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Septembrikuu viimasel päe-
val kogunes Kivi-Vigala kü-

ladekeskusesse kena hulk pen-
sioniealisi inimesi tähistama 
rahvusvahelist eakatepäeva. 
Meeleoluka ning pealtvaatajaid 
kaasahaaranud kontserdi andis 
sel puhul ansambel „Johhaidii“ 
koosseisus Saepuru Sass ehk 
Feliks Kark ja Vinkli Aadu ehk 
Elmar Trink. Pärnu meeste lau-
lu- ja naljalood lõbustasid publi-
kut sedavõrd, et aplaus ei taht-
nud lõppeda isegi mitte peale 
lisalugusid.

Kontsert kuulatud, asuti de-
gusteerima virkade perenaiste 
poolt küpsetatud kooke ja piru-
kaid, mida jagus nii silmailuks 
kui ka kõhutäiteks. Omavahel 
mõnusalt vesteldes möödus aeg 

Vigala valla eakatepäeva tähistati särtsaka kontserdiga

märkamatult ja liigagi ruttu 
ning lõpuks tuli end koduteele 
sättima hakata. Kuid lahkuda ei 
saanud päris niisama, enne veel 
tuli tunnustada kõiki maitsvaid 
suupisteid valmistanud häid pe-
renaisi. 

Suur tänu ka minu poolt kõigile, 
kes aitasid küpsetistega katta 
kohvilaua või ürituse korralda-
misel meile abiks olid. Soovin 
möödunud rahvusvahelise ea-
katepäeva puhul kõigile pensio-
niealistele sära silmadesse, rõõ-
mu südamesse ja tugevat tervist 
igapäeva tegemisteks ja toime-
tamisteks!

Ilme Roosi
Sotsiaaltöö spetsialist

Rahvusvaheliselt tähis-
tatakse eakatepäeva 1. 
oktoobril eesmärgiga 
tunnustada neid inime-
si, kes oma elu- ja töö-
kogemustega on juba 
panustanud ühiskonna 
igapäevaseks toimimi-
seks ning teadvusta-
maks, et eakas olemine 
ei tähenda veel ühiskon-
naelust kõrvalejäämist 
ja üksiolemist. Nagu on 
öelnud kreeka �ilosoof 
Demokritos (460-370 
eKr): „Elu ilma pidudeta 
on nagu pikk teekond 
ilma vahepeatusteta.“
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vallavalitsuse 07.09.2011 istungil ot-
sustati:
- määrata koha-aadress kahele maa-
üksusele;
- kooskõlastada lähteülesanne ja väl-
jastada projekteerimistingimused tee 
rajamiseks;
- kinnitada Vana-Vigala Rahvamaja 
projekteerimishanke tulemuste pro-
tokoll.

14.09.2011 istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba kahele ehiti-
sele;
- väljastada kasutusload ühele ehiti-
sele ja kahele rajatisele;
- kiita heaks kaks hajaasustuse vee-
programmi aruannet;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 63.91 
eurot.

28.09.2011 istungil otsustati:
- tagastada maa ühele õigustatud 
subjektile;
- tunnistada kehtetuks Vigala Vallava-
litsuse korraldus nr 108 11.08.2004;
- väljastada ehitusload kahele ehiti-
sele;
- väljastada kasutusload kolmele ehi-
tisele;
- kiita heaks kaks hajaasustuse vee-
programmi aruannet;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 205.18 
eurot;
- kinnitada Kivi-Vigala lasteaia laste 
nimekirja juurde üks laps.

1. lugu - ületöötanud president

Möödunud nädalal lõi lõkkele skan-
daal, et ületöötanud president soovib 
kasutamata puhkuse rahaks pöörata. 
Presidendi kantselei poolt mainiti, et 
ükski Eesti president ei ole puhata 
saanud ja on ametiaja lõppedes kom-
pensatsiooni saanud. Vaat nii “kõvad 
mehed” on võrreldes suurriikide juh-
tidega siis Eesti presidendid.

Lugedes presidendi ametihüve sea-
dust, siis vastavalt sellele on puhkus 
35 päeva aastas ning presidendi puh-
kuse aja ja kestuse igal aastal määrab 
president ise. Siit ka küsimused:
- Kui president ei suuda oma aega 
planeerida, siis kuidas me peaksime 
uskuma, et riigiasju suudab ta pare-
mini ajada?
- Kas sellist ületöötanud ja väsinud 
presidenti parlament teiseks ameti-
ajaks sooviski?

2. lugu – kas stabiilsusfond toob 
stabiilsuse?

Möödunud nädalal liitus Riigikogu 
Euroopa stabiilsusfondiga, andes 2 
miljardi eurole (millele lisanduvad 
võimalikud intressikulud) garantii. 
Saalist puudus 24 saadikut. Kuigi 
raha plaanitakse kasutada lisaks 
Kreekale ka Portugali ja Iirimaa abis-
tamiseks, on põhiteema täna siiski 
Kreekas toimuv. Elu.24-s kirjutas 
üks kommentaator nii: “Kui muidu 
minnakse ämbriga appi naabri maja 
kustutama, siis meie riigikogu otsus-
tas solidaarsusest ka oma maja põle-
ma panna.”

Otsustanud Riigikogul pidi teada 
olema eelnev Kreeka rahandusmi-
nisteeriumi info, millele vastavalt on 
Kreeka eelarvelaekumised käesoleva 
aasta esimese kaheksa kuuga kaha-
nenud 5,3 protsenti, kulutused on aga 

Näitaja    Kreeka  eesti

Rahvaarv, mln   11.3  1.34
Riigieelarve kulud, mlrd  100  5.7
Töötus    6.2%  13.8%
Miinimumpalk, kuu  863  278
Keskmine (bruto)palk, kuu  2323  792
Keskmine pension, kuu  1858.4  305
Pensionid SKPst   12.6%  7.1%
Sotsiaalkulutused in kohta  4232  1253
SKP in kohta   20800  10300
Ostujõud, eL=1   0.94  0.69
Keskmine eluiga, M 78  70
Keskmine eluiga, N  83  80

“SÄHVATUSI” 
SUUReST 

POLIITIKAST

Kõik numbrid ei pruugi olla täiesti 
värsked, kuid suurusjärgud on õiged. 
OECD värske uuringu alusel on sta-
tistika järgi kreeklased ka Euroopa 
töökaim rahvas.

