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1. juunil toimus Vana-Vigala rah-
vamajas noortekeskuse ette-

võtmisel üks igati vahva ja lustakas 
lastepäev. Selle ettevalmistus ja pla-
neerimine kestis pikalt, sest lisaks 
ürituse ettevalmistusele soovisid noo-
red ka oma keskuse välisilmet suveks 
natukene lõbusamaks muuta. Ühiselt 
plaaniti keskuse ette erinevate män-
guplatside märgistamist. Alguse sai 
kõik ruudu piirjoonte soovist, millele 
lisandusid veel keksud, korvpalli va-
baviskejooned, jalgratta vigurrada 
ning seinamaaling. Kahjuks ei suu-
detud ettevalmistusperioodil ilmaga 
erilist kokkulepet saavutada, seega 
värvimist ja pintseldamist saab talgu-
korras veel mõnel mõnusal päikselisel 

õhtupoolikul teha. Loodame jaanipäe-
vaks asjad valmis saada.

Seevastu oli 1. juunil ilm imeline! 
Päev algas pisematele mõeldud tege-
vustega. Alustati vallatu ringkäiguga, 
kus tutvustati mänguplatse ja tuletati 
meelde paar vana lastemängu. Edasi 
oli kõigil väikestel teatrisõpradel või-
malus vaadata Kivi-Vigala Lasteaias 
valminud näidendit „Pipi sünnipäev“. 
Selle toreda näidendi aitasid publikuni 
tuua kasvataja Virge Kaldma ja laulu-
õpetaja Eda Soosaar. Suured tänud to-
reda ja vahetu teatrielamuse eest vah-
vatele näitlejatele ja juhendajatele!

Edasi läks asi aga tegusamaks. 
Õues sai oma rattasõidu oskusi har-
jutada ja proovile panna vigursõidus, 

mängida sabakulli ja niisama hullata 
ning joosta. Vahepeal oli väljakule 
ilmunud ka päris hobune. Nüüd oli 
kõigil lastel võimalus seda isegi maal 
harulduseks muutunud kodulooma 
patsutada ja paitada. Julgemad said 
hobuse seljas väikese ratsasõidugi 
ära proovida. Hobuse peremees Sulev 
Park oli väga sõbralik ja jutustas mee-
leldi hobustest ja nende pidamisest. 
Suured tänud ka Sulevile ja hobusele, 
et meie päeva ilusamaks ja soojemaks 
muutsite!

Pärast väikest rabelemist oli aeg 
loomingulisemateks tegevusteks. Iga 
osaline sai soovi korral Ilona Pappe 
juhendamisel meisterdada endale 
käsitöökaarte või siis hoopis värvi-
raamatut, anda oma panuse ühisesse 
seinamaali või siis hoopis endal nägu 
värvilisemaks muuta.

Ka suurematele toimusid Karin 
Hekki, Angela Vodolaštzenko ja vaba-
tahtlike abil võistlused. Kahjuks peab 
märkima, et osavõtt oli palju napim, 
kui väiksemate laste puhul, aga ilm-
selt oldi juba õhtuse disko ootuses.

Disko avasid tantsutüdrukud play-
boxiga. Diskoriteks olid sel korral 
meie oma keskuse noored: Rauno ja 
Margus, kelle jaoks oli see esimene 
suurema peoõhtu korraldamine. Tun-
dub, et esimene vasikas sai enam-vä-
hem üle aia ja uusi kogemusi nopiti 
seoses korraldamisega ka. Siin veel 
suured tänud Rego Reitavile Märja-
maalt, kes meie pidu valgustusega 
ilmestada aitas.

Usun, et päev oli kõigile lastele vah-
va ja meeleolukas!

Kogu see ettevõtmine sai teoks tänu 
noorte NAF projektile ja vahvatele 
noortekeskuse noortele.

NAF projekt on ESF projekti „Noor-
te konkurentsivõime suurendamiseks 
ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks 
ühiskonnale pakutava noorsootöö tee-
nuse osutamine läbi noortekeskuste“ 
üks osa ja seda rahastab Euroopa Sot-
siaalfond ja Eesti noorsootöökeskus.

