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Hea VigaLa raHVas!
Kuus aastat on möödunud ajast, 

mil asusin perearstina tööle Vi-
gala valda. Algul ikka veidi kartli-
kult, eelkõige seetõttu, et kuidas ja 
kas üldse võetakse mind omaks, kuna 
eelkäijaid oli ju olnud nii mitmeidki.

Aeg on läinud ja aastatega 
meie niigi väike kogukond 
kahanenud. Kindlasti on 
selles oma osa andnud 
majanduse mõõnaperiood, 
kus nii mõnedki meist olid 
ja on siiani olnud sunnitud 
tööd otsima mujalt, kauge-

malt, isegi võõrsilt. See on 
meie niigi väikest elanikkon-

da veelgi kahandanud, mis aga 
omakorda mõjutab otseselt ka 

perearsti töid ja tegemisi 
väikeses vallas.

Nii kujunes välja olu-
kord, kus senisel kujul, 
sellise töökorraldusega 
enam edasi minna ei 
saanud. Koostöös val-
la juhtidega kaaluti 
kõiki võimalikke va-
riante, kuidas Vigala 

valla 
perearsti-

süsteemiga 
jätkata. Pari-

maks neist osutus 
siiski väikese valla kogukon-
na liitmine ühe suurema, 

tugevama ja toimiva lähinimistuga.

Aga ärgem nukrutsegem ja mõelgem 
ikka positiivselt! On ju ütlemine – iga 
aeg saab ükskord otsa – nüüd on see 
hetk minul kätte jõudnud. Vigala pe-
rearstisüsteemis hakkavad puhuma 
uued tuuled, saabuvad uued inimesed 
ja uued väljakutsed ning vahel on see 
lausa hea. Meie patsiente vaadatakse 
ja ravitakse uue pilguga ning värske-
te mõtetega.

Soovin siinkohal tänada kõiki oma 
praeguseid patsiente, ka neid inime-
si, kes on mingil ajahetkel usaldanud 
oma tervise minu hoolde. Suured tä-
nud inimestele, kes on kindlameelselt 
püsinud Vigala perearsti nimistus, 
sest tänu Teile on mul üldse olnud 
suur au olla Vigalas perearst.

Eraldi soovin ära märkida ja tänada 
suure pühendumuse ja koostöö eest 
Aime Leetma`d ning Maret Järv`e. 
Tänan ka Vigala Vallavalitsust ja 
Volikogu, kes on leidnud läbi aastate 
võimaluse toetada tervishoidu.

Kinnitan Teile, et jään ka ise edas-
pidi Vigala valda ja võimalusel olen 
lahkesti nõus jagama nõuandeid ning 
soovitusi tervist puudutavates küsi-
mustes.

Soovin Teile kõigile jõudu, jaksu ja 
eelkõige palju, palju tervist!

Teie senine perearst
Imre Kitt 

Tänusõnum
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Alates novembrist asub 
perearst uutes ruumides 

Kivi-Vigala lasteaia hoones. 
Sissepääs on maja taga. Parki-
miseks tuleb sõita läbi lasteaia 
autoväravate ja kohe vasakul 
asubki tavaparkla (joonisel 
parkla 1). Külastajad, kes on 
liikumispuudega või mõnel 
muul põhjusel ei jaksa ümber 
maja käia, pääsevad autoga 
otse tervisekeskuse sissepää-
su juurde (joonisel parkla 2), 
kuhu mahub parkima vähe-
malt 2 sõiduautot.

Alates 01.11.2011 on arstidel järgmised vastuvõtuajad:
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Kivi-Vigalas
Perearst K. Saarma 10-14

Abiarst E. Kollom 9.30-12.30
Pereõde A. Leetma 9-14 9-14 14-17 8-14 9-14

Vana-Vigalas
Abiarst E. Kollom 10-14

Märjamaal Lauluväljaku 26
K. Saarma 10-14 14-18 10-14 10-14
E. Kollom 13-15 9-11 13-15

Vana-Vigalas tegutseb endiselt kooli tervishoiupunkt, kus võtab vastu Maret Järv E14-18 T9-15 K14-18 N9-13 R9-12
Hetkel toimub arsti vastuvõtupunktide sisseseadmine ja töö ümberkorraldamine. Tavapärane töö toimub alates 
07.11.2011. Seoses perearsti vahetusega varuda aega retseptidega.

Vigala Tervisekeskus alustab uues kohas

Südame- ja veresoonkonnahaiguste 
ennetamise strateegia kampaa-

nia raames korraldati septembris ja 
oktoobris kokku neli vahvat puu- ja 
köögivilja päeva. Esimeste tegevuste-
na viidi läbi Kivi-Vigalas Rutt Rasva 
eestvedamisel ja Vana-Vigalas Maret 
Järve eestvedamisel jalutuskäik met-
sa. Saadud metsaandidest valmistati, 
hoiustati ja kuivatati erinevaid toi-
te. Kuivatamise tarbeks soetati kaks 
puuviljakuivatit.

Kahe viimase päeva tegevusteks oli 
kodumaistest puu-ja köögiviljadest 
toidu valmistamine, hoidistamine ja 
maitsmine. Kõigi nelja päeva jooksul 
pidasid eestvedajad ka erinevatel tee-
madel loenguid: “Tervisliku toitumise 
põhitõed”, “Toiduhügieeni ABC” Rutt 
Rasva, “Tervislik toit – sinu tervise 

alus!”, “Toiduhügieeni ABC” Maret 
Järv.

Kõik see toimus Tervise Arengu 
Instituudi poolt käivitatud puu- ja 
köögivilja kampaania raames Vigala 
Vallavalitsusele eraldatud vahendi-
test. Kampaaniat rahastas Euroopa 
Liit Euroopa Sotsiaalfond programmi 
”Tervislikke valikuid toetavad meet-
med 2010-2011” raames.

Merje Voog

Lihtsaid toite ja hoidiseid oma 
aiast ja kodumetsast!

SOTISAALTEATED
Vallamajas on veel jagamiseks Eu-
roopa Liidu toiduabi – spagetid, 
jahu, kaerahelbed. Toiduabi on mõel-
dud tasuta jagamiseks töötutele, vä-
hekindlustatud peredele ja teistele 
abivajajatele. Toiduabipakile palun 
järele tulla novembrikuu jooksul.

Nii nagu eelmistel aastatel, on ka sel 
aastal eelkooliealistele lastele sün-
nipäevakingituseks Juku mänguas-
jade kaupluse kinkekaart 30 euro 
väärtuses, millele palume järele tul-
la Vigala Vallavalitsusse. 

Endiselt kompenseeritakse avaldu-
se ja ostukviitungi alusel laste pril-
liklaaside maksumus.

Ilme Roosi
Tel. 489 4777; 526 9841
ilme@vigala.ee
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Valda on helistatud ja küsitud in-
fot ajakirjanduses läbi käinud 

kodualuse maa maamaksu vabastu-
se kohta. Kas ja millal tuleb esitada 
avaldus kodualuse maa maamaksust 
vabastamiseks?