Ja viimane küsimus, mis seostub loo 
algusega – mis on antud garantii kat-
teallikas?

Priit Kärsna
Vallavanem

8,1 protsendi jagu kasvanud. St kus 
on siin lubatud kokkuhoid?

Kreekal on ca 111 tonni kullavaru-
sid, mille realiseerimisest pole mida-
gi kuulda olnud. Võrreldes Eesti ja 
Kreeka näitajaid, siis Delfi  kommen-
taaridest saab välja tuua:

Volikogu istungil 29.09.2011 otsustati:
- anda nõusolek 33 maaüksuse rii-
giomandisse jätmiseks
- määrata sihtotstarve kolmele ka-
tastriüksusele
- anda nõusolek maa isikliku kasutus-
õigusega koormamiseks
- taotleda maa munitsipaalomandisse
- vastu võtta koduteenuse osutamise 
kord
- kinnitada Vigala valla lisaeelarve
- kinnitada Vigala valla arengukava 
ja ÜVK arengukava
- nimetada AS Matsalu Veevärk nõu-
kogu liikmeks Hans Redlich
- nimetada ametisse Päärdu külava-
nem Krista Pesti
- kuulati Janno Ruus´i ülevaadet Vi-
gala valla korrakaitsest
- Oese külavanemale Kalemr Jeeseri-
le anti üle ametiraha ja tunnistus 
- arutleti Via Baltika teemaplanee-
ringu üle, osalesid Joel Jesse, Marika 
Pärn ja Andres Urm
- arutleti vallavalitsuse koosseisu ja 
struktuuri muutmise üle
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Perearst Imre Kitt on ravinud ini-
mesi Vigalas juba 6 aastat. Pa-

raku on vähenev nimistu muutnud 
tegevuse eraettevõtjana järjest kee-
rulisemaks (perearst on Eesti riigis 
eraettevõtja). Nimistu vähenemises 
on oma osa ka kõigil neil, kes hooli-
mata kahest arstipunktist ja teenu-
se heast kättesaadavusest on nende 
aastate jooksul otsustanud, et saavad 
paremat arstiabi kusagil mujal ja on 
nimistut vahetanud ning nendel, kes 
paljude aastate lahkusid keerulistel 
aegadel ja ei ole nimistusse siiani ta-
gasi tulnud. Täna on Imre Kiti nimis-
tus 925 kindlustatud isikut, hästi toi-
me tuleva nimistu suurus on ligi kaks 
korda suurem. Mida vähem “päid”, 
seda vähem raha, seda vähem või-
malusi uuringuteks jne. Seetõttu ot-
sustas Imre Kitt, saanud pakkumise 
Soomes töötamiseks, et lahkub alates 
1. novembrist töölt (selle ajani toimub 
töö tavapäraselt). Tuleb märkida, et 
raha pärast läksid arstid Soome tööle 
aastaid tagasi. Täna minnakse pigem 
selleks, et ei nähta olemasolevas süs-
teemis kindlat tulevikku.

Kivi-Vigalas on samal ajal viimaseid 
pintslitõmbeid saamas ja vastuvõt-

Muutused perearstisüsteemis
mist ootamas uhiuued tervisekeskuse 
ruumid, missugustest paljud perears-
tid saavad vaid unistada. Seejuures 
on ruumid ja küte läbi ajaloo olnud 
perearstidele valla poolt tasuta ning 
ka osa meditsiiniseadmeid on soeta-
tud valla poolt ja samuti üle antud 
tasuta kasutamiseks. Töö algus uu-
tes ruumides on plaanitud alates no-
vembrist, aga mis saab edasi?

Reedel 30.09.2011 toimus Vigalas 
haigekassa, Rapla maavalitsuse ja 
vallavanema ning volikogu esimehe 
osalusel nõupidamine tekkinud kü-
simuste lahendamiseks. On teada, 
et isegi täiesti normaalse suurusega 
nimistutele korraldatakse kordu-
valt konkursse, arsti leidmata. Isegi 
Valga linnas nurjus hiljuti konkurss 
perearsti leidmiseks. Nii otsustati, 
et arvestades nimistu suurust ei ole 
mõistlik aega kulutada ja nimistu tu-
leb liita mõne olemasoleva nimistuga, 
et töö saaks jätkuda ilma pausideta.

Kaalumisel oli 2 varianti. Huvi Vi-
gala liitmise osas näitas üles Märja-
maa perearst dr Katrin Saarma. Paar 
päeva tagasi laekus ka info, et Koon-
ga nimistuga liitmine oleks võimalik 

variant, kuid seoses olematu ühis-
transpordiühenduse ja kaugusega ei 
jõudnud see sisulise aruteluni (ajal, 
kui arsti Vigalas pole, on teenus kät-
tesaamatu).

Koosolekul otsustati, et Rapla Maava-
litsus liidab Vigala nimistu dr Katrin 
Saarma nimistuga. Vigalas hakkavad 
patsiente vastu võtma dr Saarma ja 
tema abiarst (lastearsti erialaga) dr 
Kollom. Kivi-Vigala tervisekeskuses 
toimuvad pereõe vastuvõtud ajal, kui 
arsti Vigalas pole. Samuti on Vigala 
inimestel võimalik registreerida end 
vastuvõtule Märjamaal. Vana-Viga-
lasse jääb tööle eeskätt kooli medit-
siinipunkt, kuid uus perearst lubas 
meile, et ka Vana-Vigalas hakkab 
arsti vastuvõtt kord või kaks näda-
las endiselt toimuma. Uus perearst 
hakkab kohe pidama läbirääkimisi 
olemasolevate töötajatega ja töös ars-
ti vahetumisel seisakuid ette näha ei 
ole. Täpsemalt saab kirjutada järgmi-
ses vallalehes.

