaronimine ja 
metsaminek aitas tal pääseda.  
Pärnu-Jaagupi – Ertsma punkris, kus ta end algselt 
varjas, oli  enne teda kolm meest ja naine väikese 
tütrega. Grupi sidemeheks ja pealikuks oli Mihkel 
Ellermaa. Olgu öeldud, et punkris varjas ta end 
novembrikuuni. Varjamine kokku kestis 1955. 
aastani. 
Peale Käntu lahingut saabus Ellermaale teade lii-
kuda peagrupi vastuvõtuks Parasmaa küla lähedal 
olevasse metsaküüni. Süüdati lõke, sest kõik sündis 
öösel. Metsaküünis ka ööbiti. Hommikul, veel pime-
duse varjus liiguti Ertsma punkri suunas. See kõik 
toimus 20. oktoobri paiku. Ertsma – Kodesmaa 
punkrisse tuli juurde 6-7 inimest. 
Peagrupiga Ertsma – Kodesmaa punkrisse jõudnud 
Elsa Messner (Udo Messneri abikaasa) lahkus sealt 
Teenusele, kuhu olid jäänud Endel Redlich ja tema 
sidemees. 
Punkris ootasid Rumjantsev ja Karell teavet 
Rootsist, kuhu Udo Messner pidi jõudma. NKVD 
punus juba võrku ja punkri andis lõpuks üles varus-
taja M.P., kes teadis punkri asukohta.  
Kuna punker oli väike ja ülerahvastatud, siis osa 
metsavendi käis Pärnu-Jaagupis ka mõnd tööotsa 
tegemas. Näiteks rätsepatöid ja mehhaanikatöid. 
Laenutati inimestelt ka raamatuid, mis olid pärit 
raamatukogust. Hiljem sattusid paljud Siberisse just 
nendes raamatutes olnud lugejanumbrite järgi. 
27. veebruaril 1949.a. piirati Ertsma punker ümber. 
Harilikult toimus piiramine nii, et omade kaitseks 
jäi laskesektor. Seekord toimus piiramine rõngana. 
Seega ei hoolitud ka oma sõduritest. Metsavendi pii-
ranud sõdurite hulgaks on arvatud olevat kuni 600 
meest. 
Valvur nägi lähenevaid sõdureid ja lasi ühe neist 
maha. Punkrist väljunud metsavennad avasid tule. 
Sel päeval oli kõva tuisk, mis varjas palju. Taganeda 
polnud kuhugi, laskemoona oli vähe. Nii ees kui taga 
asusid vaenlased. Oli kokkulepe, et viimane kuul 
pidi jääma endale. 
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21. veebruaril  

algusega kell 20.00 
 

VANA-VIGALA 
RAHVAMAJAS 

 

VABARIIGI AASTAPÄEVA 
 

PIDU 
 

KAVAS: 
� Muusikaline tervitus Vigala 

meeskvintetilt 
� VIGALA VALLA 

AUKODANIKE VÄLJA 
KUULUTAMINE 

� Kontsert Kivi-Vigala ja 
Vana-Vigala põhikoolide 
õpilastelt 

� Esinevad KIITSHARAKAD 
 

Tantsuks mängib ansambel 
KREEDO 

 
Laudade tellimine: Vana-Vigala 
Rahvamajast tel. 482 4581 või 5636 
2293 

 
PS. Korraldajad paluvad lauad ette 
broneerida.  
Kontsert algab kell 20.00 ja eeskava 
ajal publikut saali ei lasta. 
Hilinejad pääsevad peole alles peale 
eeskava, orienteeruvalt kell 21.00 
 
Pidu on kõigile tasuta!    

LEADER programmi raames antavate Rapla-

maa Partnerluskogu projektitoetuste taotlus-

voorude tähtajad 2009. aastal 
 
1. Meede „Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine" 
(investeeringumeede)  
Avamiskuupäev 15. märts, viimane esitamise kuupäev 15. 
aprill. 
2.Meede „Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine” 
Avamiskuupäev 15. märts, viimane esitamise kuupäev 15. 
aprill. 
3. Meede: „Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toe-
tamine" (noorsootöö meede) 
Avamiskuupäev 15. aprill, viimane esitamise kuupäev 18. 
mai. 
4. Meede „ Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine" II 
voor 
Avamiskuupäev 15. august, viimane esitamise kuupäev 15. 
september. 
5. Meede „Mikroettevõtluse areng" 
Avamiskuupäev 15. september, viimane kuupäev 19. 
oktoober.  
6. Meede „ Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse 
edendamine" 
Avamiskuupäev 15. oktoober, viimane kuupäev 13. 
november.  
 
Avamisvooru ajal nõustab taotlejaid Partnerluskogu büroo 
ja RAEK 
 
Märkused:  
1. Meetmelehed ja taotlusvormid on toodud ära Rap-
lamaa Partnerluskogu koduleheküljel  www.raplaleader.ee  
rubriigis DOKUMENDID. 
2. Põllumajandusministri LEADER määrus on täien-
damisel. Palun jälgige uue määruse ülespanemist 
koduleheküljel. 
3. Taotlusvorm seirenäitajatega esitatakse ühes eksempla-
ris paberkandjal ja elektrooniliselt MTÜ Raplamaa Part-
nerluskogule. Muud lisadokumendid esitatakse ainult 
paberkandjal. Aadress: MTÜ Raplamaa Partnerluskogu, 
Tallinna mnt 14, 79513 RAPLA märksõna „Taotlusvoor", e-
posti aadress jaak@raplaleader.ee 
4. Veebruarikuus valmib juhendmaterjal „Abiks Taotlejale", 
mis pannakse välja Partnerluskogu koduleheküljele 
5. Enne iga meetmevooru avamist toimuvad infopäevad 
Raplas ja Märjamaal, millest teavitame läbi kodulehekülje 
6. Kõikides küsimustes palume pöörduda Raplamaa Part-
nerluskogu poole e-posti aadressil jaak@raplaleader.ee või 
anne.kalf@mail.ee 
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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 
 
VEEBRUAR 
 

Vanda Kärsna 93 
Helmi Merisalu 87 
Leida Liinat 87 
Jaan Konnapere 87 
Ester-Armilde Thomberg 83 
Eri Lespa 82 
Valve Altmäe 81 
Aino Poolak 75 
Elvi Reiner 75 
Roine Vunukainen 75 
Liisa Sinikas 70 
Lea Kingisepp 70 
Aino Hiibus 60 
Enn Mõistus 60 

 
Et hommikupäikesest  
leiaksid virgudes ilu,  

et õhtuteloojang,  
see Sind värvima jääks,  

et hommikul ärgates  
tunned,  

kui kaunis on elu  
ja järgmine aasta  

Sind endiselt  
rõõmsana näeks! 

 
Palju õnne! 

Uus ilmakodanik 
 

Sander Lubaso 
 

 

Müüa pakitud 
 

TURBABRIKETT 

PUIDUBRIKETT 

Küttepuud võrkkotis, 30 cm, 
lepp. 

 
Kohalevedu tasuta 

Tel. 514 9745 

Meie hulgast lahkunud 
 

Uljam Kuusla 

Tatjana Jermakova 
 

Teade ettevõtjatele! 
 
Ettevõtja, kes omab regist-
reeringut majandustegevuse 
registris, peab igal aastal esitama 
hiljemalt  

15. aprilliks  

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