Vastuseks küsimustele:
Maamaksuseaduse 01.01.2013. a keh-
tima hakkavas redaktsioonis on § 11 
järgi maamaksusoodustused järgmi-
sed:
• Maamaksu tasumisest on vabasta-
tud maa omanik tema omandis oleva 
või käesoleva seaduse §-s 10 sätesta-
tud maakasutaja tema kasutuses ole-
va elamumaa või maatulundusmaa 
õuemaa kõlviku osas linnas, valla-
siseses linnas, alevis, alevikus ning 
üldplaneeringuga kohaliku omavalit-
susüksuse või maakonnaplaneeringu-
ga maavanema poolt tiheasustusega 
alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning 
mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel 
maal asuvas hoones on tema elukoht 
vastavalt rahvastikuregistrisse kan-
tud elukoha andmetele.
• Maamaksu tasumisest on vabasta-
tud hooneühistu elamumaa selliste 
füüsilisest isikust hooneühistu liik-
mete osamaksude proportsiooni osas, 
kelle elukoht vastavalt rahvastikure-
gistrisse kantud elukoha andmetele 
on sellel maal asuvas hoones 0,15 ha 
ulatuses linnas, vallasiseses linnas, 
alevis, alevikus ning üldplaneeringu-
ga kohaliku omavalitsusüksuse või 
maakonnaplaneeringuga maavanema 
poolt tiheasustusega alaks määratud 
alal ja 2,0 ha ulatuses mujal iga nime-
tatud tunnustele vastava hooneühis-

tu liikme kohta.
• Kui maa on kaasomandis, on kaas-
omanikud maamaksu tasumisest va-
bastatud käesoleva paragrahvi lõikes 
1 sätestatud tingimustel elamumaa 
või maatulundusmaa õuemaa kõlvi-
ku osas linnas, vallasiseses linnas, 
alevis, alevikus ning üldplaneeringu-
ga kohaliku omavalitsusüksuse või 
maakonnaplaneeringuga maavanema 
poolt tiheasustusega alaks määratud 
alal kokku 0,15 ha ning mujal kokku 
kuni 2,0 ha ulatuses. Käesolevas lõi-
kes sätestatu ei kohaldu korterioman-
dite omanike suhtes.
• Kohalik omavalitsusüksus võib 
täiendavalt vabastada maamaksust 
riikliku pensionikindlustuse seaduse 
alusel pensioni saaja tema kasutuses 
oleva elamumaa või maatulundus-
maa õuemaa kõlviku osas linnas, val-
lasiseses linnas, alevis, alevikus ning 
üldplaneeringuga kohaliku omavalit-
susüksuse või maakonnaplaneeringu-
ga maavanema poolt tiheasustusega 
alaks määratud alal kuni 0,15 ha ula-
tuses.
• Kohalik omavalitsusüksus võib 
täiendavalt vabastada maamaksust 
represseeritu ja represseerituga võrd-
sustatud isiku okupatsioonirežiimide 
poolt represseeritud isiku seaduse 
mõistes tema kasutuses oleva elamu-
maa või maatulundusmaa õuemaa 
kõlviku osas.

Kodualuse maamaksu vabastuse saa-
miseks ei ole vaja esitada avaldust, 
välja arvatud juhul kui soovitakse 
saada maksuvabastust kui repressee-
ritu või pensionär.

Maamaksust - kodualuse maamaksu vabastusest
Meeldetuletuseks:
Maamaksukohustus tekib isikule, kes 
on 01. jaanuari seisuga Kinnistusraa-
matus märgitud maa omanikuna või 
kasutajana. Kohustus kehtib terve 
aasta. Seega, kui maa üleandmise le-
ping on sõlmitud millalgi aasta lõpus, 
aga kinnistusraamatus on kanne teh-
tud aasta alguses (peale 1. jaanuari), 
jääb maksukohuslaseks ikkagi eelmi-
ne omanik.

Tasumisest: 
Kuni 64 € maamaks tuleb tasuda 31. 
märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 
€ tasutakse vähemalt pool (aga mitte 
vähem kui 64 €) 31. märtsiks ja üle-
jäänud 01. oktoobriks. Maamaksu ei 
määrata ja maamaksuteadet ei väl-
jastata, kui maksusumma on alla 5 €.

Maksuteadete 
kättetoimetamisest:
Maksu- ja tolliameti e- teenuste ka-
sutajale, 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

Vigala vallas laekus pakkumine lumetõrjeks Vana-Vigala ja Kesk-Vigala 
piirkondadele. Ootame endiselt pakkumisi valla Kivi-Vigala - Päärdu 

piirkonnale ja ka üksikutele teedele.

Pakkumises näidata tööde teostaja, kasutatav tehnika ja töötunni hind. 
Tööd dokumenteeritakse päeviku ja/või Vigala VV poolt antava GPS-ga. 

Pakkumised esitada Vigala Vallavalitsusele kinnises ümbrikus mär-
gusõna all “Lumetõrje” 18. novembriks 2011 kella 15.00-ks.

Teede talihoole erateedel

Vigala vallavalitsus osutab lume-
tõrjeteenust hajaasutuses era-
teedel iga valla majapidamiseni 
eeldusega, et majapidamises 
elab valla elanikeregistris regist-
reeritud kodanik. Kuna meile 
pole teada, missugustel kinnistu-
tel talvel elatakse, siis erateedel 
elamute juurde lumetõrjeks 
2011/12 talvel ootame vabas 
vormis sooviavaldust e-postile 
katrin@vigala.ee või tavapostiga 
vallavalitsusse.

LUMETÕRJE VÄHEMPAKKUMINE

Info tel. 516 7227
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Igal õppeaastal jääb oktoobri algu-
sesse üks tore päev, mida ootavad 

nii õpilased kui ka õpetajad – loomu-
likult õpetajate päev! Sel aastal tähis-
tasime seda päeva 3.oktoobril. Hom-
mik algas aktusega, kus tähelepanu 
keskpunktis olid nii tavapärased kui 
ka uued noored õpetajad. Tervituskõ-
nega astusid üles mõlemad direktorid 

ning kõik pidupäeva pidavad „igapäe-
vased“ õpetajad said uuelt direktorilt 
Ottolt lilleõie ja sooja käepigistuse. 
Päevakohaste lauludega astusid üles 
1. - 5. klasside õpilased. Kui aktus 
läbi, läks koolipäev edasi tavapärase 
tunniplaani järgi, vaid õpetajad olid 
uued. Päris õpetajad veetsid kogu 
päeva kooli õppeköögis, kus pidupäe-
va puhul ühiselt süüa tehti. Kuuma-
des ahjudes valmisid imemaitsvad 
pühapäevane seenepirukas ja karask, 
pliidil küpsetati pannkooke, mis mus-
tikamoosiga suurepäraselt kokku so-
bisid. Peale ühist lõunat jäi veel aega 
lõbusaks lauamänguks „Millal sa 
viimati...“. Aitäh üheksandikele, kes 
õpetajatele selle mõnusa tunnivaba 
päeva võimaldasid! Kindlasti oli see 
päev meeldejääv ka neile endile, sest 
ega õpetajaametit just iga kord proo-
vida saa! Kui tunnid läbi said, sõitis 
lausa kaks bussitäit lapsi Pärnusse 
Tervise Paradiisi veeparki veemõ-
nusid nautima. Tegu on juba tradit-
sioonilise preemiareisiga kõigile neile 
lastele, kes suvise aiatöö õigel päeval 
ja väga heale hindele sooritanud on. 
Tore on tõdeda, et neid lapsi on meie 
koolis tõesti väga palju, kes suvel oma 
panuse kooliümbruse korrastamisele 
annavad!

11. oktoobril külastasid kooli hõimu-
nädala raames meie hõimurahvaste 
handide ja manside esindajad. Nad 
andsid huvilistele meeleoluka kont-
serdi ning tutvustasid oma rahvarii-
deid, rahvapille ja –kombeid. Lapsed 
kuulasid külalisi suure huviga ja 

Oktoobrikuu ettevõtmised 
Vana-Vigala Põhikoolis

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud sai LE-
ADER programmist toetust projektile 
“Mõisapargi maaüksusel asuva laulu-
lava ja selle ümbruse korrastamine”. 

Nüüdseks on kõik tööd valmis ja võib 
jälle uhkust tunda, et üks suur ette-
võtmine tehtud sai. Projekti raames 
soetati uued laululava pingid, re-
konstrueeriti laululava elektrivarus-
tus, soetati ürituste korraldamiseks 
top-up telgid koos kokkulapitava vä-
limööbliga ja uued prügikonteinerid. 
Kõikide nende tegevustega on võima-
lik parandada Vigalas elukvaliteeti ja 
hoogustada kohalikku elanikkonda 
jätkusuutlikumalt tegutsema. Tänu 
projektile on võimalik külaelanikel 
korraldada rahvale külapäevi ja eri-
neva suunitlusega kokkutulekuid.

