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Eelmise aasta vastlapäeval sai kokku 
lepitud, et kui tänavu sõbrapäeva pai-
ku vähegi lund ja külma on, kohtume 
jälle Velise jõel. Et sel aastal lumest 
ja jääst sugugi puudust polnud, tuligi 
13.veebruaril kokku lõbus ja sõbralik 
seltskond Märjamaalt, Kureverest, 
Mannist ja veelgi kaugemalt, et kõi-
gepealt paksu lume alt hokiplats puh-
taks lükata ja lõkkematerjal kohale 
tassida. Ühiselt said ettevalmistus-
tööd tehtud ja sportlik sõbrapäevapi-
du võiski alata.

Kohaletulnud rahvast ei suutnud-
ki keegi päris täpselt kokku lugeda, 
aga kusagil nelja- ja viiekümne vahe-
le see arv jäi. Kõigepealt võtsid kõik 
kehakinnitust ja soojendasid end tule 
paistel, siis algasid spordivõistlused. 
Hokimeeskondi sai kokku neli, lisaks 
veel kaks laste võistkonda. Sõbra-
likku madinat jätkus päris pikaks 

Päeva lõpuks toimus veel teatevõist-
lus „Tormituuled ehk kõik puhuvad“, 
kus iga võistleja sai oma kopsumahtu 
näidata. Nimelt oli nööri otsa aetud 
plastist joogitops, mida võis mööda 
nööri punktist A punkti B liigutada 
vaid puhumise teel. Nalja sai omaja-
gu.

Kui võistlused läbi said, oligi kell juba 
sealmaal, et ilm hakkas vaikselt hä-
marduma ja saabus aeg otsad kokku 
tõmmata. Usun, et kõik osalised jäid 
päevaga rahule. Selliseid sõbrapäeva 
kokkusaamisi on toimunud juba seits-
mel aastal järjest, vaid ühel korral on 
meil ilmastikuolude tõttu kohtumis-
paika muuta tulnud ja oleme pidanud 
hoopis bowlingusaali üle kolima. Loo-
dame ühiselt, et ka järgmisel aastal 
ilmataat meid lume ja jääga õnnistab 
ning osalejaid võiks veel rohkem olla!

Sõbrapäev Velise jõel
ajaks, õnneks jäid kõik mängijad ellu 
ja enam-vähem terveks ka. Julgemad 
täiskasvanud ja suuremad lapsed said 
mootorsaanisõitu proovida, nooremad 
lustisid kelkudel ja uiskudel. Tege-
vust jätkus kõigile.

Peale hokimänge algas suusahei-
tevõistlus. Siin võistlesid mehed ja 
naised eraldi arvestuses. Tehnikat 
oli ilmselt aasta jooksul lihvitud, sest 
suusk lendas seekord eriti uhke kaa-
rega. Nii meeste kui naiste auhinnali-
ne esimene koht suusaheites läks sel 
aastal Märjamaale. Eelmisel aastal 
lagunes viskevahend ehk vana suusk 
juba peale meeste võistlust mitmeks 
osaks, tänavu oli aga lund tunduvalt 
rohkem ja sõltuvalt sellest oli päevi-
näinud suusale maandumine päris 
pehme – isegi peale naiste võistluse 
lõppu oli suusal ikka veel suusa nägu 
peas!

Silja Käär
Kurevere külavanem
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Kõik õpilased näitasid oma võimeid 
peastarvutamises. 1.-2.klassi õpilas-
tel olid lahendamiseks 20 piires liit-
mise-lahutamise ülesanded (kokku 80 
ülesannet) ja 3.-9.klassi õpilastel 100 
piires ülesanded kõigile neljale põhi-
tehtele – kokku 300 ülesannet. Aega 
oli kõigil lahendamiseks täpselt 10 
minutit. Kiiremad ja täpsemad arvu-
tajad olid:
1.kl – Kristo Lebin, Mari Saffre, And-
reas Tõldmaker; 
2.kl – Anti Asumets, Kristiina Põlma; 
3.kl – Markus Rudak, Andreas Välis, 
Hannes Välis; 
4.kl – Urmis Veimann,  Hanna Hatto; 
5.kl – Adeele Zagurski, Martin Ru-
dak; 
6.kl – Arnold Zagurski, Kersti Ein-
ling; 
7.kl – Signe-Renate Saar, Triinu Üle-
maante; 
8.kl – Meriliis Helme, Taavi Kliss, 
Kristel Vitsberg; 
9.kl – Märt Pilman ja Riho Tammis.

Ristsõnade lahendamine pakkus pin-
get päris paljudele õpilastele. Seekord 
oli ülesandeks täheruudust matemaa-
tikaga seotud sõnad üles leida ning 
järele jäänud tähtedest kokku saada 
tore lause – mõtelda on mõnus! Tähe-
ruute oli valida kaks varianti, ühes oli 
peidus 28, teises 34 sõna. Kõige tubli-
mad selle ülesande täitmisel olid: 
1.kl – Mari Saffre; 2.kl – Martin-

Marje Orav 
õppealajuhataja

Kregory Ketkinen, Andres Hatto; 3.kl 
– Markus Rudak; 5.kl – Martin Ru-
dak, Tiina Põlma; 7.kl – Signe-Renate 
Saar, Sigrit Nurm; 8.kl – Sven Harla-
mov, Taavi Kliss; 9.kl – Grete Kupp, 
Märt Pilman, Anette Loorits, Anni 
Vitsberg; õpetajatest – Ell Rahnik, 
Merit Suurna, Hedi Maasikas.

Täna mate tunni ajal
joonistasin sirget.
Kuid see tuli veidi kõver,
olin veidi pinges.

Siis aknast välja vaatasin
ja nägin lumehange,
seal tore väike koolipoiss
tegi lumes suuri ringe.

Siis endamisi mõtlesin,
et õue minna võiks
ning selle lumeringi sisse
plussi teha võiks.

Kuid kahjuks tunni ajal ma
ei õue minna saa.
Pean võtma oma pliiatsi,
et matat jätkata.

Sest õpetaja tarka juttu 
räägib tahvli ees.
Meil praegu mata teemaks on
Pythagorase teoreem.

Anni Vitsberg 9.kl

Ilm on tore, lumi maas.
Mate tund meid masendab.
Liidan, lahutan või jagan,
kogu tunni maha magan.

Pliiats tühi, ring on lapik.
Mõistab see, kes on taiplik.
Tõmban sirge, olen vinge.
Olen tark, pean vastu pingel.

Kristel Vitsberg 8.kl

Veebruarikuu esimesel 
nädalal oli kõigil Vana-Vi- 
gala põhikooli õpilastel või- 
malik oma matemaatikaala- 
seid teadmisi-oskusi näidata 
ja seda mitte ainult tunnis, vaid
ka vahetundide ajal. 

Matemaatikanädal 
Vana-Vigala Põhikoolis

Mõnusat elevust pakkus loendamise 
ülesanne. Kokku tuli lugeda väga eri-
nevaid asju alustades trepiastmete ja 
käsipuu võrepulkadega ning lõpeta-
des radiaatori ribide ja trükitud teks-
tiridadega stendil. Täpsemad loen-
dajad olid:1.kl – Kristofer Kolesov, 
Kristo Lebin; 2.kl- Martin Rudak; 3.kl 
– Hannes Välis; 4.kl – Eike Perman; 
5.kl – Annika Otti; 7.kl – Triinu Üle-
maante, Janeli Lusti, Monika Hatto, 
Kelly Ojavee; 8.kl – Doris Välis; 9.kl 
– Vladimir Vodolaztšenko.

Piltide joonistamine pakkus huvi see-
kord ainult 1.klassile – vahvad joonis-
tajad olid Kristo Lebin, Andreas Tõld-
maker ja Liisa Nazarov.