Astra Põlma

Noored korraldasid meeleoluka 
lastekaitsepäeva vaNa-vigalas

Foto: Aivo Averin
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10. mail toimus Kivi-Vigala rahva-
majas emadepäevale pühendatud ke-
vadkontsert. Tore, et eeskavaga olid 
seotud peaaegu kõik kooli õpilased. 
Traditsiooniliselt esinesid kooli kolm 
rahvatantsurühma, kanneldajad, 
suured ja väikesed showtantsijad, 
mudilas- ja lastekoor, oli luuletuste 
lugejaid ja laulusoliste. Üllatusnumb-
riteks seekord olid playbackid. Üle 
mitme aasta sooritasid nö eksami peo-
tantsijad, sest sel õppeaastal oli 6.-8. 
klasside õpilastele „kohustuslikuks 
ringitunniks“ peotants, mida õpetas 
Ilona Noor. Tantsijad olid kõik kaunid 
ja tantsud selged, seega eksam soori-
tati sajaprotsendiliselt.
Kivi-Vigala põhikoolis on juba aas-
taid olnud traditsiooniks, et 9. klassi 
õpilased valmistavad kunstiõpetuses 
loovtöö. Valminud tööd on välja pan-
dud lõpuaktuse päeval. Nüüdseks 
seab sama nõudmise ka uus riiklik 
õppekava, mille kohaselt III kooliast-
mes koostavad õpilased uurimuse ja/
või valmistavad loovtöö. Uuendusli-
kuks meie koolis oli see, et oma tööd 
tuli kaitsta komisjoni ja kaasõpilas-
te ees ning lisandus uurimuslik osa. 
Töö teemade leidmisel tuli huvitava 
ideega välja õpetaja Ede Rukki, kes 
soovitas õpilastel valida uuritavateks 
Rapla maakonnast pärit kunstnikud. 
Teda ajendas selleks OÜ Nädalise 
poolt välja antud 2012. aasta kalen-
der Raplamaa Kunstnikud. Lisaks 
erinevatele väljannetele ja internetis 
leiduvale infole kunstnikust, tuli õpi-
lasel võimaluse korral luua ka otsene 
kontakt temaga kas siis meili teel, 
facebookis või telefonivestluse kaudu, 
et saada pisut rohkem teada uurita-
va lapsepõlvest, elust ja tema loomin-
gust. Nimetan siinkohal kunstnikud 
ja õpilase, kelle kohta ta materjali 
kogus: Ants Laikmaa (Kärolin Lints), 
Andres Mäekallas (Markos Sisas), 
Raul Meel (Pille Siimar), Saima Rand-
järv (Reigo Alu), Heiki Ernits (Keitlin 
Niit), Meelis Luks (Annabel Vaarma), 
Kaido Ole (Kaur Kukk), Marilyn Jee-
ser (Jane Paluoja), Riin Pallon (Keily 
Moks), Kadri Alesmaa (Rainer Säkk), 
Johannes Võerahansu (Siiri Lubaso).
Tööd olid väga huvitavad ja sisukad, 
põnevat kuulamist jagus nii komisjo-
nile kui ka kaasõpilastele.

Kristine Niit

maikuised tegemised 
kivi-vigala põhikoolis

Järjekordne lend noori on lahkumas 
Kivi-Vigala Põhikoolist. Kahjuks 

kõige suurem klass. Nagu tavaks saa-
nud, käivad lõpetajad enne lõpetamist 
klassiekskursioonil. Meie otsustasi-
me minna Leetu. Nimelt Palangasse. 
Otsustasime mitte liituda suurema, 
meie jaoks täiesti võõra grupiga (mis 
oleks küll veidi odavam olnud) ja tel-
lisime reisiks väikese bussi (vaadates 
lärmakaid linnakoolide gruppe, siis 
õigustatult). 