Merje Voog

esitasid kohtumise lõpus neile palju 
küsimusi. Õpetaja Krista võttis vi-
deolindile ka paar handi-mansi rah-
vaviisi, mida külalised lahkesti koos 
kommentaaridega lintimängimiseks 
pakkusid. Küllap võime neid viise 
varsti ka oma pärimusmuusikaan-
sambli esituses kuulda!

21.oktoobril saigi juba otsa selle õppe-
aasta esimene veerand ning tavaliselt 
on veerandilõpupäevad meie koolis ol-
nud harilikust koolipäevast erinevad. 
Seekord algas päev lauamängude 
tunniga. Selleks sai iga klass endale 
loosiga lauamängu ning 45 minutit 
kulus nagu lennates! Päev jätkus mä-
lumänguga, mis seekord toimus alg-
klassidele ja suurematele eraldi. Et 
võistkonnad võimalikult tasavägised 
oleksid, moodustati need nii, et igas 
võistkonnas oli igast klassist vähe-
malt üks esindaja. Maratonmälumän-
gus oli kokku 40 küsimust ning ajude 
ragistamist jätkus päris korralikult 
kahe koolitunni ajaks. Peale lõuna-
sööki toimus veerandilõpu aktus, kus 
tunnustati tublisid õppijaid ja sport-
lasi ning päev lõppes kassijuhataja-
tunniga. 

Loodan, et ilusate ilmadega kooliva-
heaeg pakkus kõigile lastele piisavalt 
võimalusi end aktiivselt välja puha-
ta ning uus õppeveerand võib uue ja 
värske hooga alata!

Silja Käär,
Vana-Vigala PK huvijuht

Vana-VigaLa LauLuLaVapingid 
ja –eLekter said uue kuue
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Märkamatult on I veerand koolis 
lõppenud ja käes on õige hetk 

teha kokkuvõtteid. Kooliaasta algas 
nagu ikka aktuse ning 1. klassi puu 
istutamisega. Sel aastal toimus ühi-
ses “klassijuhatajatunnis” kooli-kat-
sumise test, kus kontrolltöö käigus 
said segavõistkonnad oma teadmised 
proovile panna. Küsimused olid nii 
meie kooli kohta kui ka laiematest 
valdkondadest.

Traditsioonili-
ne sügisnäitus 
kandis sel aas-
tal nime “Seen-
te sahinad” ja 
kuna käesolev 
aasta oli tõe-
liselt hea see-
neaasta, siis 
“sahistas” näi-
tusel suur hulk 
erinevaid kom-
p o s i t s i o o n e , 
natüürmorte 
jpm. Hästi tore on tõdeda, et õpilased 
ei pea paljuks võtta osa kooli ettevõt-
mistest ja loominguliselt läheneda 
erinevatesse ülesannetesse.

Loomulikult jääb sügisesse ka 9. klas-
si korraldatav õpetajate päev. Sel aas-
tal andsid õpilased õpetajatele üles-
andeks kujutada muinasjututegelasi 
ja ülejäänud koolirahvas otsis kap-
pidest välja riided, millest oldi välja 
kasvanud. Seetõttu oli õpetajate päe-
val koolimaja mõnusaid tegelasi täis. 

Sügisesed toimetused Kivi-Vigala Põhikoolis

Kuna valdavas osas on meie õpetajas-
kond naissoost, siis loomulikult taht-
sime me kõik olla printsessid, õnneks 
ei puudunud meie hulgast ka prints 
Šarming õpetaja Marko Kreuzi ke-
hastuses. Õpetajad esitasid ka muu-
sikalise etüüdi muinasjutu “Pöialpoi-
sike ja 7 Lumivalget” ainetel, mille 
kokku kirjutas ikka meie sulesepp 
Marko Kreuz. 9-ndikest õpetajad oh-
jasid samal ajal edukalt koolitunde 

ja vahetunde. 
“Printsesside-
le -pr ints i le ” 
oli ülesandeks 
veel joonistada 
vabalt valitud 
tehnikas kuns-
tiklassi seatud 
natüürmort . 
Tänukingitus-
teks 9-ndikelt 
saime kaunilt 
vilditud rin-
naehted. Ilu-
sa päeva eest 

suured tänud 9. klassi õpilastele ja 
nende klassijuhatajale õpetaja Ede 
Rukki`le.

Selleks hetkeks kui ilmub vallaleht, 
on juba alanud uus õppeveerand, see-
ga, raudset närvi, tugevat teotahet ja 
rõõmsat meelt meile kõigile! NB! Jõu-
lud pole enam kaugel!

Kivi- Vigala Põhikool
Ilona Noor

Õppeaasta esimesed tulemused 
kivi-Vigala põhikoolis

Lõppenud on 2011/12 õppeaasta I veerand. 
Hindele “5” õppisid:
2. kl - Heily Tiitus
3. kl - Silver Haljas
4. kl - Henry Tiitus
6. kl - Robert Haljas, Kadri Kärsna
7. kl - Grete Kärsna
9. kl - Kristina Muhu

Hindele “4” ja “5” õppisid: 
2. kl - Iiris Djatšok, Gerlin Sildoja, Ankeelika 
Viimne
3. kl - Merili Burmeister, Triin Djatšok, Relika 
Kullap, Kristina Ollo, Liisbeth Naarits
4. kl - Jürgen Kõllo, Egert Nei
5. kl - Raido Liiv, Rannes Rukki, Anete Vahl 

7. kl - Gerli Kullap, Kristi Viimne
8. kl - Kärolin Lints, Keily Moks, Keitlin Niit, Pille 
Siimar, Annabel Vaarma

Jõudu ja jaksu uueks veerandiks nii õpetajatele 
kui ka õpilastele!

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

tublid õpilased 
Vana-Vigala põhikoolis

2011/2012 õppeaasta I veerand on lõppenud ja 
kokkuvõtted tehtud. Väga hästi õppisid:
1. kl – Kärolin Kikas
2. kl – Emily Melissa Pilv
3. kl – Alis-Angela Kuusk, Kristo Lebin, Mari 
Saffre
4. kl – Anti Asumets, Fred Kikas
5. kl – Raido Rehepapp
7. kl – Adeele Zagurski

Samuti hästi õppisid ning tunnistusel olid neljad-
viied järgmistel õpilastel:
1. kl – Joonas Asumets
2. kl – Kristen Kanarbik, Sirle Külaots, Riia 
Orgmets, Rando Vanikov
3. kl – Liisa Nazarov
5. kl – Markus Rudak, Andreas Välis
6. kl – Hanna Hatto, Jarko-Jael Jõessar, Pille-Riin 
Noppel, Urmis Veimann, Andreas Viibus, Tanel 
Ülemaante
7. kl – Katri Alesmaa, Evely Lebin, Annika Otti
8. kl – Kersti Einling, Arnold Zagurski, 
Mery-Liis Välis
9. kl – Triinu Ülemaante

Iga algus on raske, küllap on neidki õpilasi, kes 
kohe õppimishoogu sisse ei saanud. Loodan, et 
teisel veerandil pikka hoovõttu enam pole ning 
tublide õpilaste nimekiri saab pikem.