Põnevaid tulemusi annab alati mate-
maatilistel teemadel luuletuste kirju-
tamine, nii ka seekord. Kirjutada tuli 
vähemalt 8-realine luuletus, kus olid 
sees sellised sõnad: tore, lumi, pluss, 
sirge, tark, ring, matemaatika (mate) 
ja pliiats. Ilusaid luuletusi kirjuta-
sid Mari Saffre 1.klassist, Kristiina 
Põlma 2.klassist, Annika Otti, Tiina 
Põlma, Adeele Zagurski 5.klassist, 
Kristel Kirsipuu 6.klassist, Kelly 
Ojavee, Triinu Ülemaante, Monika 
Hatto 7.klassist, Doris Välis, Kristel 
Vitsberg 8.klassist, Grete Kupp, Tuuli 
Roosi, Anni Vitsberg 9.klassist ja õp. 
Hedi Maasikas.



vigala sõnumid 3

Vastlapäev on eestlastele olnud ikka 
oluline tähtpäev, et ikka linad pikaks 
ja sirgeks kasvaksid ja saak hea oleks. 
Meie koolis toimusid traditsiooniliselt 
teatevõistlused ja liu laskmised koo-
li juures ja kelgumäel. Sel aastal olid 
kõik teatevõistkonnad löödud segami-
ni ja palju nalja ning põnevust pak-
kus paarissuusatamine ning ka laske-
suusatamine, kus trahviringideks oli 
siiski lühem distants, kui olümpial. 

Elevust tekitasid selleaastased küla-
lised, kelleks olid Vana-Vigala TTK 
sepad ja hoolimata külmast ilmast 
näitasid õues sepistamise algvõtteid. 
Nii mõnigi õpilane ning ka õpetaja sai 

Sõbrapäev
Esmaspäeval, 15. veebruaril tähista-
sime Kivi-Vigala Põhikoolis sõbrapäe-
va. Päeva viisid läbi 9.klassi toredad 
tüdrukud Karolin ja Piia ning õp. Ilo-
na Noor.

Päeva alustati sõbrapäeva siltide ja-
gamisega. Kõik õpetajad ja koolitööta-
jad said rinda sildi, kus oli kirjas mõni 
hea soov või tore tegevus.

Eelnevalt olid valminud omaloomin-
gulised luuletused sõprusest ja luule-
tused kanti ette vahetundide ajal. Pa-
rimateks luuletusteks valiti Janette 
Liitmäe, Anete Vahl`i, Ranet Sildoja 
ja õp. Marko Kreuz`i luuletused.

Esimesest tunnist alates toimus sõb-
rapaelade punumine. Tehti kuni 6 
meetriseid või isegi pikemaid paelu. 
Pärast sõlmiti kõik omavahel kokku 
ning selle paela pikkusest nägime kui 
sõbralik kool meil on (ca 40m). Seega 
- ülisõbralik!

Eesti Vabariigi sünnipäev 
Kivi-Vigala põhikoolis

25. veebruaril tähistasime Kivi-Viga-
la põhikoolis Eesti vabariigi 92. sünni-
päeva. Neljanda tunni ajal kogunesi-
me koolimaja teisele korrusele. Aktus 
algas hümni laulmisega. Peale seda 
võttis sõna kooli direktor Kristine 
Niit, kes tervitas kooliperet vabariigi 
sünnipäeva puhul ja rõhutas, et kui 
meie oma õppimises ja huvitegevuses 
tublid oleme, läheb ka meie vabariigil 
hästi. Ta tunnustas olümpiaadidest 
osavõtjaid ja innustas teisigi rohkem 
pingutama ja saavutama.

Kivi-Vigala Põhikooli sigin-sagin veebruaris

kätt proovida ja endale naela valmis 
meisterdada. Seppade ümber toimus 
pidev sagimine ja tunglemine, sest 
huvi pakkus nii nende välimus kui 
tegevus. Pärast väsitavaid võistlu-
si ja sepatööd said kõik koolisööklas 
teed ja vastlakuklit. Ja siis kogu-
nes kogu koolipere II korrusele, kus 
kontserdiga esines seppade ansambel 
“Raudum”. Oleme õnnelikud, et meil 
on head sõbrad TTK-s ja loodame ka 
edaspidi jätkata sõpruskohtumisi! 

Ilona Noor
Kivi-Vigala PK huvijuht V
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9.kl. tüdrukud viisid neljanda- viienda 
tunni ajal läbi küsitluse “Kes on kõige 
sõbralikum poiss ja tüdruk?” Algklas-
sides osutusid kõige sõbralikemaks 
Kadri Kärsna 4.klassist ja Jürgen 
Kõllo 2.klassist. Vanemate õpilaste 
hulgas tunnustati sõbralikemaks Ka-
rolin Niit 9.kl ja Ranet Sildoja 8.kl.

Terve päeva “töötas” ka sõbrapäeva 
postkast. Terve nädala jooksul toimus 
kaartide näitus, neljapäeval selgitati 

9. klass esitas Juhan Liivi luuletusi 
Eestist, kus kirjanik valutas südant 
isamaa saatuse ja tuleviku pärast. 
Kooli rahvatantsijate noorem rühm 
esines meile kahe lustaka tantsuga, 
mis ajas kogu publiku elevile. Pärast 
aktust saime jõudu katsuda viktorii-
nis Eesti kohta. Küsimused olid väga 
põnevad. Näiteks: Milline lind len-
dab kõrgemale kui maailma kõrgeim 
mägi? Mitmes noorte laulu- ja tantsu-
pidu tuleb aastal 2011? Samuti saime 
teada, et alanud aastal on punaselg-
õgija aasta lind ja toomingas aasta 
puu. 

Annabel Vaarma 6. klass 
Kristina Muhu 7. klass

välja võitjad ehk ilusamate kaartide 
tegijad. Preemiad läksid 2. klassile, 
Piia Laan`ele ning õp. Ede Rukki sai 
eripreemia. Aga loomulikult olid kõik 
tehtud kaardid andekad ja ilusad. 
Kogu sõbranädala olid kõik üksteise 
vastu sõbralikud ja abivalmid ja me 
loodame, et see jääks nii ka edaspidi 
kestma!

Karolin Niit ja Piia Laan 9. klass
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Õpilasstipendiumid!
15. aprillini võtab vallavalitsus vas-
tu avaldusi õpilasstipendiumi saami-
seks. Stipendiumi võib taotleda üld- 
ja kutseharidust omandavale isikule, 
kes ise või kelle vanematest/ hooldaja-
test vähemalt üks on valla elanikere-
gistris (registreeritud vähemalt aasta 
enne taotluse esitamist). Stipendiu-
mi määramisel arvestatakse: kelle 
uurimistöö pakub huvi vallale; kelle 
keskmine hinne viimasel õppeaas-
tal on põhikooli astmes vähemalt 4,5 
ning keskkooli ja ametikooli astmes 
vähemalt 4,0; kel on saavutusi mõnel 
erialal. Taotluse juurde tuleb esitada: 
õppeasutuse poolt kinnitatud koopia 
õpinguraamatust või tunnistusest, 
koolist saadud iseloomustus, taotluse 
esitaja kontaktandmed.

Küünlakuus toimus Vana-Vigala 
Põhikoolis õige mitu traditsiooni-
list üritust. Kõigepealt tähistasime 
12.veebruaril sõbrapäeva. Päeva ai-
tas nii jõu kui nõuga läbi viia 8.klass, 
kelle esindaja hommikul vara kõi-
ki koolisaabujaid sõbrapäeva puhul 
sooja naeratuse ja magusa kommiga 
tervitas. Kohe-kohe alustas kooli ki-
visaalis tegevust ka sõbrapäeva post-
kontor, mis jäi avatuks kogu päevaks 
ning sõbrakaarte kogunes päeva 
jooksul postkastidesse päris rohkesti. 
Kõik klassid olid ka oma koduklassi-
ruumi sõbrapäevaks kenasti kaunis-
tanud. Päeva jooksul valiti igast klas-
sist sõbralikum poiss ja tüdruk, päeva 
lõpetas aga teemakohane viktoriin.