Soovin meile kõigile, et vahetus saaks 
olema sujuv ja usun, et parim arstiabi 
kättesaadavus saab olema ikka neil, 
kelle perearst on Vigalas.

Priit Kärsna
Vallavanem

Neli aastat tagasi kolisin Vigalast 
Haapsalu linna lähedale elama. 

Algselt kavatsesin siin liituda uue 
perearstiga, mistõttu olin oma las-
te tervisekaardid Vigalast ka välja 
võtnud. Kuna ma kohaliku perearsti 
olemasolust mingit rahuldavat infot 
kohe ei leidnud ja ka Haapsalu lin-
na perearstipraksised ei ahvatlenud 
liituma, jäid tervisekaardid esialgu 
minu dokumendisahtlisse lihtsalt ve-
delema. Kuni poole aasta pärast need 
sealt avastasin ning mõtlema jäin, 
et mida ma siis ikkagi tahan. Kas 
ma vajan kodulähedast ja käepärast 
arstiteenust või stabiilset ning meid 
patsientidena tundvat perearstiabi 
(Vigalas)? 

Mõne aja pärast tagastasin tervise-
kaardid Kivi-Vigala tervisekeskuses-
se, mille nimistusse oleme seniajani 
jäänud. Uue arsti tulek Vigalasse pani 
mind veelkord mõtlema, kas peaksin 
perearsti vahetama hakkama ning 
järjekordselt on vastuseks – EI.

Miks ma ei vali endale ja lastele ko-
halikku arsti, kes oleks lähemal kui 
hetkel 70 km kaugusel asuv perearst? 
Aga just sellepärast, et vaatamata Vi-
galas vahetunud arstidele, on pereõed 
jäänud samaks ning nemad tunne-
vad minu lapsi juba sünnist saadik ja 
nüüdseks mindki. Kui ma jõuan las-
tega käia erialaspetsialistide juures 
Pärnus ja Tallinnas, miks ma ei peaks 
siis vajadusel jõudma Vigalasse? 

Sain aru, et eelkõige ootan perearsti-
süsteemilt stabiilsust ja turvalisust. 
Pereõde Aime, kes mäletab peast, et 
mu pojal on ühe ravimi suhtes aller-
gia, on minu jaoks kindluse ja stabiil-
suse märk. Ma ei kõhkleks hetkegi, et 
oma probleemidega vajadusel ka Va-

na-Vigala medõe Mareti poole pöördu-
da, niivõrd usaldan neid mõlemaid. 

Nii kaua, kui Vigalas vahetuvad vaid 
arstid, kes on aastaid seda ametit õp-
pinud ja sel alal töötanud ning kes 
seetõttu ei saa ju purulollid olla!, ning 
püsivad pereõed, jään Vigala pere-
arsti nimistusse. Seetõttu ei ole minu 
jaoks 70 km ka mingi probleem, eriti 
kui telefonid on olemas ja nõu pidevalt 
küsida saab. Ei saa salata, et otsust 
jääda Vigala perearsti nimistusse toe-
tavad ka mu lapsed, eriti oma küllalt-
ki terve olemisega. Kui nüüd õigesti 
kokku lugeda, siis olen nende nelja 
aasta jooksul jõudnud poja traumade-
ga rohkem Haapsalus kiirabis käia, 
kui oma perearsti Vigalas külastada! 
Ja traumade puhule ei aita ka lähedal 
asuv perearst.

Vigala valla elanikele valutut pere-
arsti vahetust soovides,

Elle Altmets
Vigala Sõnumid toimetaja

Mida ma ootan 
Vigala perearsti    

süsteemilt?
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Rapla maakonnaplaneeringut täp-
sustava teemaplaneeringu „Põ-

himaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pär-
nu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha 
täpsustamine km 44,0-92,0“ koosta-
misel on selgunud täiendavad loodus-
kaitselised piirangud.

Rapla maavanem algatas 7. mai 2009 
maakonnaplaneeringu teemaplanee-
ringu koostamise, millega määratak-
se I klassi maantee trassi koridori 
asukoht ning üldised maakasutus- ja 
ehitustingimused maantee trassi kori-
doris, liiklussõlmedes ja teistel planee-
ringu elluviimiseks vajalikel aladel. 
Lisaks kavandatakse eritasandiliste 
ristmike ja ristete asukohad ning jalg- 
ja jalgrattateede ja tunnelite ning ko-
gujateede, bussipeatuste ning parkla-
te, puhkekohtade ja teenidusjaamade 
orienteeruvad asukohad. Tulenevalt 
maakonnaplaneeringu täpsusastmest 
täpsustuvad eelnimetatud rajatise 
asukohad, samuti eritasandiliste rist-
mike plaani- ja vertikaallahendused 
ja sellest tulenev maa-ala suurus, 
tee-ehitusprojektidega. Pärast teema-
planeeringute kehtestamist kantak-
se trassi asukoht varem kehtestatud 
üldplaneeringutesse, samuti on tee-
maplaneering aluseks valla ja linna 
üldplaneeringute, detailplaneeringu-
te ja tee-ehitusprojekti koostamisele.

Teemaplaneeringu koostamise prot-
sess on olnud pikk ja keerukas. Kaa-
lutud on erinevaid trassialternatiive 
trassilõikude võrdlemise ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise käi-
gus. Arvestades võrdlustulemusi, tee-
maplaneeringu koostamise protsessi 
raames koostatud uuringuid ning võt-
tes võimaluste piires arvesse esitatud 
seisukohti ja ettepanekuid, määrati 
I klassi maantee trassi koridori asu-
koht, sh trassi asukoht Vigala vallas. 
Trassi koridor asub kas olemasoleva 
põhimaantee koridoris (toimub ole-
masoleva põhimaantee laiendamine) 
või uues asukohas (rajatakse I klas-
si maantee koos vajalike rajatistega 
uude asukohta ning olemasolev põhi-
maantee jääb kogujateeks).