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli õppealajuhataja
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

12.10.2011 istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotlejal
- kinnitada Kivi-Vigala lasteaia laste 
nimekirja juurde üks laps
- väljastada ehitusluba kolmele ehiti-
sele
- väljastada kasutusload kahele ehiti-
sele 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 127.82 
eurot
- kinnitada vallavalitsuse kantselei-
teenuste hinnakiri

26.10.2011 istungil otsustati:
- tagastada maa ühele õigustatud 
subjektile

- määrata kompensatsioon õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest ühele 
õigustatud subjektile
- väljastada kasutusluba ühele ehiti-
sele
- kiita heaks üks hajaasustuse vee-
programmi aruanne
- anda nõusolek vee erikasutusloa väl-
jastamiseks
- eraldada sotsiaaltoetusteks 63.91 
eurot

Vigala Vallavolikogus

27.10.2011 istungil otsustati:
- anda Märjamaa Arstid OÜ-le tasu-
ta kasutusse Vigala Tervisekeskuse 
ruumid ja vara
- vabastada Vigala Vallavalitsuse liik-
me kohustest Riina Redlich
- nimetada Vigala Vallavalitsuse liik-
meks Merje Voog
- kinnitada Vigala Vallavalitsuse tee-
nistujate koosseisu 0,5 ehitusnõuniku 
kohta
- nimetada SA Raplamaa Omavalit-
suste Arengufondi nõukogusse Merje 
Voog
- määrata sihtotstarbed kahele ka-
tastriüksusele
- nimetada Pallika ja Jädivere küla-
vanemaks Mari Kuusik

Veebruarikuu vallalehes kirjutati 
lähiaadressidest ja nende kirju-

tamisviisidest, kuid tuletame teemat 
veelkord meelde.
Sõltuvalt kortermajade juures kin-
nistute moodustamise erinevatest 
viisidest, on määratud ka erinevad 
lähiaadressi või ka postiaadressi kir-
jutamise viisid:
- kus kortermaja või ridaelamu on 
korterite kaupa eraldi kinnistuteks 
mõõdetud, on maaüksuse lähiaadress 
ja ka korteri lähiaadressi* kuju järg-
mine - Kooli tn 11/1, Kooli tn 11/2 
jne. Sellise lähiaadressi saaksid Kivi-
Vigala küla Õpetajatemaja korterid. 
Samatüübiliselt kirjutatakse korteri 
lähiaadress ka Kivi-Vigala vallamaja 
korterite puhul.
- teises variandis on kortermaja juur-
de kuuluv maaüksus mõõdetud ühise 
tükina. Ridaelamu “KÜ Viies” maa-
üksuse lähiaadressiks saaks Valge 
tn 1. Maaüksuse asuva kortermaja 
korterite lähiaadressid kirjutatakse 
järgmiselt: Valge tn 1-1, Valge tn 
1-2 jne. Sellist lähiaadressi kirjaviisi 
tuleb tulevikus kasutada ka praegus-

Ikka veel lähiaadressidest
te Kivi-Vigala küla “KÜ Sirelike” ja 
“KÜ Kivi-Vigala 7” maja puhul.
Ka juba uue lähiaadressi saanud Va-
na-Vigala küla kortermajade juures 
tuleb kasutada samasugust korteri 
lähiaadressi kirjaviisi (Kase tn 1-1, 
Kase tn 1-2).
Eriline on aga olukord, kus ühel 
maaüksusel asub mitu lähiaadressi 
vajavat hoonet. Meil on selleks Kivi-
Vigala külas nn kollane ja punane 
maja. Maaüksuse lähiaadressiks saab 
Kollane tn 3. Maaüksusel asuvate 
korterelamute korterite lähiaadressid 
kirjutatakse alljärgnevalt: Kollane 
tn 3/1-1 (s.o kollase maja korter nr.1) 
ja vastavalt Kollane tn 3/2-1 (s.o pu-
nase maja korter nr.1).
Maaüksustel, mis asuvad kahe tee 
ristumiskohas ja/või millel asuvate 
hoonete osadel on väljapääsud eri-
nevatele teedele, kasutatakse erilist 
tüüpi maaüksuse lähiaadressi.
Näiteks Teeristi maaüksus, millel 
asuval hoone osadel on erinevad väl-
japääsud - üks Kooli tänavale, teine 
Kiriku teele. Seega maaüksuse lä-
hiaadressiks saaks olema Kiriku tee 

2// Kooli tn 1. Esimeseks saab suu-
rema tähtsusega ehk tihemini kasu-
tatava väljapääsu nimi. Hoone osade 
lähiaadressid kujunevad vastavalt 
kasutatavatele väljapääsudele, kas 
Rapla maakond, Vigala vald, Kivi-
Vigala küla, Kooli tn 1 või Rapla 
maakond, Vigala vald, Kivi-Vigala 
küla, Kiriku tee 2.

*Märkuseks: korteri lähiaadress on 
sama mis postiaadress.

Maaüksuse nimi Uus maaüksuse 
lähiaadress

Vanavalge Kooli tn 2// .... mnt 1
Sassi Kooli tn 4
Kivi-Vigala kauplu-
se II

Kooli tn 3

Uustalu Kooli tn 5
Mägimänni Kooli tn 7

Kivi-Vigala põhikooli Kooli tn 6
Pumbamaja Kooli tn 6b
Aasaotsa Kooli tn 6a
Vigala kooli alajaa-
ma

Kooli tn 6c

Kivi-Vigala põhi-
kooli*

Kooli tn 9

Palu Kooli tn 11/4
Jaagandi Kooli tn 11/3
Tohtri Kooli tn 11/2
Niidu Kooli tn 11/1
Saare Kooli tn 13
Saare* Kooli tn 8
Kivi-Vigala laste aia Lasteaia tn 1
KÜ Kivi-Vigala 7 Lasteaia põik 2
Sirelike Lasteaia põik 3
Rehekalda Lasteaia põik 1
Rehekalda juurde-
lõige

Lasteaia põik 1a

KÜ Viies Valge tn 1
Söökla alajaama Valge tn 1a
Konnapere Järvekalda tee 2
Järvekalda Järvekalda tee 3
Bergmanni Järvekalda tee 4
Teeristi Kiriku tee 2//

Kooli tn 1
Kivi-Vigala rahva-
maja

Kiriku tee 4

Kivi-Vigala kaup-
luse I

Kiriku tee 4a//
Järvekalda tee 1

Preegli Kiriku tee 6
Langi Kiriku tee 1
Tamme Kiriku tee 3
KÜ Kivi-Vigala 34 Kollane tn 3

* maaüksus millel pole ehitisi

Veide Sääla tee 2
Aringamaja Sääla tee 6// 

Kollane tn 1
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Viimasel kohanimede määramise-
ga seotud väljapanekul ja ka sellele 
järgnenud veebruarikuisele üleskut-
sele vastuseks tuli riigimaanteedele 
kohanimede määramiseks pakkumisi 
järgmiselt: 
- Jädiveres alguse saava ja Sillal lõp-
peva riigimaantee Kivi-Vigala osale 
(mida ka lähiaadresside määramisel 
kasutama hakkaksime) pakuti ni-
meks: Poti- Silla maantee, Haapsalu 
maantee, Silla maantee.
- Riigimaantee lõigule, mis algab Ki-
vi-Vigalast ja läheb Sääla silla poole 
ja mida samuti lähiaadresside määra-
misel kasutama hakkaksime, pakuti 
nime - Sääla tee.

Ettepanekud ja arvamused on väga 
teretulnud. Riigimaantee äärsete 
kinnistute omanikud saavad veel tä-
navanime valikuid mõjutada. Valla 
kodulehele on üles pandud küsitlus, 
millele vastates saab ette antud ko-
hanimede üle hääletada. Kui ettepa-
nekuid kuu aja jooksul ei saabu, teeb 
vallavalitsus tehtud ettepanekute va-
hel ise valiku.

Katrin Kalmus
Maakorraldaja

Vigala vallamaja Sääla tee 8/8
Maja 2-6 Sääla tee 8/6
Maja 2-4 Sääla tee 8/4

Hatto Sääla tee 8/3
Maja 2-2 Sääla tee 8/2
Maja 2-1 Sääla tee 8/1
Kogudusemaja Sääla tee 1// .. mnt 2
Sireni .......... mnt 3 (Poti-

Silla /Haapsalu/ Silla 
maantee)

Siili .......... mnt 5
Teeääre .......... mnt 6
Valge .......... mnt 7
Valma .......... mnt 8
Lääne alajaama .......... mnt 8a
Rooste .......... mnt 9
Suur-Töökoja .......... mnt 10
Moosi .......... mnt 11
Puutöökoja .......... mnt 12
Kasesalu .......... mnt 13
Uustamme II .......... mnt 14
Siimu .......... mnt 15
Vanatöökoja .......... mnt 16
Vigala alajaama .......... mnt 16a
Nurme .......... mnt 17
Saneli .......... mnt 18
Saia .......... mnt 19
Reitna .......... mnt 20

Meede 4.1. Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (investee-
ringutoetus).
Eelvoor 3. - 28. oktoober; põhivoor 31. oktoober kuni 4. november.
Meede 4.2. Kohaliku omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edenda-
mise toetusi (nn pehmed projektid).
Eelvoor 21. november kuni 5. detsember; põhivoor 5. - 9. detsember. 
Meede 5.1. Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arendamine (noor-
sootöö projektid).
Eelvoor 21. november kuni 5. detsember; põhivoor 5. - 9. detsember. 