Järgmine suurem ettevõtmine oli vast-
lapäeva tähistamine 16. veebruaril. 
Nooremad õpilased käisid hommikul 
tutvumas Vigala piimatööstuse tööde 
ja tegemistega ning lasid seejärel oma 
vastlaliud Kivi-Vigala kooli juures 
kelgumäel. Siinkohal suur aitäh Ki-
vi-Vigala Põhikoolile külalislahkuse 

eest! Suuremad lapsed said oma vast-
laliugu lasta alles päeva lõpus, kui 
tunnid läbi. Enne mõisaparki kelgu-
mäele siirdumist riietas aga iga klass 
oma kubujussi. Mõnele kubujussile 
aeti selga peaaegu kõik klassikaas-
laste joped-sallid-mütsid ja naljakad 
nägid nad kõik välja! Kelgumäel tegid 
kõige pikema liu Sigrit Nurm ja Ar-
nold Zagurski – nüüd siis teame, kelle 
põllul sel suvel kõige pikemad linad 
kasvavad!

Veebruarikuus on igal aastal suur pi-
dupäev - Eesti Vabariigi aastapäev, 
mida meiegi alati tähistame. Ka sel 
aastal toimus traditsiooniline kont-
sert-aktus, kus lauldi hümni, kuu-
lati direktori tervituskõnet ja lauldi, 
mängiti pilli ja loeti luuletusi Eesti 
Vabariigi auks. Päeva lõpetas ühine 
sünnipäevakoogi söömine. 

Veebruaris toimus ka üks huvitav 
kohtumine – meie koolis käis erine-
vaid roomajaid tutvustamas Toomas 
Pranstibel. Tegemist on mehega, kellel 

Veebruar Vana-Vigala Põhikoolis

on juba aastaid terve kodus terve kol-
lektsioon pesuehtsatest ja eksootilis-
test ämblikest, sisalikest, madudest, 
troopilistest lindudest ja liblikatest. 
Seekord olid tal kaasas leopardgeko 
ja neli erinevat madu. Julgemad said 
madusid ka katsuda ja mõnda isegi 
kätte võtta. Elevust oli palju! Külali-
ne omas oma hoolealustest hämmas-
tavalt põhjalikke teadmisi ja oskas 
neid ka köitvalt edasi anda. Järgmisel 
õppeaastal ootame teda uuesti külla, 
kuid seekord juba troopiliste lindude 
ja liblikatega!

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi 
veebruar on aasta lühim kuu, jõuab 
koolielus selle jooksul nii mõndagi 
olulist ja huvitavat toimuda!

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht
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vigala vallavalitsuses
09.02.2010 istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotle-
jal; 
- määrata koha-aadressid 12 maaük-
susele;
- väljastada projekteerimistingimused 
ühele taotlejale;
- väljastada ehitusload kahele taotle-
jale;
- väljastada kasutusluba ühele ehiti-
sele;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 6100 
krooni;
- kinnitada hanke “Kivi-Vigala laste-
aed Pääsulind vabaaja- ja spordiruu-
mide rekonstrueerimine“ tulemused.

Maamaksuga seotud 
muudatustest

Riigikogu võttis 17. 12. 2009. a. vastu 
“Maamaksuseaduse muutmise sea-
duse”. Järgnevalt pisut selles tehtud 
muudatustest.

Siiani oli aastas kolm maamaksu ta-
sumise tähtaega ja maamaks jagati 
ära nende kolme tähtaja vahel. Nüüd 
tuleb kuni 1000 kroonine maamaks 
tasuda 31. märtsiks ja ülejäänud 
osa maamaksust tasutakse hiljemalt 
1.oktoobriks.

Siiani arvestati maaomaniku vahetu-
se korral maamaks ümber iga poole 
aasta tagant 1. jaanuari ja 1. juuli sei-
suga. Nüüd tekib maksukohustus sei-
suga 1. jaanuar ja kehtib terve aasta, 
uue maaomaniku maksukohustus te-
kib järgneva aasta 1.jaanuarist. Maa 
omandiõigust arvestatakse kinnistus-
raamatu kannete põhjal. Seega, kui 

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

22.02.2010 istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba kahele taotle-
jale.

vigala vallavolikogus
28.01.2010 istungil otsustati:
- omistada Vigala valla aukodaniku 
nimetus Ester-Evi Alekand’ile;
- määrata sihtotstarbed kahele maa-
üksusele;
- arutusel oli vee hinna kehtestamine 
2010.aasta 1.juunist;
- toimus 2010.aasta Vigala valla eel-
arve I lugemine.

25.02.2010 istungil otsustati:
- kehtestada alates 01.06.2010 vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnaks Viga-
la vallas 38 krooni ja 85 senti (sellest 
vee eest 17.70 ja reovee ärajuhtimise 
eest 21.15);
- kinnitati Vigala valla 2010.aasta 
eelarve;
- määrata sihtotstarve ühele katastri-
üksusele;
- anda nõusolek kinnisasja omanda-
miseks;
- seoses Leibre küla elanike avaldu-
sega teha vallavalitsusele ülesandeks 
alustada Leibre küla piiride ennista-
mise eeltoimingute teostamisega;
- eraldada reservfondist 7400 krooni 
“Vigala Karikas Korvpallis 2010” üri-
tuse korraldamiseks.

maa üleandmise leping on sõlmitud 
millalgi aasta lõpus, aga kinnistus-
raamatus on kanne tehtud aasta al-
guses (peale 1. jaanuari), jääb maksu-
kohuslaseks ikkagi eelmine omanik.

Maksuteadete kättetoimetamine. 
Maksu- ja tolliameti e-teenuste kasu-
tajale, kes on teatanud oma e- posti 
aadressi, toimetatakse maamaksu-
teade kätte elektrooniliselt e-maksu-
ameti kaudu.

NB! E-postiaadressile saadetakse 
teade maamaksuteate e-maksuame-
tis kättesaadavaks muutumise kohta. 
Lisatud on veel ka põhilised andmed 
maksu suuruse ja tasumistähtaegade 
kohta. Maksuteadet ennast näeb siis-
ki vaid e-maksuametisse sisseregist-
reerimisel.

Katrin Kalmus
Maakorraldaja

Teade ettevõtjatele!
Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuseregistris, peab igal 
aastal esitama hiljemalt 15.aprilliks 
kinnituse registreeringu õigsuse 
kohta.

1. mail peatatakse registreering, 
mille õigsus ei ole kinnitatud.

Valla sotsiaal- ja tervishoiu- 
komisjon oli koos 05.03.2010

Arutlusel oli ka komisjoni selle aasta 
tegevuskava planeerimine ja komis-
joni töö tõhustamine. Et jõuda iga 
vallakodaniku vajadusteni, plaanime 
koostööd teha külavanematega, kes 
ilmselt on kõige paremini kursis oma 
külaelanike sotsiaalprobleemidega. 
Kuna igas külas ei ole külavanemat 
või ei ole kodanike soovid nendeni 
jõudnud, oleme huvitatud teie mär-
kustest, mõtetest ja ettepanekutest. 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon koos-
seisus: Ester Alekand, Anne Külaots, 
Riina Redlich, Riina Viibus, Maie Üü-
rike, Olev Nisumaa, Rutt Rasva ja 
komisjoni esinaine Maret Järv ning 
valla sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 
ootavad teie arvamusi, kuidas pare-
mini abivajajateni jõuda.

Koostöös on võimalik paljudele prob-
leemidele lahendus leida.

Maret Järv
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 

esinaine

Metsaspetsialist võtab Vigala
vallavalitsuses kodanikke vastu 
16. ja 30. märtsil ja 13. aprillil.

Kevad-suvisel perioodil Vigalas 
vastuvõttu ei toimu.