Planeeringuga määratud trassi ko-
ridori ulatus on 650 meetrit. Trassi 
koridori sees paikneb tee ja tee kait-
sevööndi ala 150 meetrit (vt väljavõ-
tet planeeringukaardist). Teemapla-
neering seab tingimused ehitamiseks 
trassi koridoris, sh tee ja tee kaitse-
vööndi alas, et tagada tee ehitamiseks 
vajalik maa-ala olemasolu. Seetõttu 

Teema  planeeringu täpsustused
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NB!

- Juhul, kui planeeringus-
se jäävad reserveerituks 
peale kehtestamist mõle-
mad trassivariandid 5A ja 
5D, siis elanike omandile 
rakenduvad tekstis toodud 
piirangud samuti mõlema 
võimaliku trassikoridori 
piirkonnas. Piirang võib 
kesta mitukümmend aas-
tat (kuni tee valmis ehita-
takse).

- Keskkonnaministeeriumi 
planeeritav looduskaitse-
ala loob omandi kasuta-
misele samuti piirangud. 
Piirangud omandi kasu-
tamisele tekivad kohe, kui 
ametlikult hakatakse loo-
duskaitseala kavandama.

on tee ja tee kaitsevööndi ala sees 
uute hoonete ja rajatise ning istan-
dike rajamine keelatud. Lubatud on 
tehnovõrkude rajamine, olemasoleval 
õuealal olemasoleva hoone laienda-
mine või uue kõrvalhoone rajamine. 
Väljaspool tee ja tee kaitsevööndi 
ala tuleb trassi koridori ulatuses ka-
vandatavad tegevused kooskõlastada 
Maanteeametiga.

Vigala vallas on Päärdu piirkon-
nas reserveeritud I klassi maantee 
trass kahes asukohas – olemasoleva 
maantee koridoris ja Päärdu ümber-
sõit idapool olemasolevat maanteed. 
Ümbersõidu trassi koridori osas on 
selgunud täiendav looduskaitseline 
piirang, mistõttu on ümbersõidu rea-
liseerimise võimalikkus ebaselge. Ni-
melt esitas Eesti Ornitoloogiaühing 
Keskkonnaministeeriumile ettepane-
ku võtta ümbersõidu trassi asukoha 
lähedal asuv metsise püsielupaik (pü-
sielupaik asub ümbersõidu trassi ko-
ridorist ca 50 meetri kaugusel) kait-
se alla Kilgi soo looduskaitsealana. 
Projekteeritav kaitseala on tunduvalt 
ulatuslikum kui metsise püsielupaik 
(kuna piirkonnas on leitud ka tei-
si kaitstavaid linnuliike), mistõttu 

kavandatav ümbersõidu trass läbib 
projekteeritavat kaitseala. Maantee 
rajamine läbi kaitseala ei ole aga või-
malik, kuna kahjustab alal paikne-
vaid loodusväärtusi ja kaitsealuseid 
liike. Kas kavandatav tee kaitseala 
läbib, selgub Keskkonnaameti poolt 
tellitud ekspertiisi tulemusena, mis 
täpsustab projekteeritava kaitseala 
täpsed piirid. Ekspertiis valmib käes-
oleva aasta novembrikuu jooksul.

Teemaplaneering saadetakse tõenäo-
liselt oktoobris kooskõlastusringile, 
mille käigus annavad planeeringule 
hinnangu erinevad ametkonnad. See-
järel võtab Rapla maavanem planee-
ringu vastu ning saadab kuuajalisele 
avalikule väljapanekule, mille käigus 
on kõigil huvilistel võimalik teha et-
tepanekuid planeeringu lahendusele. 
Teemaplaneeringu protsessi ja ma-
terjalidega on võimalik tutvuda tee-
maplaneeringu portaali lehel www.
viabaltica.hendrikson.ee. 

Marika Pärn
Teemaplaneeringu projektijuht

OÜ Hendrikson & Ko

Lihtsad nipid, et süüa päevas 5 ports-
jonit puu- ja köögivilja

1. Hommikusööki alusta klaasitäie 
mahlaga.
2. Lisa pudrule, hommikuhelvestele 
või müslile rosinaid, marju või kui-
vatatud puuvilju.
3. Kasuta söögiaegade vahepeal isu 
kustutamiseks kooritud õunu ja pir-
ne, porgandeid või ploome.
4. Pool lõunasöögitaldrikust peaks 
moodustama toorsalat või köögivil-
jad.
5. Maitsesta toitu soola asemel värs-
ke või kuivatatud maitserohelisega 
(petersell, till, basiilik, oregano jne).
6. Kommide ja küpsiste asemel hoia 
laual kuivatatud puuvilju ja pähk-
leid.
7. Valmista vahepalaks värskendav 
jook – sega kokku keefir, banaanid ja 
mõni maitseküllane puuvili (nt man-
dariin või mango).
8. Grilli lihale lisandiks fooliumis 
köögivilju (seeni, paprikat, kirssto-
mateid, suvikõrvitsat, baklažaani).
9. Brokoli, paprika, kurk, porgand ja 
lillkapsas sobivad suurepäraselt di-
pikastmega nautimiseks.

Värsket juurvilja ja puu-
vilju/marju peaaegu iga 
päev nädalas sööjate osa 
suurenes koos sissetuleku 
ja hariduse suurenemise-
ga ja oli erinev rahvuseti. 
Mitte-eestlastest sõi 6-7 
päeval nädalas juurvilja 
27%, puuvilju/marju 30%; 
eestlastest vastavalt 18% 
ja 26%. 

Eesti elanike seas on üha 
kasvav probleem ülemää-
rane kehakaal. Kümne 
aasta jooksul on ülekaa-
luliste (kaaluindeks vahe-
mikus 25-30) või rasvunud 
(kaaluindeks üle 30) nais-
te osa suurenenud 41%-lt 
45%-ni ning meestel 43%-

lt 54%-ni. 

Ärge unustage, et meie tervis on meie 
endi kätes!