Meetmeid nõustab Iris Haiba, e-post iris@raplaleader.ee.

Meetmete kirjeldused, toetatavad tegevused, abikõlbulikud kulud, nõuta-
vad dokumendid ja taotlusvormid on kättesaadaval Raplamaa Partnerlus-
kogu kodulehel www.raplaleader.ee.

raplamaa partnerluskogu 2011 aasta taotlusvoorud:
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Maastikku risustavatest ja ohtlikest ehitistest
Volikogu septembrikuu istungil tõusis üles küsimus ja vallavalitsusele tä-
helepanu juhiti asjaolule, et vallas on ringi sõites näha palju lagunenud 
ja ohtlikke ehitisi. Vastavalt ehitusseadusele ei või ehitis ohustada selle 
kasutajate ega teiste inimeste elu, tervist, vara ning risustada keskkonda. 
Ehitise ohutuse eest vastutab ehitise omanik. 

Inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale ohtliku ehitise oma-
nik peab sellise ehitise kas viima vastavusse ehitisele esitatavate nõuete-
ga või lammutama linna- või vallavalitsuse korraldusega tehtud ettekir-
jutusega määratud tähtpäevaks, viisil ja tingimustel. Omavalitsus saab 
kasutada ka sunniraha määramist ning asendustäitmist.

Probleemide ennetamiseks palub Vigala Vallavalitsus kõigil ehitiste 
omanikel suhtuda oma kohustustesse tõsiselt, vaadata neile kuuluvad 
ehitised üle ning muuta need ohutuks.

Reeglitest ehitamisel ja suuremate 
remontide teostamisel

Vallas tuleb ehitamisel jälgida val-
la ehitusmäärust ja ehitusseadust 

ning sellest tulenevaid õigusakte. 

Vallal on ehitustegevuse korral-
damisel järgmised eesmärgid:
1. Ehitised on seaduslikud ja ohutud.
2. Ehitisregistris on hoonete kohta õi-
ged andmed.
3. Ehitus- ja remondijäätmed on likvi-
deeritud nõuetekohaselt (st mitte vii-
dud olmeprügikonteinerisse jms).

Ehitamine on:
1. ehitise püstitamine;
2. ehitise laiendamine (nn juurdeehi-
tused);
3. ehitise rekonstrueerimine (sh näi-
teks tööd kandvate seintega, katuse-
vahetus, akendevahetus, muu hoone 
fassaadi muutmine jne);
4. ehitise tehnosüsteemide muutmine 
(elektrisüsteemid, küttesüsteemid);
5. ehitise lammutamine.
Kõiki neid tegevusi reguleerib ehitus-
seadus.

Ehitamine ja hoone renoveerimi-
ne toimub reeglina järgmiselt:
Enne tööde alustamist:
1. Inimene taotleb vallast projekteeri-
mistingimused (kui töö vajab projek-
ti).
2. Tellitakse ehitusprojekt (kui pro-
jekt on seaduse järgi vajalik).
3. Vallavalitsusest taotletakse ehitus-
luba või kirjalik nõusolek ehitamiseks. 
Erandiks on alla 20 m2 väikeehitised, 
mille püstitamiseks tiheasustuses 
(näiteks külade keskused, kus majad 
asuvad lähestikku) tuleb vallavalit-

sust samuti teavitada ehitise teati-
sega vähemalt 10 päeva enne ehituse 
algust.
4. Tasuda tuleb riigilõiv.
5. Vähemalt 3 tööpäeva enne ehita-
misese (püstitamine, laiendamine, 
rekonstrueerimine) alustamist tuleb 
vallavalitsusele esitada ehitise alus-
tamise teatis.

Töö ajal
1. Ehituse ajal peab omanik korralda-
ma omanikujärelevalve.
2. Omanik peab tagama krundi kor-
rasoleku ja tööohutuse.

Pärast ehituse lõppu
Taotletakse vallavalitsuselt kasutus-
luba, tasuda tuleb riigilõiv ja hoone 
vaatavad üle vajalikud ametkonnad, 
näiteks Päästeamet.
VÕI
Väikeehitise ehitamise korral ti-
heasustuses (näiteks külade kesku-
sed, kus majad asuvad lähestikku) tu-
leb peale tööde valmimist 5 tööpäeva 
jooksul esitada ehitise teatis.

Kasutusluba on väikeehitisele vaja 
siis, kui väikeehitist kasutatakse ela-
miseks või on hoone avalikus kasutu-
ses.
NB! Kui hoonel puudub kasu-
tusluba, on hoone kasutamine 
keelatud (erandiks on kuni 1995. a 
ehitatud ehitised, mis on püstitatud 
seaduslikult).

Hoone lammutamiseks
Taotletakse vallavalitsuselt ehituslu-
ba. Tasuda tuleb riigilõiv.

VÕI
Väikeehitise lammutamise korral ti-
heasustuses (näiteks külade kesku-
sed, kus majad asuvad lähestikku) tu-
leb peale tööde lõppu esitada ehitise 
teatis.

Ehitusprügist
Kogu ehitustegevuse juures on väga 
oluline, et ehitusjäätmed saaks nõue-
tekohaselt likvideeritud. Ehitus-
jäätmeid ei tohi viia tavaprügikon-
teinerisse ega selle kõrvale maha! 
Prügikonteinerid on mõeldud ainult 
olmejäätmetele. 
Eriti tähelepanelik tuleb olla ohtlike 
jäätmetega, näiteks asbesti sisalda-
vad torud, eterniit jne. Need jäät-
med peavad jõudma ohtlike jäätmete 
hoidlasse. Vana eterniidi igasugune 
taaskasutus on keelatud. Mitte min-
gil juhul ei tohi eterniiditükkidega 
teed täita. Hoone omanik peab säi-
litama remondijäätmete likvideeri-
mist tõendavad dokumendid. Prügi 
nõuetekohast utiliseerimist on õigus 
kontrollida nii vallavalitsusel kui ka 
keskkonnainspektsioonil.
Ehitusjäätmeid on odavam ära anda, 
kui need on sorteeritud. Osaliselt 
saab ehitusjäätmeid ka vallas koha-
peal kasutada - näiteks tee-ehitusel 
täitematerjalina (nt kivid).

Remontidest:
Katuseremont
- Osalise remondi korral algsete ma-
terjalidega (nt eterniit eterniidi vastu) 
ei ole ehitusluba vaja. NB! Jäätmed 
tuleb nõuetekohaselt utiliseerida.
- Katusevahetuse korral (kattemater-
jali muutuse ja/või roovituse vahetuse 
korral) on vajalik ehitusluba.

Fassaadiremont
- Olemasoleva fassaadi remontimi-
seks (nt krohvitud fassaadi ülekroh-
vimine) pole luba vaja.
- Värvi muutmiseks (nt kollased sei-
nad roheliseks) tiheasustuses (küla-
des alad, kus majad on lähestikku) on 
vajalik vallavalitsuse kirjalik kooskõ-
lastus (tasuta).
- Fassaadi muutmisel (soojustuse pai-
galdamine ja/või fassaadikatte muut-
mine) on vajalik ehitusluba.