Peeter Paunmaa
5344 8701
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Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-
Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi 
asukoha täpsustamise teemapla-
neeringute keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise programmi 
avalik väljapanek ja avalik aru-
telu Harju ja Rapla maakondades 
km 12,0 – 92,0

13.05.2009 algatati Harju maakonnas 
Harju maakonnaplaneeringut täpsus-
tav teemaplaneering “Põhimaantee nr 
4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Bal-
tica) trassi asukoha täpsustamine km 
12,0 - 44,0” ning selle keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 07.05.2009 
algatati Rapla maakonnas Raplamaa 
maakonnaplaneeringut täpsustav 
teemaplaneering “Põhimaantee nr 4 
(E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Bal-
tica) trassi täpsustamine  km 44,0-
92,0” ning selle keskkonnamõju stra-
teegiline hindamine. Konsultandiks 
teemaplaneeringute koostamisel ja 
keskkonnamõjude strateegilisel hin-
damisel on Hendrikson & Ko OÜ ja 
Reaalprojekt OÜ. Teemaplaneeringu-
te rahastajaks on Maanteeamet. 

Teemaplaneeringute eesmärgiks on 
riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–
Pärnu–Ikla olemasoleva trassi vasta-
vusse viimine I klassi maanteele esi-
tatavatele nõuetele Harju maakonnas 
km 12,0 – 44,0 s.h Kernu ümbersõidu 
trassi valik ja Rapla maakonnas km 
44,0 – 92,0. Planeeringute käigus täp-
sustatakse need olemasoleva maan- 
tee lõigud, kus on otstarbekas ja või-
malik olemasoleva maantee õgvenda-
mine ja laiendamine ning lõigud, kus 
tuleb kaaluda maantee rajamist alter-
natiivses asukohas. Harju maakonna 
teemaplaneeringu käigus valitakse 
sobiv trassi asukoht Kernu ümber-
sõidu jaoks. Teemaplaneeringutega 
luuakse lähtealused teeprojektide, 
samuti üld- ja detailplaneeringute 
koostamiseks.
 
Planeeringute lähteseisukohtade 
tutvustamine ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise program-
mi avalikud arutelud toimusid 9. 
märtsil 2010. a. kell 15.00 Kernu 
valla rahvamajas (Riisipere tee 
6, Haiba küla, Kernu vald) ja sa-
mal päeval kell 18.00 Märjamaa 
Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa 
alev, Märjamaa vald). Planeeringu 
lähteseisukohtade tutvustamisel on 
kavas anda ülevaade ka planeeringu-
te protsessist ning teostatavatest uu-
ringutest.

Keskkonnamõju strateegilise hin-

damise programmiga ja teemapla-
neeringu lähteseisukohtadega oli 23. 
veebruar– 8. märts võimalik tutvuda 
Harju Maavalitsuses, Kernu Valla-
valitsuses, Rapla Maavalitsuses ja 
Märjamaa Vallavalitsuses, projekti 
jaoks koostatud infoportaalis http://
viabaltica.hendrikson.ee/ ja samuti 
Hendrikson & Ko veebilehel www.
hendrikson.ee alajaotuses „Avalikud 
dokumendid“. Programmi kohta et-
tepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
sai esitada kuni 8. märtsini aadressi-
le: Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 
12, 15077 Tallinn ja e-maili aadressi-
le: info@mv.harju.ee Harju maakonna 
teemaplaneeringu osas; ning aadres-
sile: Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 
14, 79513 Rapla ja e-maili aadressile: 
maavalitsus@raplamv.ee Rapla maa-
konna teemaplaneeringu osas.

Riigipiiri ülest mõju teemaplanee-
ringu elluviimine senistel andmetel 
kaasa ei too.

Kontaktandmed:
Teemaplaneeringute algatajad, koos-
tamise korraldajad ja kehtestajad:
Harju maakonna osas: Harju Maava-
litsus, aadress Roosikrantsi 12, Tal-
linn 15077, kontaktisik: Heino Ala-
niit, e mail: heino.alaniit@mv.harju.
ee, tel: 611 8772
Rapla maakonna osas: Rapla Maava-
litsus, aadress: Tallinna mnt 14, Rap-
la 79513, kontaktisik: Tavo Kikas, e 
post: tavo@raplamv.ee, tel: 4841104

Teemaplaneeringute ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
koostaja:

OÜ Hendrikson & Ko, Raekoja plats 
8, Tartu 51004, 
hendrikson@hendrikson.ee, 7 409 800
OÜ Reaalprojekt, Pärnu mnt. 463, 
Tallinn 10916, 
reaalprojekt@reaalprojekt.ee, 
608 11 00 

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli juures peatub 
pangabuss üks kord kuus
esmaspäeviti kell 11.30–13.00
(22. märts, 26. aprill, 24. mai, 28. juuni)
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Vastlapäeval tähendab pikim liug pi-
kimaid linasid eks ole, kuna Vigalas 
tähistati Vastlapäeva 20-ndal veeb-
ruaril, siis tähendas pikim liug au-
hinda. 
Päeva alustas Tantsutütdukute “Sin-
girullide” etteaste mäe peal. Edasi 
võisteldi nii kelgusõidus, pidurdami-
ses, rattaveeretamises kui ka paka-
sega võistlemises. Selle viimase eest 
küll korraldajad auhinda ei andnud, 
kuna selles alas oli võistlejaid nii-ii 
palju. Arvatavasti käis kelgumäelt 
läbi vähemalt 100 inimest eri soost ja 
vanusest. Peale kohalike olid kohale 
tulnud ka Noored Kotkad ja Kodutüt-
red maakonna eri paigust. Kelgusõitu-
des ning ratta veeretamises aga saadi 
auhindu küll. Võistlesid nii tavalised 
salvokad kui ka igasugu imemasinad. 
Nii oli seal näha vilkurite, raadio ja 
muude vidinatega kelku või siis autot 
– päris täpselt ei tea seda vist keegi. 
Siis oli veel näha suuskadel “patju”, 
liuglevat roosat baldahiinvoodit ja 
igasugu muid põnevaid liuglevaid as-
jandusi. Omatehtuid asju oli kohale 
toodud umbes 20 tükki. 

Pikima liu saavutas aga Hendrik Vil-
lemsoni juhitud Metro-Kuido varrega 
pann. Täpsussõidu pani kinni Titanic. 
Žürii arvates kõige atraktiivsem ise-
tehtud liumasin oli seesama roosa bal- 
dahiinvoodi, mille autoriteks olid tant-
sutüdrukud “Singirullid”. Kui sõidud 
sõidetud, rattad veeretatud ning pidu-
rid pidurdatud, sai süüa hernesuppi 
ning juua kuuma teed, et vastu seista 

Pikim liug 
Vastlapäeval 
tähendab 
mida...?

Kaie Kensap-Kukk

Tihti arvatakse, et Kaitseliit, see tä-
hendab üht metsas ja mudas ronimist 
ja hingetuks rabelemist. Kuid tegelik-
kuses tähendab kaitseliitlik tegevus 
kõige muu põneva kõrval ka veel pi-
dulikke üritusi ning ajaloo ning ini-
meste austamist. 

Kolmapäeval, vabariigi aastapäe-
val, toimus Kivi-Vigala kiriku juures 
igaaastane pidulik rivistus ning pärja 
panek Vabadussõjas langenute mä-
lestuseks. Kõne pidasid vallavanem, 
pastor ja rühmavanem. Lauldi laule 
ning piduliku rivistuse lõpetas uute 
noorkotkaste ja kodutütarde tõotuse 
andmine. Vastu võeti neli noorkot-
kast, kelleks olid Henry Tiitus, Robert 
Haljas, Egert Nei ja Jaan Lepla ning 

kül-
mataa-

di vingerpus-
sidele. Supi tegid 

muidugi kohalikud meistri-
kokad Rutt ja Katrin. Seekord 

aga mitte koolisööklas, vaid suurtel 
sõjaväe kateldel. Kuigi kokkadel oli 
esimene kord nendel riistadel süüa 
teha, ei ole nad oma tiitlit asjata ära 
teeninud - supp oli väga maitsev ja 
tee väga kuum. 