Tagli Pitsi
Tervise Arengu Instituut

Eesti täiskasvanud 
rahvastiku (vanus 

16-64 aastat) tervisekäi-
tumise uuringu 2010. 
aasta andmetel süüakse 
Eestis puu- ja köögivilju 
alla soovitatava normi, 
milleks loetakse vähe-
malt 200g puuvilju ja/või 
marju ning 400g köögivil-
ju päevas.
Uuringust selgus, et värs-
ket juurvilja sõi ainult 
21% täiskasvanutest 6-7 
päeval nädalas, kolman-
dik (34%) kõigest 1-2 päe-
val nädalas ja 15% mitte 
kordagi. Peaaegu iga päev 
nädalas juurvilja sööja-
te osa on olnud viimastel 
aastatel suhteliselt üht-
lane. 
Värskeid puuvilju/marju söödi veidi 
sagedamini kui juurvilju - 27% täis-
kasvanutest sõi neid 6-7 päeval nä-
dalas, nende osa suurenes kuni 2008. 
aastani (31%). Seda võib seostada ül-
dise sissetulekute kasvuga. 

Ülevaade toitumise uuringuandmetest 
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Pärnus põhjustas valesid ehitus-
võtteid kasutanud ning tule-

ohutusnõudeid eiranud majaomanik 
omaenda kodus tulekahju. Esiteks 
oli puidust seinaroovitus paigaldatud 
liiga lähedale läbi maja seina jooks-
vale korstna ühenduslõõrile ning ka 
isolatsiooni kiht oli liiga õhuke. Tei-
seks põletas omanik korstnas pigi, 
mille tagajärjel tõusis ühenduslõõri 
temperatuur tavapärasest kõrgemaks 
ning süütas seinaroovituse. Tuli levis 
elumaja seina sees kuni katusealuse-
ni välja. Pigi põletamist tohib teha ai-
nult kutseline korstnapühkija rangelt 
ohutusmeetmeid jälgides.

Selle 7. septembril Audru vallas 
puhkenud tulekahju valguses on pas-
lik enne aktiivse kütteperioodi algust 
meelde tuletada põhitõed, mida ah-
jude, kaminate ja pliitide juures jäl-
gida. Esmalt tuleks lasta kogu küt-
tesüsteem ennem kütteperioodi üle 
vaadata: nii küttekolle, soojamüür, 
viimalõõrid kui ka korsten. Soovitan 
seda teha kutselisel korstnapühkijal, 
kel on ette näidata kutsetunnistus. 
Nimelt toimus eelmisel aastal sea-
dusemuudatus, mille kohaselt tohib 
teenustööna küttesüsteeme puhas-
tada ainult kutsetunnistusega korst-
napühkija. Siinkohal selgituseks, et 
eramus tohib omanik enda tarbeks 
ka ise küttesüsteemi puhastada, kuid 
kord viie aasta jooksul peab seda te-
gema kutseline korstnapühkija, kes 
annab ka kogu süsteemile üldhinnan-

gu ning väljastab korstnapühkimise 
akti, mida tuleb säilitada kuni uue 
akti väljastamiseni. Samas soovitan 
eramaja omanikul kutsuda korstna-
pühkija juba sel aastal, mitte jääda 
ootama viie aasta möödumist. Oma-
nik saab kutselise korstnapühkija 
tööd kõrvalt jälgida ja esitada küsi-
musi oma küttesüsteemi eripärade ja 
puhastamise kohta, et juba järgmisel 
aastal oma ahju/pliiti spetsialisti nä-
punäidete järgi ise puhastada. Kuju-
telm, et korstnapühkimistööd piirdu-
vadki ainult korstna puhastamisega 
tahmast, on vale. Iga küttesüsteem 
on unikaalne oma lahenduste poolest 
ja tema eripäradega kurssi viimiseks 
on hea professionaali nõuanne.

Tihti on tulnud kohata väärarusaa-
ma, et ka korterelamutes tohib küt-
tesüsteemi ise pühkida. Mitme kor-
teriga majja, alates paariselamutest, 
tuleb kutsuda alati kutseline korstna-
pühkija. Kaasa arvatud siis, kui kor-
termajas on soojatootjateks tahke-, 
gaasi- või vedelkütusel küttekolded. 
Korstnapühkijal tuleb puhastada ka 
korteritesse jäävad küttekolded, soo-
jamüürid ja viimalõõrid. Mitte nii, 
et korstnapühkija puhastab ainult 
korstna ja küttekolde puhastab korte-
riomanik ise.

Korstnat tuleb pühkida nii tihti, 
et tahmapõlengut ei tekiks

Seadusandluse mõistes tuleb kütte-

Ahjud ja pliidid korda

• Küttekollet saab puhastada 
aastaringselt. Oluline on, et 
tagatud oleks nii juurdepääs 
katuse kaudu korstnale kui ka 
ruumidesse, kus asuvad kütte-
süsteemi osad 
• Kutseliste korstnapühkijate 
kontakte saab päästeala infote-
lefonilt 1524
• Kutseline korstnapühkija an-
nab tehtud töö kohta akti. Akt 
annab tehtud tööle garantii. 
Akti võivad hiljem küsida nii 
tuleohutuse inspektorid kui 
kindlustus.
• Korraliku ja kuiva küttema-
terjali kasutamine säästab küt-
tesüsteemi eluiga ja kütmine 
on efektiivsem. Kõige parem 
on kütta lehtpuuga. Prahti ja 
sünteetilisi materjale ei maksa 
küttekoldes põletada.
• Kõige ohutum on kütta üks ah-
jutäis korraga. Väga külma ilma 
korral tuleb kütta mitu korda 
päevas, mitte ühe kütmiskorra-
ga mitu ahjutäit korraga. Küt-
ta tuleb lahtise siibriga, lastes 
puudel täielikult ära põleda ja 
alles siis siibrid sulgeda.

süsteeme puhastada kas kasutusju-
hendis ette nähtud sagedusel või kui 
kasutusjuhendit ei ole, siis vastavalt 
vajadusele, aga mitte harvem kui üks 
kord aastas. Ka pottsepa poolt laotud 
küttekoldele peab pottsepp määrama 
puhastussageduse. Seejuures peab 
pühkimissagedus välistama tahma-
põlengu ohu. Kuna küttesüsteemid 
on väga erinevad ning samuti ka 
nende kasutusaktiivsus, siis ongi pu-
hastamissagedus otseselt nende kahe 
teguriga seotud. Kusjuures tuleb rõ-
hutada, et tahmapõlengu tekkimisel 
on juba tuleohutuse nõudeid rikutud. 
Lisaks kujutab kontrollimatu tahma-
põleng, mis on oma iseloomult juba lo-
kaalne tulekahju, endast väga suurt 
ohtu ning võib viia kogu vara hävine-
miseni.