Esimene pikem peatus tehti Riia va-
nalinnas. Kindlasti said kõik selgeks, 
millal Riia linn valmis (1201) ja milli-
sed on juugend stiilis ehitatud majad. 
Edasi sõitsime juba Leetu ja peatusi-
me Šiauliai lähedal asuval Ristimäel. 
Kuulsat turismiobjekti on külastanud 
ka Johannes Paulus II (1993). Pal-
verändurid on Ristimäele toonud üle 
50 000 risti. Peale Ristimäge ootaski 
meid ees reisi peamine sihtpunkt – 
Palanga kuurortlinn. Isiklikult ise 
viibisin selles linnas juba kolmandat 
korda. Esimest korda aga sain ööbida 
soojas hotellis. Hotell ei olnud just eri-
ti luksuslik ja meenutas natuke ka-
dunud nõukogude aega, aga kindlasti 
viisakam kui varasemad hotellilaad-
sed asutused Palangas. Veidi nõuko-
gude aegne hotell tekitas lastel aga 
väga hea une. Mõni neist oleks hea 
meelega ka järgmise päeva maha ma-
ganud. Eks nad nüüd kuulevad kuni 
kooli lõpetamiseni klassijuhataja lõõ-
pimist. Kuigi turismihooaeg polnud 
veel alanud, oli linna peatänaval siis-
ki üllatavalt vähe rahvast. Tavaliselt 
nädal enne hooaja algust käib baari-
de, kõrtside ja restoranide juures suur 
turistide enda juurde meelitamine. 
Igaüks proovib oma muusikat kõve-
mini mängitada ja erinevate pakku-
mistega rahvast just enda söögikohta 
kutsuda. Seekord oli aga üsna vaikne. 

Vaid kalamehi oli linna merre ulata-
val muulil endiselt palju. Tore oli vaa-
data, kui kalamehed turistide vahel 
oma põhjaõngesid merre sokutavad. 
Lesta tuleb aga turistidest hoolimata 
kolme kaupa konksu otsa. 

Teisel päeval siirdusime Kura sää-
rele. Külastasime meremuuseumi, ot-
sisime laulvate liivadega rannalt me-
revaiku, käisime nõidade mäel ning 
külastasime imearmsat Niidat (küla-
linnaalevit). Vägagi jutuka giidi suust 
kuulsime lugusid ussikuningannast 
Eglest, merevaigu ajaloost ja muust 
huvitavast. Kahjuks giid rääkis liiga-
gi palju. Vahepeal on kõrvadel vaja ka 
puhata ja inimesed tahaks veidikegi 
omavahel suhelda. See aga ei olnud 
märkimisväärne probleem. Tagasiteel 
läbisime ka Klaipeda vanalinna. Kah-
juks küll ainult bussis sõites, kuna 
vahepeal otsustas ilmataat natuke 
vett alla lasta.

Reisi kolmandal päeval külasta-
sime Euroopa suurimat merevaigu-
muuseumi. Seda külastust jääb mee-
nutama tohutu rahvamass. Samal 
ajal oli Klaipedasse saabunud kruiis 
Saksa pensionäridega ja kõik nad too-
di Palanga muuseumisse. Korraga oli 
muuseumi ees, sees ja ümber üle tu-
hande inimese. Ega seda merevaiku 
eriti ei näinudki, kuulsime aga sellest 
vägagi pikka juttu. Oligi aeg väsinu-
na tagasi sõita. Tagasiteel kordasime 
üle Riia linna ajaloo, vaatasime veel 
mõnda juugend stiilis ehitatud maja 
ja õhtuks olimegi rõõmsalt kodus. 
Isegi ilmataat oli meile suhteliselt ar-
muline. Võrreldes ilmaprognoosiga oli 
meil veel väga hea ilm. Aitäh ühek-
sandikud. Teiega oli meeldiv ja rahu-
lik reisida. Lahinguväljal näeme.