Akendevahetus
- Akendevahetuseks, kui muutub 
akna materjal (nt puit plastikakna 
vastu) ja akende ruudujaotus on esi-
algne või muutub, on vajalik vallava-
litsuse kirjalik kooskõlastus (tasuta).
- Avade (akende, uste) suuruse muut-
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mise korral ning avade sulgemisel või 
seina uute avade tegemisel on vajalik 
ehitusluba.
- Kortermajades on kohustuslik, et 
kõigi korterite aknad oleksid ühe-
sugust tüüpi. Ühistu puhul määrab 
ühistu koostöös vallavalitsusega, mis-
sugused peavad olema kõik vaheta-
tavad uued aknad. Kui ühistut pole, 
on vajalik kõigi korterite kirjalik kok-
kulepe, mille kooskõlastab vallavalit-
sus. Vallavalitsus kooskõlastab seega 
koostöös ühistu või elanikega nõuded 
majale. Akendevahetuse soovi korral 
pöördub inimene valda ja saab kokku-
lepitud nõuded teada.
- Kui akendevahetus tehakse koos 
muu fassaadiremondiga, siis on vaja-
lik ehitusluba.

Kuna ehitusluba on tähtajatu, siis 
alati, kui on plaanis teha hoone välis-

piiretega (katus, aknad, fassaad) suu-
remaid töid, on mõttekas võtta kõigile 
töödele kokku üks ehitusluba.

Tehnosüsteemide muutmine
- Tehnosüsteemide (elekter, gaas, 
vesi, kanal, küte (ka üksik küttekol-
le), tulesignalisatsioon, veevarustus 
jms) muutmiseks on vajalik vallava-
litsuse kirjalik nõusolek.
- Korterelamus peab tehnosüsteem, 
mis muudab maja ilmet (nt väline 
korsten) olema kooskõlastatud lisaks 
eelnevalt ühistu või ülejäänud korte-
ritega.

Kui tekib küsimusi, võite ühendust 
võtta valla ehitusnõunikuga:

Jaak Vapper tel. 489 4774 või 
e-post jaak@vigala.ee.

1. oktoobril peeti Lihulas esimesed 
Gustav Vahari mälestusvõistlused:
Kaspar Sume 22kg  4. koht
Heily Tiitus  25kg  3. koht
Kalju Torri  29kg  3. koht
Andreas Välis  45kg  1. koht
Hannes Välis  45kg  2. koht

1. oktoobril toimusid ka Eesti meist-
rivõistlused kreeka-rooma maadluse 
absoluutkehakaalus, kus Ardo Aru-
saar võitis 1. koha. Meistritiitli ab-
soluutkehakaalus on ta võitnud ka 
2008. ja 2010. aastal.
15. oktoobril saavutas Raido Liitmäe 
Tapa Maadluspäeval 85kg 1. koha.
23. oktoobril toimunud Vooremaa au-
hinnavõistlustel vaba- ja naistemaad-
luses Jõgeval, olid tulemused järgne-
vad:
Ismail Meshoul  73kg  2. koht
Kristina Ollo  33kg  1. koht
Jaanika Lepla  53kg  3. koht

8. oktoobril toimus juba 17. 
Vigala Lahtine Matt

Vigala Matt on kohalikele tippmaad-
lejatele peale maailmameistrivõistlusi 
tähtsuselt teine võistlus. Nii olid võist-
lemas kõik kolm Vigalast pärit Eesti 
koondise praegust liiget: Ardo Aru-
saar (täiskasvanute koondises), Kar-
lis Kaldma (juunioride koondises) ja 
Raido Liitmäe (kadettide koondises). 
Vigala maadlejatele, kes alles pür-
givad koondisesse, on tegu kindlasti 

Maadlusuudised
tähtsaimate võistlustega. Et kõik soo-
vijad kodupublikule oma võimeid de-
monstreerida saaksid, maadeldi viies 
erinevas vanusegrupis. Esmakordselt 
selle võistluse ajaloos maadlesid ka 
tüdrukud. Kokku osales võistlustel 65 
maadlejat. Suured tänud Vigala Val-
lavalitsusele, MK Juhanile ja Veljo 
Asperkile, kelle toetusel sai võistlus 
edukalt toimuda. 

Tulemustest lähemalt:
2001 a sündinud ja nooremad:
Anti Tuula  30kg  2. koht
Egert Nei  35kg  2. koht
1999 a sündinud ja nooremad:
Andreas Välis  44kg  1. koht
Hannes Välis  50kg  2. koht
Urmis Veimann  50kg  3. koht
1992 a sündinud ja nooremad:
Marek Lainela  68kg  3. koht
Karlis Kaldma  76kg  1. koht
Raido Liitmäe  84kg  1. koht
Marko Piir  96kg  1. koht
Kristjan Krasnikov   96kg  3. koht
Täiskasvanud:
Ranno Laane  84kg  2. koht
Ardo Arusaar  100kg  1. koht
Aadu Seller  100kg  3. koht
Tüdrukud:
Triinuly Veimann 28kg 2. koht
Kristina Ollo  28kg  3. koht
Jaanika Lepla  48kg  2. koht

Jüri Nisumaa
Maadlustreener

Uhhuu-uudised!

Müüakse!

Müüa küttepuud. Küttepuud asu-
vad Tapamaja teel kraavis. Üks puu 
maksab 2 eurot ja teine (jämedam) 
4 eurot. Kohale tulla kolmapäeva 
või neljapäeva õhtul kell 19.00. kaa-
sa paluks võtta oma saag.

Müüa ehitusjärgus maja Kivi-Vi-
galas. Projekti järgi peaks maja tu-
lema viietoaline. Olemas on juba 2 
paneeli ja välisuks. Hind 200 eurot 
ruutmeeter. Telefon: Nokia.

Ostetakse!

OÜ “SS Vigala Kuu” sooviks osta 
kuu tagapoole, et sinna kaevata 
auk. Kui kellegil on kontakte NA-
SA-ga, siis sellest võiks anda teada 
mailile kuu.tagapool@moonmail.
sürr NB! Kuutõbistel mitte kirjuta-
da.

Soovin osta ühe tonni Midagi. Kui 
kellegil on kodus üle Midagi, siis 
võib ühendust võtta Janek Künka-
ga Mäetalust. Lepime hinnas kok-
ku ja oleme sõbrad edasi. Tel. 5112 
15421 3246.

Vallavalitsuse teated!

Algab enampakkumine talviseks lu-
melükkamiseks Vigala valla teedel. 
Lund võivad lükkama tulla kõik, 
kellel on midagi võimalikult palju 
pakkuda. Meie poolt on pakkuda 
ohtralt lund, teie poolt on pakkuda 
raha ja vahendid. 

Paljud juba teavad, et taas viib Vi-
gala vald oma rahva tasuta ujuma. 
Kuna bussis on kohti vähe ja kõigil 
pole ka isiklikku liiklusvahendit, 
siis kuni jää tulekuni saavad bus-
sist maha jääjad ujuda tasuta Kivi-
Vigala paisjärves, Enge jões, Päär-
du jões, Vigala jões, Kupitsa tiigis 
ja peale vihma ka mõnes suuremas 
lombis. Bussiga Märjamaale sõitja-
tele maksab tasuta ujumine ainult 
2 eurot. Tervis korda!
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Suvine ekskursioonirühm koosnes 
peamiselt kolme küla elanikest: 

Urevere, Oese ja Vängla. Vabade koh-
tade olemasolu korral lisandus teisigi 
soovijaid ning kokku sai rühma suu-
ruseks 49 inimest. Saaremaale minek 
käib ikka üle Muhu saare ning laeva-
ühendus toimub uute laevadega: Mu-
humaa ja Saaremaa.

Saarlaste arv on 70 aasta jooksul 
vähenenud 56 000-lt 35 000-nde pii-
ridesse. Peamiselt koosneb rahvastik 
püsisaarlastest, kes on töökad, visad, 
sõbrameelsed, külalislahked ning kõ-
nelevad saare murrakut. Ühe õige 
saarlase tunnuseks on, et ta erinevalt 
mandrieestlasest „õ“ asemel „ö“ üt-
leb. Saaremaalt pärit kangelase Suu-
re Tõllu nimi kõlab tegelikult Suur 
Töll. Saaremaale minnes võiks teada 
murdesõnade tähendust: „töll“ - suur 
mees, „hulgus“ - matkamees, „pätid“ 
- riidest sussid, „kartsas“ – redel, 
„immike“ – laisk, „sant läks 
sisse“ - paha mõte.