Ja ega siis see tore vasteldamine kel-
gumäel ei lõppenud. Peale auhinna- 
tseremooniat said noored ja noore-
meelsed diskotada kultuuriamajas 
DJ-de Taneli ja Ingo muusika saatel 
ning päris õhtul oli kultuuriamaja 
juba natuke vanemate inimeste pä-
ralt. Siis saadi jalga keerutada Ka-

huri ja Roosi saatel. Et Kahur ja Roos 
ka vahepeal hinge saaksid tõmmata, 
esinesid seal veel vahepaladena “Sin-
girullid” ning Vigala meeskvintett vä-
hendatud koosseisus.

Kes aga vastutavad selle eest, et vast-
lapäev sai niimoodi toimuda - Ants 
Kukk ja Hannes Sassi Kivi-Vigalast. 
Keegi ei käskinud neil seda teha, kuid 
mehed arvasid, et võiks ju lume ära 
kasutada ja valla rahvale üks tore 
päev korraldada. Kuna päris lihtsalt 
heast tahtes oleks väheks jäänud, pa-
nid õla ürituse toimumisele alla Vi-
gala Vallavalitsus, Kaitseliidu Rapla 
Malev, ERA Valduse AS ning Kivi-Vi-
gala rahvamaja.

Tore, et leidub aktiviste, kes panevad 
kohaliku elu keema. 

Korraldajate sõnul suured tänud nii 
toetajatele, kokkadele, kui ka kõigile, 
kes ei arvanud, et külma on palju ja 
tuul on vinge, ning ikkagi kohale tu-
lid. Ilma osalejateta ei oleks saanud 
ka vastlasõitu teha. Kõik olid ülitub-
lid!

kaks koduütart – Kärt Kukk ning 
Jaanika Lepla. Kohal oli 19 kaitseliit-
last, 1 Naiskodukaitse liige, 3 kodutü-
tart ning 4 noorkotkast. Peale nende 
veel “Vigala puhkpill”, laulukoor ning 
mõni valla kodanik. 

Ürituse korralduse eest vastutas va-
nemseersant Heino Aosaar. 

Üldiselt oli aga mittekaitseliitlaste 
esindatus kesine, mis näitab kindlas-
ti ka oma rahva suhtumist nendes-
se, tänu kellele me elame omal vabal 
maal.

Kaie Kensap-Kukk

Vabariigi aastapäeva tähistamine kaitseliitlaslikult
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Nõuannetega tasub kindlasti tutvu-
da enne mistahes lepingu sõlmimist. 
Kasulikku taustainformatsiooni leiab 
ka tekkinud probleemide ja vaidlus-
te korral. Pere-eelarve koostamiseks 
saab kasutada pere-eelarve vormi ja 
stressitaluvuse kalkulaatorit, mille 
leiab samuti veebilehelt.

Lisaks on veebilehe alajaotuses “Pane 
oma teadmised proovile” mitu mängu 
oma teadmiste testimiseks ja uute 
teadmiste saamiseks. Näiteks üsna 
huvipakkuv võiks olla veebimäng 
“OLIVER OTSUSTAB”, mis sobib ka-
sutada täiendava õppematerjalina ka 
koolis õppetöö mitmekesistamisel. 

Panga- või kindlustusteenuste tarbi-
mine on tänapäeva elukorralduse loo-
mulik ning üldjuhul ka möödapääs-
matu osa. Mõned meist on võtnud 
laenu, paljud kindlustanud auto või 
eluaseme. Valede valikute hind võib 
siin olla väga kõrge.

Kuidas makseraskustes 
käituda?

Kui oled sellisesse olukorda sattunud, 
siis siin on sulle mõned kasulikud 
nõuanded. Peamine ja kõige olulisem 
soovitus on mitte jääda ootama abi, 
vaid probleemiga tegeleda. Problee-
mil ei tohi lasta süveneda. 
Otsi lahendusi koos pangaga, sest 
pank on otseselt huvitatud sellest, et 
sa oleksid suuteline oma laenukohus-
tust täitma. Kui laenu tagasimaks-
misega on tekkinud või tekkimas 
probleem, siis pöördu kohe esimesel 
võimalusel ise panga poole. Ära jää 
ootama pangapoolset kõnet või kirja-
likku võlateadet.  
Püüa tagasi maksta vähemalt nii pal-

ju, kui sul on hetkel võimalik. Oluline 
on pangale näidata, et oled laenu ta-
gasimaksmisest huvitatud. 

Enne ükskõik millise lahenduse ka-
suks otsustamist püüa analüüsida, 
mida antud lahendus sulle tegelikult 
tähendab. Näiteks missugused lepin-
gumuudatused sind ootavad, missu-
guseid kulutusi see kaasa toob? Kas 
pakutud lahendus ka tegelikult su 
olukorra lahendab?

Üldjuhul ei tohiks võtta uut laenu 
vana laenu tasumiseks! See ei ole la-
hendus, vaid probleemi edasilükkami-
ne ja üldjuhul hoopis võimendab mu-
resid. Sel juhul tekkib sul järjekordne 
laen, millelt tuleb omakorda intressi 
maksta. Samas ei ole välistatud, et pi-
kemajalise laenu võtmine lühiajaliste 
laenude kustutamiseks võib vahel ai-
data võlaprobleemidest välja. Sellega 
saavutatakse väiksemad igakuised 
tagasimaksed, mida võlgnik suudaks 
maksta. Sellegipoolest peab sellise te-
gevusega olema äärmiselt ettevaatlik 
ning sellist otsust tuleb väga põhjali-
kult kaaluda. 

Kontrolli regulaarselt sulle saabunud 
posti ning kindlasti vaata sulle saade-
tud kirjad üle. Ära viska kohtukutseid 
ära. Kohtukutsele tuleb kindlasti rea-
geerida ja ka kohtusse kohale minna. 
Kohtuistungil osalemisest hoidumine 
muudab olukorra ainult keerulise-
maks ja ei ole lõppkokkuvõttes mingi 
väljapääs.

Vajaduse korral pöördu võlanõustaja 
poole. Võlanõustamise eesmärgiks on 
parandada rahalistesse raskustesse 
sattunud inimeste võimet muutunud 
olukorras toime tulla ja leida sellele 
lahendus.  

Kuidas personaalne võla-
nõustamine sind aidata 

saab? 

Võlanõustaja aitab Sul koostada ma-
japidamiseelarvet, selgitab seadus-
andlusest tulenevaid õigusi ja ko-
hustusi, hindab adekvaatselt Sinu 
võlasituatsiooni. Võlanõustaja aitab 
suhelda kohtutäiturite, ametiasu-
tuste ja teiste asjaosaliste isikute 
või institutsioonidega ning on abiks 
lahenduste leidmisel võlgade tasumi-
seks, näiteks realistlike maksegraa-
fikute koostamisel, maksepuhkuse 
taotlemisel, kokkulepete sõlmimisel. 
Võlanõustamine on abivajajale tasu-
ta, olles nõustav teenus, mitte otsest 
materiaalset abi andev. Võlanõustaja 
käest võib ka küsida, kas võtta laenu 
või mitte.

Võlanõustamine on üks sotsiaalvald-
konna teenustest, mida ei ole ots-
tarbekas arendada igas kohalikus 
omavalitsuses. Täna ei ole võlanõus-
tamisteenusele ligipääs tagatud maa-
piirkondades elavatele abivajajatele. 
Töö kaotanud ja võlgades inimestel 
puuduvad vahendid kodukohast 
kaugemale nõustamisele sõitmiseks, 
seetõttu on mõtekas osutada teenust 
nii, et võlanõustaja sõidab kohapea-
le. Teenuse planeerimiseks on vajalik 
teada, kui suur on elanike vajadus an-
tud teenuse osutamiseks. 