Klassijuhataja Marko

kivi-vigala põhikooli 9. klassi tegemistest
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2012/2013 õppeaasta on 1.-8. klassi 
õpilaste jaoks läbi saanud. Kiituskir-
jaga lõpetasid klassi järgmised õpila-
sed:
1. kl – Triinu Algma, Andero-Darren 
Bergstein
2. kl – Joonas Asumets, Kärolin 
Kikas
3. kl – Emily Melissa Pilv
4. kl – Mari Saffre
5. kl – Fred Kikas
8. kl – Adeele Zagurski.

Hinnetega „4“ ja „5“ lõpetasid klassi 
järgmised õpilased:
1. kl – Oliver Kirsipuu, Mariette Lii-
gend, Karlis Ojavee, Sandra Plamus, 
Reijo Vanikov
3. kl – Kristen Kanarbik, Sirle Kü-
laots, Riia Orgmets, Rando Vanikov
4. kl – Alis-Angela Kuusk, Kristo 
Lebin, Indrek Neemrand, Andreas 
Tõldmaker
5. kl – Anti Asumets
6. kl – Raido Rehepapp, Markus Ru-
dak, Andreas Välis
7. kl – Jarko-Jael Jõessar, Urmis 
Veimann, Andreas Viibus, Tanel 
Ülemaante
8. kl – Evely Lebin.

Internetipõhisel vabariiklikul inime-
seõpetuse olümpiaadil saavutasid Ra-
pla maakonna 5-ndate klasside arves-

Nagu igal aastal toimus ka sel kor-
ral lasteaias tore emadepäeva 

pidu, lapsed esinesid laulude ja luule-
tustega. Lõpus tuli suur üllatus – meie 
toredad isad Priit, Fredy, Tiit, Raido 
ja Heigo esitasid loo Kitsetallest, kes 
oskas kümneni lugeda. Sai südamest 
naerda ja lastel oli ikka nalja kui pal-
ju. Suur, suur aitäh neile kõikide ema-
de poolt. Pärast oli kaetud pidulaud, 
kus kõik said head paremat maitsta.

Teine tore üritus oli Talgupäev, mil-
lest võtsid osa Laur Lennart, Keidy-
Maria, Getter, Melissa, Rayan, Liisa-
Marinelli, Grete Ly, Madis-Johannes 
ja nende vanemad, lisaks veel loomuli-
kult kasvatajad Anneli Kilomets, Vir-
ge Kaldma ja direktor Kristiine Niit.

Tublid isad lihvisid mängumaja ja 
saagisid vanu kuivanud puid, emad 
aga vedasid oksi, riisusid ja korras-
tasid lillepeenart, ilm oli soe ja lastel 
loomulikult rõõmu kui palju. Looda-
me, et see üritus saab traditsiooniks.

Kolmas üritus oli heategevuslaat, 
kus vanemad küpsetasid kooke ja pi-
rukaid ning müüsid need kooli juures 
maha, loomulikult oli ka suur üllataja 
Helina, kes tuli välja laste suure lem-
miku õnneloosiga. Ilmataat soosis jäl-
le meie tegemisi ja ilm oli suviselt soe. 
Kahjuks ei olnud kõik vanemad osale-
jad, aga loodame, et teinekord läheb 
paremini. Kliente oli palju ja tooted 
said ruttu otsa, saime piisavalt tulu, 
mida kasutame lasteaia lõpureisil.

Tublid osalejad olid Eve Kärsna, 
Maris Üürike, Merje Voog, Heli Meri-
lo, Aive Sildoja, Helina Laasma, Mare 
Lusti ja Laivi Hints.

Sellised olid siis meie toredad üri-
tused ja uute kohtumisteni uuel õp-
peaastal. Soovime kõigi laste poolt 
Jandrale ja Laur Lennartile ilusat 
uut algavat kooliteed.

Ilusat suve kõigile.

Aive Sildoja 

pääsulinnu lasteaia 
toredad tegemised maikuus

tuses Anti Asumets I ja Fred Kikas 
III koha, 6-ndate klasside arvestuses 
Markus Rudak II ja Raido Rehepapp 
III-IV koha.