Külastasime tuntud turis-
miobjekti Pireti kerisekivi. Le-
gendi järgi olevat Suure Tõllu 
naine Piret Audlasse ehitava 
sauna jaoks kerisekive kokku 
kandnud. Põllepaelad rebenenud 
ja kerisekivid kukkunud jalale. 
Piret hakanud valust nutma ja 
nõnda tekkinud tema pisaratest 
ümberringi soo, mis praegu kannab 
Naistesoo nime. Oma soovide täitu-
miseks võib kivi juurde puu külge si-
duda linte või ka ümber kivi liikuda. 
Meilgi grupist agaramad ronisid kivi 
otsa, mis on 3,8 m kõrge ning ümber-
mõõt ligi 18 meetrit. Eemalt vaadates 
nagu saarlase saun, lähemale min-
nes alles märkad - Pireti kerisekivi. 
Saare karjalapsed pidanud seda kivi 
kõige paremaks mängupaigaks, kus 
oli võimalik karutamme kasvatada ja 
vägipulka vedada.

Saaremaal jõutakse kindlasti ka 
geoloogilise nähtuse juurde - Euroo-
pa noorima kuid suurema meteorii-

dikraatri äärde, mille vanust on kor-
duvalt dateeritud ja saadud erinevaid 
tulemusi. 700 aastat „enne Kristust“ 
toimunud meteoriidi kokkupõrge 
maaga on andnud ainet nii kultuu-
ris, muistendites kui ka religioonis. 
Pandivere kõrgustiku Ebavere mäe 
kohalt tuli tulekera Maa õhkkonda, 
lendas ka üle Vigala Avaste mäe ning 
maandus suure plahvatusena Saare-
maal. Ebavere on see koht, kus Henri-
ku Kroonika andmetel sündis saarlas-
te suur jumal Tarapita. Presidendina 
oli Lennart Meri lemmikkohaks Saa-
remaa Kaali järv, kuhu ta tõi ka oma 
külalisi. Meteoriidi langemine on leid-
nud kajastamist Meri raamatus „Hõ-
bevalge“.

Sel suvel sai Saaremaal korrastatud 
ja laiendatud Angla Tuuli-
kumägi. Tuule-
ves -

kite roll 
on saare ajaloos suur 

olnud ning veskilood algavad 19. 
sajandi lõpust. Eesti vanasõna ütleb: 
sepipajas ja veskikojas aetakse kõige 
magusamad jutud. Käesoleval ajal on 
viiest tuulikust täielikult renoveeri-
tud Vilidu tuulik, kus jahvatatakse 
jahu. Kohapeal kerkis üles küsimus, 
kuidas tiivad saavad pöörelda, vastus 
lihtne, nad kaetakse purjeriidega. 

Saaremaal säilinud tuulikute park 
oma viie tuulikuga on suurepärane 
peatuspaik, kuhu on rajatud ka kü-

lastuskeskus mitmete võimalustega. 
Ajaloost teame, et omal ajal kasvatati 
igas talus teravilja, leivateoks oli vaja 
rukkijahu ning tuulikute ümber toi-
mus pidev seltsielu. Tuulikute lähe-
dalt karja leivapoest ostsime meiegi 
mandrile kaasa saareleiba. Suvel oli 
president Ilves avanud Pärandkul-
tuurikeskuse, kus on võimalik osaleda 
koolitustel rahvuslike käsitöö oskuste 
vallas. Kunagi oli saaremaal 800 tuu-
leveskit. Tuuleenergia kasutamine 
vähenes kui 1964-ndal aastal Suure 
väina alt tuli elektrikaabel. Elekter 
pani tööle teised masinad, öeldakse - 
vanad möldrid ronisid jahukotilt õle-
kotile.

Üks suuremaid turismimagneteid 
Saaremaal on Panga pank, mille kõr-
gus ulatub 21 meetrini. Samas piir-
konnas on veel teinegi astang meres. 
Pank olnud kunagi ohverdamispaik, 
kus ohvriks toodi lambaid. Kuni 1930-
nda aastani oli kallatud sealt merre 
õlut, mille abil püüti tagada kalaõn-
ne kui ka rahulikku merd. Nüüd tuli 
liivakella juurde münte asetades oma 
salasoovi täitumisele loota.

Päeva ilmestas üks tore kohtumi-
ne Tõnu Juhkam´iga, kes oli Vängla 
külast enam kui 30 aastat tagasi Saa-
remaale elama läinud. Kohtumine 
toimus nagu rubriigis „Sind Otsides“. 
Kõik see toimus Valjala kiriku juures, 
kus noorematel ja Tõnut mittetund-
vatel reisikaaslastel oli võimalik tut-
vuda vanima säilinud kivikirikuga 
Eestis. Ehitatud romaani ja gooti 
stiilis, 13. sajandil kohendatud 
ümber kindluskirikuks. Kirikus 
on palju muinsuskaitselisi väär-
tusi: seinamaalingud, hauaplaa-
tide fragmente, dolomiidist risti-
miskivi. 

Muidugi ei saa unustada esi-
mest peatuspaika Muhumaal 
- Koguva külaansambel, kus 
hooned on pärit peamiselt 19. 

sajandist, mõned ka 18. sajan-
dist. Taludes oli mitmed hooned, nen-
de hulk olenes pere jõukusest. Kesku-
seks seal on muidugi Tooma-kirjaniku 
Juhan Smuuli kodutalu. 

Vahel võib küsida kui palju teada-
saamist mahub ühte päeva. Osade 
jaoks oli varem nähtud tuttav, aga ik-
kagi kuidagi ununenud. Kõik reisili-
sed pidasid pika päeva vastu ning see 
andis lootust minna järgmisel aastal 
uutesse Eestimaa kohtadesse. Vigala 
vald toetas ekskursiooni läbiviimist.

Jaan Viska

reisikiri – tähelepanekuid saaremaast
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MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant poolt korraldatud õpiringi tegevustoe-
tuse konkursi „Õpiring: Ise tehtud, hästi tehtud“ MTÜ Jätkusuutlik Vana-
Vigala õpiringi ühistööna näeb õigepea trükivalgust „Vana-Vigala külakroo-
nika ehk jälg ajalukku“ I vihik.
Õpiringis tehtud töö tulemusena valmis mitu lugu, mis kõik ei mahu täis-
pika kirjutisena külakroonikasse, seepärast oleme otsustanud osa lugusid 
avaldada vallalehe uues rubriigis „Jälg ajalukku“.

Juba 1848. a avati Tartus Veteri-
naariakool, mis 1919. a sai Tartu 

Ülikooli Veterinaaria teaduskonnaks 
ning 1951. aastast kuulus see EPA 
koosseisu. Seega haritud loomaarste 
on Eestis koolitatud 163 aastat.
Põllumajanduse arenedes suurenes 
vajadus loomaarstide järele. 1920. 
aastail laienes veterinaarteenistus, 
loodi loomarsti jaoskondi vastavalt 
sellele, kui palju loomaarste lõpetas 
teaduskonna.

1920. a ehitas Läänemaa Maava-
litsuse Loomatervishoiu osakond loo-
maarsti jaoskonna (loomakliiniku) 
Vana-Vigala mõisa ning loomaarsti 
eluruumiks korteri mõisaametnike 
elumajas. Esimeseks loomaarstiks 
oli Madis Treumann (1920-1931), kes 
samaaegselt andis ka tunde põllutöö-
koolis, organiseeris Loomakasvataja-
te Ühistu loomist (1920-1927).

1924. a eraldati loomarstile krunt 
mõisakrundist Hirveaia vastas.