Seega palume Vigala valla elani-
kel, kes on huvitatud võlanõus-
tamisteenusest ja sooviksid võla-
nõustaja abi kasutada, ühendust 
võtta sotsiaaltööspetsialist Ilme 
Roosiga telefonidel 48 94 777 või 
5269841.

Kui rahaasjades 
on nõu vaja!

Tarbijaveeb www.minuraha.ee 
on loodud selleks, et saaksid 

end harida finantsteenuste 
valdkonnas. Veebilehelt leiab 

vastused kindlustamise, in-
vesteerimise, pensionipõlveks 
säästmise, laenamise ja teis-

te pangateenustega seotud 
küsimustele. Kuidas hoiduda 
petuskeemidest? Millist tee-

nust valida? Kui kindel on 
kindlustus? Kuhu paigutada 

vaba raha?
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Bool 10-le

3 tk apelsini
3 tk õuna
4 tk pirni
200 g ananassikonservi
200 g külmutatud marju
1 l fantat
1 pdl vahuveini

Valmistamine:
Tükelda puuviljad kuubikuteks, pane 
kaussi, lisa marjad ja konserv ning 
vala enne serveerimist peale fanta ja 
vahuvein.

Kurgilaevukesed makratäidisega 15 tk

1 pikk lavakurk
1 pakk makrapulki
40 g riisi
100 g majoneesi
tilli
soola

Valmistamine:
1. Keeda riis, tükelda makra, jäta osa 
makrat kaunistuseks. Sega kokku 
täidis: riis, makra, majonees, hakitud 
till.
2. Lõika kurk piki pooleks, võta teelu-
sikaga välja kurgi sisu, pane sisu ase-
mele täidis ja seejärel lõika kurgist 
2cm viilud, pane peale kaunistuseks 
makratükike ja tillioksake, kinnita 
tikuga.

Röstsai lõherulliga (toorjuustutäidise-
ga) 15 tk

8 viilu röstsaia
8 viilu külmsuitsu lõhet või -forelli
250 g toorjuustu
tilli
sidrun

Valmistamine:
1. Lõika röstsaiast kolmnurgad või 
ringid, rösti kergelt.
2. Määri kalafileele toorjuustu ja kee-
ra rulli.
3. Kinnita tikuga saiale fileerull, tüki-
ke sidrunit ja tillioksake.

Kuigi Vabariigi aastapäev on möödas ja naistepäev saab 
ka lehe ilmumiseks mööda, soovitan ühe kerge tervitus-
joogi ja mõned lihtsad suupisted, mida on kerge valmis-
tada, kui õhtuks on külalisi oodata või tahate niisama 
kaaslast üllatada.
  Rutt Rasva

Hakklihapallid mandlitega ja ananassi-
ga 15 tk

250 g hakkliha (kodune)
1 muna
1 toores kartul
sool
must pipar
100 g mandleid
100 g ananassikonservi
maitserohelist

Valmistamine:
1. Valmista hakklihast, toorest riivi-
tud kartulist, munast ning maitseai-
netest hakkmass.
2. Veereta hakkmassist 1,5-2 cm pal-
likesed ning pista palli sisse mandel, 
küpseta pallikesi ahjus.
3. Kinnita pallike ja ananassitükike 
ning maitseroheline tikuga. 

Singirullid pirni ja merevaiguga, paprika 
tükike 30 tk

15 viilutatud singiviilu
2 pirni
200 g sulatatud juustu”Merevaik”
½ paprikat

Valmistamine:
1. Määri singiviilule sulatatud juus-
tu ja selle peale aseta pirniviil, keera 
rulli ning lõika diagonaalselt pooleks.
2. Kinnita tikuga singirullike ja pap-
rikatükike.

Peekonirullid suitsutatud ploomi ja 
mandliga 15 tk

15 viilutatud peekoniviilu
1 pakk kuivatatud suitsutatud kivide-
ta ploomi
100 g mandleid
maitserohelist

Valmistamine:
Pane ploomi kiviks mandel, keera 
ploom peekoniviilu sisse, kinnita ti-
kuga ja küpseta mõni minut ahjus 
küpsetuspaberil, võta ahjust välja ja 
serveeri.

Austatud kliendid

Lihula Tarbijate Ühistu Vana-Vigala 
kaupluse müüjad on sageli pidanud 
andma selgitusi seoses kaupadega, 
mis kannavad SÄÄSTU nimetust.

Püüan järgnevalt neid korduma 
kippuvaid küsimusi selgitada.

Säästu nimetusega tooteid müüak-
se ETK (Eesti Tarbijate Keskühistu) 
kauplustes üle Eesti. Levinud arva-
mus on, et need kaubad ei pruugi olla 
kvaliteetsed, kuna hinnad on väga 
soodsad (odav ei pruugi ju alati hea 
olla). Säästu tooteid on tänaseks juba 
peaaegu kõikides kaubagruppides.

KUIDAS saadakse kauplusesse 
SÄÄSTU toode? Kui ETK sortimen-
dikomisjon on valinud välja kindla 
kauba siis korraldatakse seda tootva-
te firmade vahel välja hinnakonkurss, 
et saavutada ostja jaoks soodushind 
kauplusesse. Mittekvaliteetseid too-
teid sellesse pakkumisse vastu ei võe-
ta. Kuna tooted on ETK poolt tellitud, 
siis puuduvad nendel tootja andmed, 
kuid toote koostis on pakendil ole-
mas.

Mõned näited: Säästu hakkliha 
500 gr, sealiha sisaldus 70%,veiseliha 
30%, Tootja Rakvere LT, hind kaup-
luses 23.50. Säästupasteet 200gr kar-
bis, tootja Oskar AS Lõuna Eestist, 
hind 7.90. Säästu grillvorst 500gr 
kuulus eelmisel aastal Eesti parimate 
toodete hulka, mida toodetakse Lõuna 
Eestis Vastse Kuustes, hind kauplu-
ses 24.90. Säästu tualettpaber 8 rulli 
3 kihiline hinnati Naistelehes üheks 
paremaks.

Soodsad hinnad SÄÄSTU toodetele 
kujunevad välja ühelt poolt tootjatelt 
üle Eesti tellitavatest suurtest kogus-
test, mis võimaldab tootjal teha hin-
naalandust ning teiselt poolt ka kaup-
luse enda poolt tehtavast väiksemast 
juurdehindlusest.

Tarbijaid eksitab täna ka see, et 
on olemas säästu tooted, mida saavad 
osta kõik ostjad, ja Säästukaardiga 
soodustooted, mida saab osta vaid 
omades Säästukaarti. Kahjuks on 
mõlema reklaamid rohelise taustaga, 
mistõttu tuleb olla tähelepanelik oma 
valikus.

Vigala rahval on kõige lähemal 
Säästu ja säästukaardiga tooteid osta 
Lihula Tarbijate Ühistule kuuluvas 
Vana-Vigala kaupluses.

Sirje Soom
Lihula Tarbijate Ühistu müügijuht
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Püüan alljärgnevalt põhiliselt Rii-
giarhiivi andmevaramule tuginedes 
linnulennult tutvustada postikorral-
duse uuestisündi Vigalas Eesti riigi 
algusaastal. 1918. aasta veebruaris 
okupeerisid Saksa väed Eesti ja al-
gas Saksa okupatsioon. Sõjaväevalit-
sus viis kiirustades kogu ühiskonna-
korralduses ellu suuri muudatusi ja  
rangeid piiranguid. Uus võim lõpetas 
postijaamade ja postijaoskondade te-
gevuse. Senised omavalitsused saade-
ti laiali. Tööd alustas Saksa välipost. 
Tallinna peapostkontoris toimunut 
kirjeldas tollal seal töötanud kirja-
nik Marta Sillaots järgmiselt. Ruumi 
sisenes saksa sõdur, kaenlas välite-
lefoni aparaat, asetas selle lauale ja 
lõi ühenduse keskjaamaga. Postimaja 
ustele asetati püssimehed. Järgmisel 
hommikul olid uksed suletud ja keda-
gi enam tööle ei lastud. 