2. klassi õpilased Kärolin Kikas ja 
Joonas Asumets said rahvusvahelisel 
tantsuturniiril kaks esikohta, Läti 
Vabariigis toimunud tantsuturniiril 
saavutasid samuti I koha ning Pärnu 
Kunstide Maja tantsuklubi „Minifox“ 
tantsuvõistlusel „Suve algus 2013“ 
saavutasid LI A4 võistlusklassis II 
koha.

Märjamaal toimunud Raplamaa 
algklasside kergejõustiku võistlustel 
said auhinnalisi kohti järgmised õpi-
lased: Kärolin Kikas (kaugushüpe I, 
pallivise I, 60m jooks I ja 300m jooks 
I koht), Joonas Asumets (60m jooks I, 
kaugushüpe II koht), Liisa Nazarov 
(400m jooks II koht).

Raplamaa 1.-5. klassi korvpalli 
võistlustel saadi III koht. Võistkonda 
kuulusid Fred Kikas, Anti Asumets, 
Kert Moorbach, Kaily Ojavee, Kristo 
Lebin, Liisa Nazarov, Kärolin Kikas 
ja Karlis Ojavee.

Üheksanda klassi õpilastele soovin 
edu eksamitel ning kogu kooliperele 
ilusat suvepuhkust! 

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli

õppealajuhataja

vana-vigala põhikooli tublid õpilased

10. klassi astumiseks võetakse dokumente vastu ja 
samas toimub ka vestlus 

17. - 28. juuni ning ka
5. - 30. august kella 09.00 -15.00.

  Kaasa võtta:
  - põhikooli lõputunnistus
  - 9. klassi klassitunnistus
  - isikut tõendav dokument
  - tervisekaart
  - 1 foto

Võtame vastu õpilasi ka 10. ja 11. klassi mittestatsio-
naarsesse õppevormi (endise nimetusega õhtukool). Mit-
testatsionaarses õppevormis toimub õppetöö kahel päeval 

nädalas (teisipäev ja neljapäev). 
Dokumentide vastuvõtt 3. - 28. juuni ja 

05. - 30. august 2013.

Õpilaste vastuvÕtt Kullamaa KesKKooli 
2013/2014 ÕppeaastaKs

telefon 477 5754, e-post: keskkool@kullamaa.ee
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

08.05.2013. istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba Elektrilevi 
OÜ-le Oese külas Karja kinnistu lii-
tumiseks elektrivõrguga;
- määrata koha-aadressid kuuele 
maaüksusele;
- lubada jagada üks kinnistu neljaks 
maaüksuseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 130 eu-
rot;
- eraldada reservfondist valla põhi-
kooli lõpuklasside õpilastele lõpueks-
kursiooniks a´ 20 eurot tingimusel, et 
õpilase õppeedukus on rahuldav ning 
saatjatele a´ 32 eurot kuni 2 saatjat 
kooli kohta;
- eraldada reservfondist 300 eurot 
Hannes ja Andreas Välisele osalemi-
seks Euroopa Noorte Meistrivõistlus-
tel sumos.

22.05.2013 istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimu-
sed Eesti Energia Võrguehitus OÜ-le. 
Kaks taotlust jätta menetlusse.
- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 160 eu-
rot;
- kehtestada valla põhikoolide ja val-
lavalitsuse kasutuses olevate murut-
raktorite laenutamise hinnaks (muru 
niitmiseks) 10 eurot tund;

- lubada korraldada 24.06.2013 Silvi 
Pärnal Jaanilaat Vana-Vigalas ning 
28.06. - 30.06.2013 Hard Rock Laager 
Vana-Vigalas.