Indrek Laanepõld
järelevalve teenistuse juht
Lääne-Eesti päästekeskus

Kolmapäeval 12. oktoobril kell 13.00

Pensionärid ja muud huvilised,
kes on nõus ise midagi õpetama ja seda teistele jagama,

Lisaks toimub kohapeal naturaalsete lambavillatoodete 
(sussid, kindad, mütsid, vestid, padjad, vooditekid jne. )

 tutvustamine ja müük. Info 5634 4710 Asta

Kohtumiseni raamatukogus!

süsteemi osad 
• Kutseliste korstnapühkijate 
kontakte saab päästeala infote-
lefonilt 1524
• Kutseline korstnapühkija an-
nab tehtud töö kohta akti. Akt 
annab tehtud tööle garantii. 
Akti võivad hiljem küsida nii 
tuleohutuse inspektorid kui 
kindlustus.

Lisaks toimub kohapeal naturaalsete lambavillatoodete 
(sussid, kindad, mütsid, vestid, padjad, vooditekid jne. )

 tutvustamine ja müük. Info 5634 4710 Asta

Kohtumiseni raamatukogus!

saame kokku Vana-Vigala 
Raamatukogus!
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10. septembril toimus järjekord-
ne Vigala Poti laat. Olenema-

ta sellest, et reklaamiti laata kümnel 
erineval moel, ei ole laat oma olemu-
selt suurenenud ega vähenenud.

Kauplemine toimus vihmast hooli-
mata ning inimesed, kes on harjunud 
igal aastal kohalikult laadalt läbi as-
tuma, tegid seda seegi kord.

Külalisteks oli kutsutud sõdalased, 
kelle võitluskunsti ja traditsioonidega 
võis laadaline tutvust teha. Toimus 
ka traditsiooniline Vigala Rammu-
mehe valimine. Auväärse tiitli võitis 
Marek Pilv.

Kaks õnneliku loteriipileti omanik-
ku said endale tasuta pääsme aastaks 
Vigala valla rahvamajade üritustele. 
Palju õnne võitjatele!

Väljakuulutatud Jaan Tatika kon-
kursil osales kaks toredat leiutajat - 
Ilmar Künnapas ja Jüri Nisumaa.

Kui laadalt midagi sobilikku osta 
polnud, siis seekord kõhu sai küll kor-
ralikult täis. Hernesuppi ja mulgiput-
ru võis koguni kaasa osta.

24. septembril võis Vigala Külade 
Ümarlaua eestvedamisel külastada 

Palamuse laata. Buss täitus kahe 
päevaga, mis näitab, et suurlaatade 
külastamine pakub paljudele huvi.
Ilm selleks päevaks oli nagu tellitud. 
Laadakülastamise ajal paistis päike 
ja sisseoste tehes või laadaetteasteid 
nautides puhus vaid õrn tuuleke. 
Bussi startides valas aga korralikult 
vihma, mis rikkus planeeritud Põltsa-
maa lossi külastuse.

Toreda bussijuhi kogemusi oli nõus 

kuulama kogu seltskond - vaade pa-
remale ja vasakule koos säravate 
kommentaaridega rikastas meie kõigi 
teadmisi. Jälle üks tore laupäev koos 
veedetud ning ostetud istikud juba 
kasvamagi pandud.

Liina Kikas
Vigala Külade Ümarlaud

LAADALT  LAADALe

Suvikõrvitsakook

1 kg suvikõrvitsat
4 muna
3 dl jahu (180 g)
4 - 5 spl õli või 150 g sulatatud võid
1 tl soola
veidi pipart
100 g riivjuustu

Valmistamine:
Sega kõik taigna komponendid ja vala 
küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadi-
le. Riputa peale riivjuustu ning küp-
seta 180°C juures 30 minutit.

Soovitus:
Nisujahu asemel võid kasutada mit-
meviljajahu. Taigna hulka võid lisada 
veel meelepäraseid toiduaineid nt sa-
laamivorsti, praetud seeni ja sibulaid 
vms. Peale küpsemist võid peale ripu-
tada hakitud ürte. 

Keefiritaignast õunakook 10- le 

Taigen:
2,5 dl keefiri
1 dl suhkrut
1 muna
1,5 tl soodat
4 dl jahu (240 g)

Kate:
7 - 8 hapukat õuna
suhkrut, kaneeli
4 muna
1 dl suhkrut
500 g kohupiima
1 - 2 dl hapukoort (soovi korral)
2 tl vanillisuhkrut

Valmistamine:
Sega taignaained omavahel, kalla ah-
juplaadile ning määri laiali. Puhasta-
tud õunad lõika õhukesteks viiludeks, 
laota taignale ning puista peale suhk-
rut ja kaneeli. Vahusta munad suhk-
ru ja vanillisuhkruga, sega hulka 
kohupiim ning soovi korral ka hapu-
koor. Vala õuntele ja küpseta eelkuu-
mutatud ahjus 200°C juures 40 - 50 
minutit, kuni koogi pind on kaunilt 
kuldkollane.

Soovitus:
Siingi võib kasutada nisujahu asemel 
mitmeviljajahu. Õunte hulka võib 
puistata mõned jõhvikad või pohlad. 
Peensuhkru asemel võib kasutada de-
merarasuhkrut ja kook saab tervisli-
kum.

Head proovimist!

Rutt Rasva
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Tallinna Draamateatrisse
kolmapäeval, 30. novembril kell 19.00 

„Augustikuu“ 
Pilet 15.-, sooduspilet 12.-.