Ka Vigala postijaoskonna ülem Da- 
niel Rämmal jäi 22. veebruaril 1918.a. 
töötuks. Ta oli sündinud 20. augustil 
1893.a. Ahja vallas. Õppis Õnnistatud 
Imperaator Aleksander I nimelises(!) 
Tartu Gümnaasiumis, mille lõpetas  
5. veebruaril 1913.a. Töötas Tartu 
postkontoris 1. juunist 1913.a. Teda 
autasustati pronksmedaliga teenete 
eest 1914. aastal üldmobilisatsiooni 
läbiviimisel. 1. jaanuarist 1916 kuni 
saksa okupatsioonini teenis Vigala 
postijaoskonnas. 

Ajaratas keerles omasoodu ning Sak-
samaal puhkes revolutsioon. 1918.a. 
aasta hilissügisel lahkusid mässu-
meelseteks muutunud võõrsõdalased 
kiirkorras Vaterlandi.

Eesti Ajutine Valitsus võttis 19. no-
vembril 1918.a. valitsusfunktsioonid 
üle. Valitsuse deklaratsioonis sisaldus 
muuhulgas järgmine lõik: “Pandak-
se kõige suuremat rõhku selle peale, 
et post ja telegrahw kohe tegewusse 
astuksid ja kõnetraadiwõrk laieneks 
ja rahwale kättesaadawamaks muu-
tuks.” 

Viivitamatult alustasid tööd Teede-
ministeerium ja selle allüksusena 
Posti, Telegraafi ja Telefoni  Peava-
litsus (edaspidi lühidalt: Postivalit-

sus). Selle ülemaks määrati kogenud 
postitöötaja ja väljapaistvate organi-
seerimisvõimetega  Hendrik Rikand. 
Kehtestati postiteenuste tariifid ja 
juba 04. detsembril 1918.a. teatas  
Postivalitsus, et müügile tulid Eesti 
postmargid. 

Postivalitsus alustas 3. detsembril 
1918.a.  Vigala vallavalitsusega lä-
birääkimisi  postijaoskonna taasava-
miseks. Majandusliku madalseisu ja  
alanud Vabadussõja tõttu olid riigi 
võimalused äärmiselt piiratud. Pos-
tivalitsus nõustus maksma jaoskon-
naülema palga, kuid  kõik ülejäänud 
kulud ja organiseerimistöö langesid 
valla õlule. Uuesti tegevust alustanud  
vallavalitsus ja – nõukogu arutasid 
postiküsimusi mitmel korral. Valla-
vanemaks oli Vigalas  Madis Sume, 
vallasekretäriks Gustav Grabi, kes 
okupatsioonipäevil ametist ajutiselt 
tagandati. Vallanõukogusse kuulusid  
1918. a. detsembris Madis Aasberg, 
Jaan Ü(ü)rike, Tõnis Piisang, Hans 
Reimer, Mihkel Kaalup, Jüri Laasi, 
Hans Puumann, Jaan Reinthal, Da-
niel Rämmal, Jaan Lauri, Jaan Her-
mann, Jaan Pärtelmann, Jüri Rokk, 
Jaan Nelling, Mihkel Koorep, Ernst 
Tomberg, Mihkel Keerd, Jüri Siir-
mann ja Mihkel Rukki.

Daniel Rämmal määrati valla toitlus-
komitee asjaajajaks. Kuid esmajoones 
tegutses ta oskuslikult valla ja Posti-
valitsuse vahelülina ning  rakendas  
oma kogemused ning jõu  selleks, et 
taastada võimalikult kiiresti vallas 
postiteenistus.

D. Rämmal abiellus  Saksa okupat-
siooni päevil, 26. mail 1918.a. Liiso 
Vaino`ga, kes oli sündinud Veltsa val-
las 27. mail 1891. aastal. Noorpaar 
vajas oma nurgakest elamiseks. Ruu-
mid leiti vallamaja naabruses asunud 
Vigala Seltside majas, kus postijaos-
konnale üüriti  3 ruumi: köök ja üks 
tuba - ülemale korteriks ning kolmas 
- postioperatsioonide korraldamiseks. 
Üüri - 210 marka kuus võttis enda 
kanda vallavalitsus, samuti küttega 
varustamise. Vallavalitsusel ei jätku-
nud alati raha küttepuude ostmiseks. 
Siis toodi kütteks turvast. Niiskevõitu 
kütus andis vähe sooja, peagi vajasid 
pliit ja ahi remonti. Kuid alles 1922. 
aastal sai Postivalitsus eraldada 1000 
marka remonttööde teostamiseks. 
Petrooleumi muretses D. Rämmal 
Postivalitsusest saadavate ostuluba-
de alusel ja vald tasus selle hinna. 

Kõige raskemaks küsimuseks kuju-
nes postivedu. Otsustati, et vald kor-
raldab  selle mõisa- ning talupidajate 
hobuküüdiga kolm korda nädalas: igal 
teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval 
ning niiviisi kuni 1. juulini 1919.a. 
Seda tähtaega pikendati veel mitmel 
korral. Kulus mõni aasta, kuni hobu-
postijaamade sõiduriistad uuesti tee-
dele ilmusid ja talumehed pikkadest 
ning tülikatest küüdisõitudest vaba-
nesid. Ette rutates peab nentima, et 
postijaamadele polnud antud kuigi 
pikka iga. Postitrassidel hakkasid 
kihutama  hobuseid lõhkuma ajavad 
“isesõitjad” – omnibussid, need võtsid 
postsaadetiste edasitoimetamise ho-
bujaamadelt järk-järgult üle.

Postivalitsus  määras Daniel 
Rämmal`i 19. detsembril 1918. a. 
Vigala postijaoskonna juhatajaks. 
Järgmisel päeval postitas ta vastuse: 
“Teatan sellega, et 20mast see kuu 
päewast peale Wigala posti jaoskonda 
awanud olen ja jaoskonna juhatuse 
enese kätte olen wõtnud.” Sellesisu-
line teade avaldati Riigi Teatajas ja 
ajalehtedes.

Alguses võeti vastu ainult liht- ja 
tähtsaadetisi, kuid peagi hakkas jaos-
konna teenustenimekiri laienema. 
Jaoskonna välisukse kõrvale seina-
le kinnitas värske ametimees post-
kasti, mida ta tühjendas kaks korda 
päevas. Kogu vallas rohkem neid pol-
nudki. Esialgu  vahetati posti Mär-
jamaa postkontoriga. Kuna Silla oli 
mõnevõrra lähemal, siis 1. jaanuarist 
1919.a.  algas postivedu Silla posti-
jaoskonnast. Post lähetati teele kell 
6 hommikul, tagasi jõudis küüdimees 
kella 4-ks pärast lõunat. Saadetisi ad-
ressaatidele ei viidud. Seepärast ko-
gunes posti saabumise ajaks rohkesti 
rahvast ümbruskonna küladest. Eks 
siingi vahetati omavahel viimaseid 
kohalikke uudiseid, kuni jaoskonna-
ülem jõudis  postikoti sisu sorteerida 
ja hakkas seda kohaletulnutele välja 
jagama. 

Esimene samm valla postivõrgu aren-
guteel sai ühisjõul astutud. Tagasivaa-
tes peab tõdema, et tänu asjaosaliste 
energilisele ja otsusekindlale tegutse-
misele jõuti postiteenistus käivitada 
Vigalas väga lühikese ajaga. 

Arno Kaer

Külamehed 
kirjaküüdis
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23. jaanuaril toimusid A. Talpase mä-
lestusvõistlused Kohtla-Järvel, kus 
Karlis Kaldma saavutas (74kg) 3. 
koha.