Vigala Vallavolikogus

30.05.2013 istungil otsustati:
- määrata sihtotstarbed kolmele maa-
üksusele;
- anda nõusolek kolme maaüksuse rii-
gi omandisse jätmiseks;
- seada isiklik kasutusõigus Matsalu 
Veevärk AS kasuks Vigala vallas Va-
na-Vigala külas Mõisapargi maaüksu-
sel, katastritunnus 88401:002:0126, 
koormatav pindala 250 m2. Isikliku 
kasutusõiguse sisuks on projekteeri-
tud veemahuti, veetorustikud ning 
olemasolev puurkaev-pumpla filtri 
uhteveetorustik, mis on Vana-Vigala 
küla ühisveevarustuse veetöötlusteh-
noloogia rajamise osaks;
- seada isiklik kasutusõigus Matsalu 
Veevärk AS kasuks Vigala vallas Ki-
vi-Vigala külas Kooli tn 6 (endine aad-
ress Kivi-Vigala Põhikooli) maaüksu-
sel, katastritunnus 88402:003:0145, 
koormatav pindala 464 m2. Isikliku 
kasutusõiguse sisuks on projekteeri-
tud veemahuti, veetorustikud ning 
olemasolev puurkaev-pumpla filtri 
uhteveetorustik, mis on Kivi-Vigala 
küla ühisveevarustuse veetöötlusteh-
noloogia rajamise osaks;
- kinnitada mittemetsamaal kasvava-
te puude ja põõsaste raie eeskiri;
- kinnitada Vigala vallavolikogu ja 
vallavalitsuse liikmete teenistuslähe-
tusse saatmise kord;
- kinnitada õpilasstipendiumi saaja-
te nimekiri järgnevalt: Kärolin Lints, 
Annabel Vaarma, Pille Siimar, Keit-
lin Niit, Mery-Liis Välis, Adeele Za-
gurski, Grete Kärsna, Karolin Niit, 
Piia Laan ja Jaana Lepik;
- võõrandada kordusenampakkumisel 
üleriigilises oksjonikeskkonnas www.
osta.ee kolm vallale kuuluvat kinnis-
tut.

vigala vallavolikogu
OTSUS
Vigalas  30. mai 2013 

nr 30

Vallavara võõrandamine kordusenam-
pakkumisel oksjonikeskkonnas www.
osta.ee

Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seadus § 34 lõike 2, Vigala Vallavoli-
kogu 25.05.2001 määruse nr 10 “Viga-
la valla vara valdamise, kasutamise 
ja käsutamise kord” punktide 35, 36, 
37 alapunktide1, 2 ja 3ning punkt 43 
alusel Vigala Vallavolikogu otsustab:

1. Võõrandada kordusenampakkumi-
sel üleriigilises oksjonikeskkonnas 
www.osta.ee alljärgnev vallavara:
1.1 Kopli kinnistu, registriosa numb-
riga 3104437, katastritunnusega 
88402:003:0155, pindala 0,7831 ha, 
asukohaga Naravere küla Vigala vald 
Rapla maakond, alghinnaga 1200 
(üks tuhat kakssada) eurot;
1.2 Keeru kinnistu, registriosa numb-
riga 3216737, katastritunnusega 
88401:001:0235, pindala 0,0992 ha, 
asukohaga Vängla küla Vigala vald 
Rapla maakond, alghinnaga 1500 
(üks tuhat viissada) eurot;
1.3 Lao kinnistu, registriosa numb-
riga 3109937, katastritunnusega 
88402:001:0387, pindala 0,4522 ha, 
asukohaga Kurevere küla Vigala vald 
Rapla maakond, alghinnaga1800 (üks 
tuhat kaheksasada) eurot.
2. Eelteade avaldada juunikuu Vigala 
Sõnumites.
3. Tagatisrahaks määrata 10% alg-
hinnast.
4. Oksjonil osalejatele kehtestada va-
nusepiirang 18 aastat.
5. Oksjoni pikkus on 28 päeva.
6. Oksjoni võitja tasub väljastatava 
ettemaksuarve peale oksjoni lõppu 5 
tööpäeva jooksul. Tehing vormista-
takse Pärnu notaribüroos esimesel 
võimalusel, reeglina 30 päeva jooksul. 
Kõik tehinguga seotud kulud katab 
ostja.
7. Kinnistutel asuvad hooned ei ole 
kasutatavad rekonstrueerimiseta.
8. Käesolevat otsust on võimalik vaid-
lustada 30 päeva jooksul otsuse teata-
vaks tegemisest “Halduskohtumenet-
luse seadustikus” sätestatud korras.
9. Otsus jõustub teatavakstegemi-
sest.