Ühel suvelõpul toob suure perekonna eri põlvkonnad koju teade, et isa 
on salapärastel põhjustel teadmata kadunud. Ema juurde, hooletusse jäe-
tud Oklahoma maamajja tulevad kolm täiskasvanud tütart koos oma abi-
kaasade või elukaaslastega. Kõigil on kaasas oma probleemid, mineviku, 
oleviku ja tuleviku umbsõlmed, mida aastaid varjatud, kuid neil murran-
gupäevadel enam enda ja teiste eest salata ei suudeta. Terava keelega mat-
riarh, tema võimukas õde, nende lapsed – meile avaneb vaade pingelistele 
põlvkondadevahelistele suhetele ja erinevatele kooseludele. (Etendus on 
ühe vaheajaga ning kestab kolm tundi)

Pärnu Teater ENDLA küünis 
neljapäeval, 15. detsembril 

kell 19.00 komöödia 
„Eesti mees ja tema poeg“

Pilet 13.-, sooduspilet 9,10 eurot.

Eelarve 2011
Alanud on 2012. a vallaeelarve koosta-
mine. MTÜ-de, seltsingute, üksikisiku-
te, jne eelarvetaotlusi ootame hiljemalt 
04.11.2011 e-postiga: merje@vigala.
ee või paberkandjal tavapostiga valla-
valitsusse. Nii e-kirja kui ka tavakirja 
selgituseks palume märkida “Eelarve-
taotlus 2012”. 

Taotlusvorm on saadaval valla kodule-
hel 
www.vigala.ee/taotlusvorm.rtf

Taotlusvormile on soovitav lisada kal-
kulatsioone, lisaselgitusi jms

Info: Merje Voog 
merje@vigala.ee

Lähme ühiselt teatrisse!

Registreerida teisipäevaks 11. oktoobriks koos piletiraha 
maksmisega Marele Vana-Vigala raamatukogusse.

Bussisõidu eest ei tule maksta, seda toetab vald projektiga! Välja-
sõit kell 16.30 Kivi-Vigalast; Kesk-Vigala; Oese; Jaamarist; 

mõisast kell 16.45

Bussisõit 3 eurot ja kui soovijaid vähem, 
siis väiksema bussiga 8 eurot.

Registreerida samuti Marele Vana-Vigala raamatukogusse teisipäe-
vaks 01. novembriks koos piletiraha maksmisega.

LUMETÕRJE 
VÄHEMPAKKUMINE!

Vigala Vallavalitsus kuulutab välja 
2011/2012 aasta teehoiutööde (lu-

metõrje) vähempakkumise Kivi-Viga-
la ja Vana-Vigala piirkonnas. 

Pakkumises ära näidata tööde teos-
taja, kasutatav tehnika ja tunni või 

kilomeetri hind. Pakkumisi võib 
teha ka vaid külapiirkondade 

tasemel. 

Pakkumised esitada Vigala Vallava-
litsusele kinnises ümbrikus märgu-
sõna all “Lumetõrje” 27. oktoobriks 

2011 kella 15.00-ks.

Info tel. 516 7227

eesti Põllumajandusmuuseum kutsub inimesi kirja panema oma mälestusi 
seoses eestis toimunud põllumajandusreformiga

1989. a vastu võetud taluseadus pani 
aluse esimestele õiguslikul alusel loo-
dud taludele. 1991. a maareformisea-
dusega tagastati maa õigusjärgsetele 
omanikele ja võimaldati maad eras-
tada piirkondliku ostueesõigusega või 
ka üldistel alustel. 1992. a võeti vastu 
põllumajandusreformi seadus, mil-
lega pandi alus endiste kollektiiv- ja 
riigimajandite likvideerimisele, nen-
de vara ja maa baasil uute talude ja 
põllumajandusettevõtete loomisele.

Põllumajandusmuuseum kutsub Teid 
meenutama, mida arvasite põlluma-
jandusreformist, kuidas see toimus ja 
kuidas mõjutas see Teie elu. 

Meenutuste kirjapanekul ei ole tarvis 
karta, kui isiklikud seisukohad ei lan-
ge kokku nn ametlike käsitlustega. 
Mälestusi võib täiendada fotode, do-
kumentide või muu materjaliga, mille 
vormistamisjuhiseid saab muuseumi-
töötajalt. Vajadusel saate lisad tagasi 
pärast muuseumis kopeerimist (tava-
lised valguskoopiad kahjuks ei meile 
sobi). Materjalide juurde tuleks lisada 
oma nimi, sünniaasta ja kontaktand-
med.

Loodame, et ka need inimesed, kes 
praegu on hõivatud reformi käigus 
asutatud talu või ettevõtte tegevu-
sega, leiavad mahti oma mälestused 

kirja panna.

Meenutused palume saata või tuua 
võimalusel 21. detsembriks 2011. aas-
tal Eesti Põllumajandusmuuseumis-
se (Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu 
maakond). Materjale kasutatakse ka 
2012. a märtsis avatava näituse ja 
konverentsi ettekannete koostamisel.

Täiendavat infot või abi suunavate 
küsimuste näol saab:

Ell Vahtramäelt tel 738 3821 või 
e-post: ell.vahtramae@epm.ee ja 
Anne Grišanilt tel 738 3818 või 
e-post: anne.grisan@epm.ee.
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Maadlusuudised
10.09. peeti Leo Kreinini mä-

lestusvõistlust Paikusel. Ka-
dettide (-17a.) hulgas maadles Raido 
Liitmäe kehakaalus 85kg end 1. ko-
hale. Karlis Kaldma võistles täiskas-
vanute seas ja saavutas kehakaalus 
84kg samuti 1. koha.

12. - 18.09 toimusid Istanbulis Maa-
ilma meistrivõistlused kreeka-rooma 
maad luses. Seekordne MM oli mitme-
ti eriline, lisaks tiitlitele olid mängus 
ka olümpiakohad. Seetõttu oli osavõt-
jaid rohkem kui tavaliselt. Võistlusele 
oli oma sportlase(d) üles andnud 104 
riiki, mis näitas selle sündmuse suu-
rejoonelisust. Enamuses kehakaalu-
des oli võistlejaid registreeritud ligi 
40. Olümpiapääsu lunastasid igas ke-

hakaalus vaid viis parimat.