30. jaanuaril peeti Haapsalus Düna-
mo noorteturniiri, kus Hans Veski-
mägi sai (47kg) 3. koha.

13. veebruar - Martna lahtine matt:
Andreas Välis   42kg  2. koht;
Ricardo Bianchi +73kg 2. koht.

13. veebruaril toimus Soomes Peräsei-
näjoel Mannin Matsit, kus Ardo Aru-
saar võitis (96kg) 1. koha. 27. veeb-
ruaril peetud Eesti Meistrivõistlustel 
täiskasvanutele võitis Ardo (96kg) sa-
muti 1. koha.

Vigala Karikas Korvpallis 2010
20. märtsil Kivi-Vigala Põhikooli võimlas 

Mängude algus kell 10.00

Osalevad võistkonnad Vigalast, Pärnust, 
Tallinnast, Märjamaalt, Tammsalust. 

Kokku 8 võistkonda! 

Kell 21.00 toimub rahvamajas simman. 
Osalejatele tasuta, teistele pilet 35.- 

Info tel: 5393 9693

Seoses Heiki Nabi otsusega edaspidi 
maadelda raskekaalus (120kg), pidas 
ka Ardo õigeks liikuda järgmises-
se kaalukategooriasse. Kui enne oli 
Ardo võistluskaal 84kg, siis nüüd on 
see 96kg. Otsuse õigsust on tõestanud 
rahvusvahelise turniiri võitmine Soo-
mes ja nüüd ka edukas maadlemine 
Eesti Meistrivõistlustel. Eesti MV 
esimeses ringis seljatas Ardo Tapa 
matimehe, teises ringis võitis ta üle-
kaalukalt “J.Kotkase” SK maadle-
ja ning pääses seega poolfinaali. Ka 
poolfinaalis võitis Ardo ülekaalukalt 
oma vastase. Finaalis tuli Ardole vas-
tu Richard Karelson (mitmekordne 
varasem Eesti Meister ning Palusalu 
Mälestusvõistluste võitja 2009. aas-
tal), kelle vastu oli ta pikalt plaane se-
pitsenud - plaanitud taktika õnnestus 
ja tulemuseks oligi Meistritiitel. 

Maadlusuudised Lugupeetud patsiendid !!!

Soovime tähelepanu pöörata 2010. 
aastal mammograafilise sõeluuringu 
programmi raames kutsutavate nais-
te sünniaastatele, milleks on: 
1948, 1949, 1951, 1952, 1956, 1958, 
1960. 
Naistel, kellel on kehtiv haigekassa, 
võivad uuringul osaleda ilma saate-
kirjata.
Patsientide eelregistreerimine telefo-
nil: 627 4470, 627 4471.

AS Mammograafi liikuv mammograa-
fiabuss on Rapla Haigla juures ajava-
hemikel
01.03-18.03.2010 ja 23.08.-9.09.2010

Meeldivat koostööd soovides
VIGALA TERVISEKESKUS

Tähelepanu kõik ettevõtlikud ja 
lõbusad kollektiivid!

Aprillis toimub valla 
Isetegemisepäev, mille selle aasta 

teemaks on „Ulmeline kosmos“.

Sättige oma parukad ja kostüümid 
varakult vastavalt teemale valmis 
ja tulge isetegemisepäevast osa 

võtma!

Tervistavad päevad Märjamaa ujulas!

Kutsume vallarahvast Märjamaa ujulasse nautima tervistavaid veeprot-
seduure. Soovi korral on võimalik osaleda ka vesivõimlemise tunnis.

Vigala valla aeg Märjamaa ujulas on kella 18:30 - 20:00 järgmistel nelja-
päevadel: 25. märts 2010; 8. aprill 2010; 22. aprill 2010

Endiselt ootame alla 13-aastaseid lapsi ujulasse ainult koos vanema(te)
ga või täiskasvanud saatjaga.

NB! Bussisõit ja omaosalus on kokku 25 krooni ja vesivõimlemise tasu on 
25 krooni. Buss väljub: Kivi-Vigala Põhikooli eest kell17:45 ja Vana-Vigala 

bussijaamast kell 18:00.

Info ja eelregistreerumine bussisõiduks telefonil
 489 4777; 526 9841 Ilme Roosi
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida aval-
damiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

Märtsikuu sünnipäevalapsed: 

Leida Rahe    86 
Linda Keller   85 
Leida Koplimaa   85 
Mihhail Kõostik   85 
Siina Õismaa   84 
Valda-Nagasta Kidra  81 
Elli Spiridonova   80 
Evi-Ingrid Kald   75 
Jaan Jeeser    75 
Arvu Liitmäe   70 
Leili Teedla    65 
Ennu Kivi    65 
Kalju Tagu    65 
Rein Lättekivi   60 
Kalju Heinpõld   60

Et päevade lennus
jääks püsima kevad,

et päike jääks põsele särama.
Et õnne ja tervist

oleks veelgi enam -
rõõm ootaks sind koduväraval!

Palju õnne!

Uus ilmakodanik
Mirelle Pikkof

Meie hulgast lahkunud

Edgar-Adolf  Lukmann

TEADMISEKS

Alates käesoleva aasta 01. veebruarist avati Kivi-Vigala 
raamatukogu Päärdu külas Venematsi talus raamatute vä-
lislaenutuspunkt – eesmärgiga teenindada endise Päärdu 
raamatukogu piirkonna elanikke.
Raamatute laenutamise võimalus on iga kuu 1. ja 3. nädala 
teisipäeval.

Kivi-Vigala raamatukogu juhataja Mai Sipelgas

Teadaandmine
Velise Kultuuri ja Hariduse Selts vana Läänemaa kagusopist 
nüüdse Märjamaa valla lõuna osas kutsub kõiki hea tahtega 
kaaskodanikke- nii suuri kui väikseid, seltse ja ühinguid oma os-
alemisega toetama-jätkama esmaspäeval, 29. märtsil 2009 Len-
nart Meri mälestusüritust. 

Selleks süütame mälestuslõkked või märgutuled /lapiküün-
lad/oma jaanitule kohtades, külaplatsidel, linnustes või teistes 
väärikates kohtades, mis paiknevad võimalikult lähedal mõtte-
lisele joonele Ebavere mäe ja Kaali järve vahel – seega oletatavale 
Kaali meteoriidi ehk Tarapita teekonnale. Seda teekonda võib 
teisiti kutsuda ka Suure Lennu kaareks või tuleteeks. 

Raplamaal leiab need paigad, kui ühendada kaardil joonega Lelle 
aleviku keskpaik ja Lihuveski sild Raikküla vallas ning Avaste 
mäe keskpunkt Vigala vallas.
Lõuna-Läänemaad läbiks tuledekett siis joonel Avaste mäest 
Puhtu poolsaarele, kaugele ei jää Vatla linnus.
Velise kandi rahvas teeb tuld seekord Inda küla maadel endise 
Nõlwa klaasikoja asukohas esmaspäeval üks tund enne päikese 
loojangut. 

Esimest korda toimus mälestustule tegemine märtsis 2006. Alga-
tajateks olid Pandivere Arenduse ja Inkubatsioonikeskusest Ai-
var Niinemägi, Väike-Maarja Vallavalitsus Virumaalt ja Kaarma 
Vallavalitsus Saaremaalt. 

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts
Velise Muinsuskaitse Selts

Eesti Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakond

Lugemissoovitus
Meditsiinidoktor Jaak Uibo artikkel „Ülevaade Eesti rahva tervisest viimase 100 

aasta jooksul“ on kõigile lugemiseks kättesaadav veebiaadressilt 
www.maaema.ee, valides sealt lingi LUGEJALE. 

http://www.maaema.ee/failid/maarahva_tervis.pdf

OÜ ESTEST PR OSTAB

METSA- JA PÕLLUMAAD

Tel: 514 5215
504 5215