Meelis Välis
Volikogu aseesimees

V ä r V i l i n e  V i g a l a
Jätkub kampaania Värviline Vigala, kus koostöös Vigala Vallavalitsuse, 

Akzo Nobel Baltics AS ja AS Jats kauplusega saab vallaelanikud oma elamu 
välisfassaadi korrastamiseks osta värve soodushinnaga.

Selleks peab hoone omanik või esindaja pöörduma vallavalitsusse, kust tal-
le väljastatakse nn värvipass, mille alusel saab kaupluses värve osta 30% 

soodsamalt.

info tel. 489 4774
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vigala vallavolikogu
MÄÄRUS
Vigala vald  30. mai 2013 

nr 5

“Mittemetsamaal kasvavate puude ja 
põõsaste raie eeskiri” kinnitamine

Määrus kehtestatakse looduskaitse-
seaduse § 45 ja kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning 
Vigala Vallavolikogu 25. juuni 2004. a 
määruse nr 15 “Vigala valla korra ees-
kirja kehtestamine” punkt 16.1 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Puude raie-eeskiri (edaspidi ees-
kiri) määrab kindlaks puude raieks 
ja okste kärpimiseks (edaspidi koos 
kasutades raie) raieloa taotlemise, 
raieloa andmise, raieloa vormistamise 
ning raieloa väljastamise tingimused 
mittemetsamaal.
(2) Määrusega sätestatakse vanade, 
haigete, murdumisohtlike või antud 
kohale mittesobivate puude (edaspidi 
puu) raiumise või kärpimise korda Vi-
gala valla territooriumil.
(3) Vallavalitsusega tuleb kooskõlasta-
da:
1) tiheasustusega aladel tehtav puude 
raie, kui puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt 
maapinnast on vähemalt 20 cm.
2) põlispuude ja puiesteed moodusta-
vate puude või nende hooldamiseks 
tehtav raie;
põlispuu – puu, mille tüve ümbermõõt 
1,3 m kõrguselt on suurem kui 220 
cm.
3) loodus-, kultuuri- või muinsuskait-
seobjektidel asuvate puude ja põõsaste 
kärpimine või raie;
4) erastamata või tagastamata ja ka-
sutusse andmata mittemetsamaal 
kasvavate puude raie;
5) detailplaneeringus ettenähtud hal-
jastusse kuuluvate puude või põõsaste 
raie.
(4) Raie toimub raieloa alusel. Raielu-
ba ei ole vajalik eravalduses olevate 
viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks 
või lõikamiseks.
(5) Hajaasustusega alal võib kinnistu 
omanik raiuda üksikpuid mittemetsa-
maalt ilma raieloata, kui kinnistule ei 
laiene kaitsekohustus.

§ 2. Raieloa taotlemine ja selle menet-
lemine
(1) Raieloa taotleja (kinnistu omanik 
või volitatud isik) esitab Vigala Val-
lavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 
vormikohase avalduse, milles märgib 

ära järgmised andmed:
1) taotleja nimi, elukoht ja kontakt-
andmed;
2) töö asukoht;
3) tehtav töö (raie, kärpimine);
4) raiutavate puu liik, läbimõõt ja puu-
de arv;
5) põhjendus puu raieks;
6) raietööde orienteeruv aeg.
(2) Raieloale lisatakse katastriüksuse 
plaan, millel märgitakse eemaldami-
sele kuuluva puu(de) asukoht.
(3) Enne raiet peab taotleja vajadusel 
raie kooskõlastama töötsoonis asuvate 
naaberkinnistu-, elektri-, sideliinide ja 
teede valdajatega.
(4) Raieloa taotlusele lisatakse vajadu-
sel täiendav kooskõlastus Keskkonna-
teenistuselt või Muinsuskaitseametilt.
(5) Pärast avalduse esitamist vallava-
litsuse poolt määratud ametnik:
1) registreerib nõuetekohase avaldu-
se; 
2) nõuab vajadusel täiendavaid koos-
kõlastusi; 
3) kontrollib esitatud andmete õigsust 
ning puu raiumise vajalikkust ja või-
malikkust;
4) otsustab raieloa andmise või teatab 
kirjalikult põhjendatud keeldumise;
5) vajadusel märgistab raiutava puu.