Aastatel 1931–1934 oli loomaa-
rstiks H. Lensin, kelle ajal ilmselt 
ehitati tüüpprojekti järgi Vigala Loo-
maarsti jaoskond. Neid oli esimese 
vabariigi lõpuaastaiks viis – Vigala, 
Orissaare, Abja-Paluoja ja veel kaks 
Lõuna-Eestis. Loomaarsti jaoskond 
koosnes 5–6 toaga elumajast, kus oli 

loomaarsti korter ja ametiruumid. 
Kõrvalhoonest, kus oli maneež loo-
made läbivaatuseks ja mõned boksid 
statsionaarseks raviks ning garaaž 
(tall). Vigalas oli sellele lisaks maa-
pealne kelder, puukuur ning ruum 
hobuste nahahaiguste raviks.

1935–1939 oli loomaarstiks Fer-
dinand Anniko. Jaoskonna personal 
koosnes neil aastail arstist, korista-
jast-tallimehest, sest peamiseks liik-
lusvahendiks oli hobune, hiljem moo-
torratas või auto. Jaoskonnaarsti palk 
oli 110–120 krooni kuus. Selle eest 
pidi ta tegema ka tauditõrje tööd. Pea-
mise töö moodustasid mittenakkavad 
haigused, mille eest maksid looma-
omanikud. Kõik oli põhimõttel, kuidas 
töö, nõnda ka palk. Töö ja palk sõltus 
mitmest tegurist: piirkonna jõukusest, 
talumehe teadlikkusest, jpm. 

Paul Alekand (Loomaarstide Koja 
liige alates 1. juunist 1938) tuli 
01.12.1939. a Kihelkonna vetjaoskon-
nast Vana-Vigalasse, kus ta töötas 
kuni oma surmani 1956. Need aastad 
olid keerulised: okupatsioon, sõda, 
1941. a nakatumine siberi katku. See 
oli harukordne juhus, et inimene pa-
ranes sellest haigusest. Ühiskonna 
elus toimusid muutused nii linnas kui 
maal. 1948–1949 oli kolhooside tekke 

aeg. Vetjaoskonnad muudeti zoovet-
jaoskondadeks (1949–1953). Nüüd oli 
jaoskonnas peale vetarsti ka vetvels-
ker ja zootehnik, kes aitasid ja kont-
rollisid kolhooside loomakasvatust. 
Jaoskonnas pidi olema punanurk, 
selleks eraldati üks tuba ametiruumi-
dest. Paul Alekand vetarst ja jaoskon-
na juhataja, vetvelsker Peeter Rämo, 
vetsanitar Helmi Kutti ja zootehnik 
Hans Ajaots.

Peale Paul Alekandi surma asus 
vetjaoskonda tööle tema poeg Jaan – 
see oli loomulik, sest siin oli tema ja 
ta vendade kodu. 1957. a Jaan abiel-
lus, tema abikaasa Ester oli samuti 
loomaarst ja hakkas tööle vetvelskri-
na kuni 1969. aastani. Sel aastal tuli 
muudatus vetsüsteemis – jaoskonnast 
sai Vigala Jaoskonna Vetravila asuko-
haga Vana-Vigalas, kuhu moodustati 
teine vetarsti koht. Transpordivahen-
diks anti vetabi „Willis“. Kolhoosid 
muutusid elujõulisemaks, suuremaks 
ning võtsid tööle vetarste. Ester läks 
tööle Vigala kolhoosi vetarstiks.

1987. a toimus vetvõrgu reorgani-
seerimine, kaotati vetjaoskonnad ja 
ravilad. Jaan Alekand läks „Vaba-
duse“ kolhoosi vetarstiks, kus töötas 
pensionini jäämiseni.

Vigala loomaarsti jaoskond eksis-
teeris 67 aastat, sellest 48 aastat töö-
tasid Alekandid. Jaanile anti võima-
lus osta see hoonete kompleks 8759 
rubla ja 99 kopika eest – seda ta ka 
tegi, sest koht oli koduks juba kahe-
le põlvkonnale. Samas tuleb tänada 
„Vabaduse“ kolhoosi juhtkonda, kes 
ei olnud vastu, kuna neil oli eesõigus 
selle ostuks.

Loomaarstid hakkasid tööle FIE-de-
na (füüsilisest isikust ettevõtja). Igas 
vallas oli riikliku vetarstina volitatud 
vetarst. Raplamaa Veterinaarkeskus 
sõlmis töövõtu lepingu vastavalt Ve-
terinaarkorralduse seadusele Ester 
Alekannuga, kes oli Vigala valla vo-
litatud loomaarst 1993–2007. Looma-
arstide pere täienes, 1994. a tuli Vi-
galasse Anne-Ly Johanson. Ta leidis 
oma koha loomakasvatajate juures, 
töötas Vigala Latte OÜ-s vetarst see-
mendajana ning 2008. aastast alates 
on ta Vigala valla volitatud vetarst.

Vigala veterinaarjaoskond on lõpe-
tanud oma osa Vana-Vigala ajaloos, 
kuid majas on veel loomaarsti hõngu. 
Ester Alekand töötab FIE-na ja tun-
neb head meelt, kui mõni vana kunde 
astub sisse.

Ester Alekand

LOOMaarsti tegeVus Vana-VigaLas

Fotod perekond alekand album
ist
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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

Novembrikuu sünnipäevalapsed

Salme Tõnne   92
Aleksander Kaarits  90
Lidia Harlamova  88
Helju Liländer   84
Maimu Mitt   84
Helmi Hiibus   82
Ene Jeeser   75
Elle Rein   75
Laine Verbu   70
Hannus Estra   70
Martle Mikkus  60
Lembit Langi   60
Arno Langi   60
Mati Rukki   60
Maarika Kärme  60
Elgi Aalde   60  

Sind austama tulnud me täna,
sest koitnud su pidulik päev.

Ja soovime silmade sära,
et su õnn oleks jääv!

Palju õnne!

Meie hulgast lahkunud

Agnes Rõõm
Elve Sumberg
Elsa Janson

Uus ilmakodanik

Romet Daniel Koit

Teatrisse!
Lihula Kultuurimajas

kolmapäeval 23. novembril
kl. 19.00 Rakvere teatri etendus 

„39 astet“
Veel on vabu kohti! 

Pilet 9.50 ja soodus 8.00 eurot.
Buss väljub mõisast kell 18.15, 

Jaamarist, Maivälja, Lihula.
Info Marelt raamatukogust 

482 4419

Hea inimene!
Kui sul on jäänud oma remon-
dist järele punaseid telliseid ja 
šamottkive ning soovid neid 
tasuta ära anda pensionärile 
ahju ehitamiseks, siis palun 

võta ühendust Vigala 
Vallavalitsusega tel. 489 4777 

või 489 4770

Sõidame Märjamaale ujuma!
Märjamaa ujula on tasuta Vigala valla rahva päralt alates 
kella 19:00 kuni 20:30 järgmistel teisipäevadel: 
  8. november 2011 
  22. november 2011

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest kell 18:15 ja 
Vana-Vigala bussijaamast kell 18:30.
Bussisõit maksab 2 eurot.

Info ja eelregistreerumine bussisõiduks tel. 
489 4777; 526 9841 Ilme Roosi

Avaldame kaastunnet Taivi Rukki´le 
isa 

kaotuse puhul 

Lepiku Lihatööstuse töökaaslased

Projektikonkursi eesmärgiks on 
kaasata kodanikeühendusi leid-
maks uusi ideid, kuidas tule-
muslikult vee- ja tuleõnnetusi 
ennetada ning parandada 
ohutuskultuuri Eestis.
 
Konkursil osalemiseks tuleb 
vormikohane taotlus koos 
lisadega saata paberkandjal 
1. detsembriks 2011 Pääste-
ametisse aadressile Raua 2, 
Tallinn 10124 või edastada 
elektrooniliselt e-posti 
aadressil rescue@rescue.ee.

Projektikonkursi juhendi ja 
taotlusvormi leiab 
Päästeameti veebilehelt 
www.rescue.ee/projektikonkurss

Info: Kristi Tekko, tel. 444 
7823 kristi.tekko@rescue.ee

Päästeamet kuulutab välja:

PROJEKTIKONKURSS 
MITTETULUNDUS ÜHENDUSTELE

“Õnnetuste 
ennetamine 2012”