Vigala maadleja Ardo Arusaare jaoks 
oli tegu teise täiskasvanute MM'iga. 
Ardo kohtus avaringis ukrainlasega, 
kellele pidi ta alla vanduma. Matš 
oli tasavägine, esimese kolmandiku 
võitis Ardo 1:0, teise ja kolmanda pe-
rioodi aga ukrainlane 0:1. Kuna uk-
rainlane järgmisest ringist edasi ei 
pääsenud, pidi Ardo leppima 29. ko-
haga 44 sportlase hulgas.

17.09 toimunul Eduard Pütsepa mä-
lestusvõistlustel Võrus esindas Viga-
lat Andreas Välis, kes saavutas keha-
kaalus 46kg 2. koha.

Jüri Nisumaa

Uhhuuuudised

Valvsad ja tähelepanelikud Vi-
gala valla kodanikud andsid 

“Vigala Sõnumitele” teada, et 20. 
septembri õhtul nähti Kivi-Viga-
la külas liikumas punamütsikest. 
21. septembril oli punamütsike 
liikunud juba Vana-Vigalas. Kuna 
ka vallavalitsuse liikmed tahavad 
kangesti näha punamütsikest, siis 
paluvad nad, et kodanik, kes liikus 
nendel päevadel punase mütsiga, 
tuleks ja näitaks ennast ka valla-
valitsuses.

Septembrisse jäi veel üks imepä-
rane sündmus. Nimelt sai väike 
Kristine oma elu esimesed triibuli-
sed. Talle kingiti sügise alguse pu-
hul triibulised sokid ja särk. Väike 
Kristine on kingituste üle väga 
õnnelik. Tema kartis juba, et palju 
räägitud elu esimesed triibulised 
jäävadki temal saamata. Kahjuks 
oli kinkija anonüümne. Igatahes 
väikese Kristine poolt suur aitäh 
temale. 

5. oktoobril on järjekordne “Õpe-
tajate päev.” Sellel päeval võivad 
kõik targutajad rahulikult teisi 
õpetada. Vabalt võib nüüd muna 
õpetada kana. Pada võib õpetada 
katelt ja kops maksa. Head õpeta-
jate päeva!

Ja veel ilmateade.

Kuulsa Vigala ilmaennustaja Ivo 
Kana ennustuste kohaselt tuleb 
tore sügis. Tema ennustused kuke 
munadega näitavad, et tuleb hea 
seeneaasta. Eriti hästi pidid kasva-
ma pärmseened ja jalaseened. Soo-
vitavalt võiksid nüüd kõik jalaseene 
omanikud käia sellel sügisel lahtis-
te jalanõudega. Siis on seenelistel 
rohkem rõõmu ja ka rohkem panni-
le panna. Ilm peaks olema hea soe 
ja püsima kergelt plussis vähemalt 
paar päeva kindlasti. Erilisi sügis-
torme oodata ei ole. Mõnel kodani-
kul võib aga keegi tormi teha tema 
südames.

Ilusat sügist soovib 
Marko Parko
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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

Oktoobrikuu sünnipäevalapsed

Alma Redlich   90
Hilja Kivastik   85
Anna Tondi   75
Udo-Rein Piirioja 75
Eva Tarkus   70
Ain Mõis   65
Järvi Kasekamp  60
Ene Raud   60

Sügispäikese kulda
ja hiliste lillede sära,

nende kaunite päevade rõõmud
olgu sünnipäeval vaid Sinu päralt!

PALJU ÕNNE!

BUSSIDE TELLIMINE 
Algera OÜ tel. 508 3479 

www.bussireis.com

INVARU UUES 
KOHAS!

Alates 03. oktoobrist 
ootame teid Raplas 

aadressil:
Tallinna mnt.  29

E  9-18
T, K, N, R  9-16

tel. 4857914

Sõidame Märjamaale 

UJUMA!
Märjamaa ujula on Vigala valla 

rahva päralt alates kella 19:00 kuni 
20:30 järgmistel teisipäevadel: 

 11. oktoober 2011
 25. oktoober 2011 
   8. november 2011 
 22. november 2011

Buss väljub Kivi-Vigala Põhi kooli 
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

Meie hulgast lahkunud

Jaan Haak

Mõeldes isadele ja vanaisadele
Vigala vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjon kutsub eraisikuid, asutusi, ettevõtteid, 

pereliikmeid esitama kandidaate aunimetuse „AASTA ISA“ valimiseks. Statuudiga on 
võimalik  tutvuda valla kodulehel.

Kirjalikud ettepanekud esitada kultuuri- ja hariduskomisjonile 
1. novembriks 2011 e-postile: liinaandre@hot.ee 

 Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
 • kandidaadi nimi ja elukoht;
 • laste arv, vanused ja nimed;
 • kandidaadi töökoht ja amet;
 • kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/ tegevuse kirjeldus;
 • ettepaneku tegija nimi.

Spordistipendiumi taotlemiseks tuleb 
esitada kirjalik avaldus Vigala Valla-
valitsusele koos meistritiitlit tõendava 
dokumentide koopiaga hiljemalt 10. 
novembriks 2011.

Spordistipendium määratakse üks 
kord aastas vastavalt jooksva aasta 
sporditulemustele Vigala valla noor-
tele, kelle vanus ei ületa 23 eluaastat. 
Stipendiumi määramisel arvestatakse 
osalemist Eesti, Baltimaade, Põhjamaa-
de ja Euroopa maailmameistrivõistlus-
tel ning Olümpiamängudel ja spordiala 
kuulumist olümpiaalade hulka.

Täpsemalt saab stipendiumi põhi-
määrusega tutvuda: http://www.

vigala.ee/teave/docs/spordistipen-
diumid.html

Spordistipendium

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud

kutsub külavanemaid ja aktiivseid 
sädeinimesi

31. oktoober kell 18.00
Vigala küladekeskusesse 
Kivi-Vigalas koosolekule.