§ 3. Raieluba
(1) Raieloaga määratakse kindlaks 
raie mahu ulatus, tingimused ja täht-
aeg.
(2) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. 
Juhul, kui tööd ei ole selle aja jooksul 
lõpetatud, on võimalik taotleda raieloa 
pikendamist.
(3) Raieluba vormistatakse kahes ek-
semplaris, millest üks eksemplar väl-

jastatakse taotlejale ning teine jääb 
vallavalitsusse.
(4) Raieluba väljastatakse tasuta.

§ 4. Raie
(1) Raietööde teostamisel tagab raie 
ohutustehnika ja raie töötsooni mär-
gistamise ning teiste vajalike nõuete 
täitmise raieloa omanik.
(2) Pärast tööde lõpetamist korrastab 
raieloa omanik raiekoha raieloaga et-
tenähtud korras.
(3) Raiekoha koristamisel tuleb järgi-
da Vigala valla korra eeskirja.

§ 5. Hädaolukord
Hädaolukorras võib puud raiuda käes-
olevas korras nimetatud loata, kui 
on tekkinud avariiolukord ning oht 
inimeste elule, tervisele või varale. 
Käesolevas punktis nimetatud asja-
oludel teostatud puu raiumisest tuleb 
esimesel võimalusel, aga hiljemalt viie 
tööpäeva jooksul teavitada Vigala Val-
lavalitsust. 

§ 6. Vastutus
Korra rikkuja kannab vastutust loo-
duskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

§ 7. Rakendussätted
(1) Kinnitada raieloa taotluse vorm 
(lisa 1).
(2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).
(3) Tunnistada kehtetuks Vigala Val-
lavolikogu 28. mai 1999. a määrus nr 
25 «Vigala valla raiemäärus».
(4) Määrus jõustub kolmandal päeval 
peale Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Välis
Volikogu aseesimees

rapla Täiskasvanute gümnaasium

Dokumente võtame vastu 21. juunini kooli kantseleis (Lasteaia 5, 
Rapla) tööpäeviti kell 9.00 – 16.00.

Juulikuus vastuvõttu ei toimu.

Dokumentide vastuvõtt jätkub 1. - 28. augustil tööpäeviti kell 
9.00 – 13.00 kooli kantseleis.
UUS! Avame e-õppe klassi (10. kl). Vastuvõtutingimused: 
www.raplatg.ee

Lisainfo tel 489 4197, 485 5376, e-post vastuvott@raplatg.edu.ee

Ootame kõiki, kes soovivad sügisel 
õppetööd meie koolis jätkata!
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Ohtlikud jäätmed

Eelmises vallalehes palusime teada 
anda, kel on soovi ära anda ohtlikke 
ja elektroonikajäätmeid. Kuna soo-
viavaldusi ei tulnud, siis nende jäät-
mete jaoks kogumisringi ei korralda-
ta. Igaühel on jätkuvalt võimalik neid 
jäätmeid ära anda jäätmejaamadesse.

Pakenditest

Endiselt pole mitmed vallakodanikud 
aru saanud, et pakendikonteinerites-
se võib panna ainult tühje, kuivi ja 
puhtaid pakendeid. Nt kui šaslõkinõu 
või ketšupipudel puhas ja tühi pole, 
tuleb see visata olmejäätmete hulka, 
mitte pakendikonteinerisse. Kui tege-
mist ei ole pakendiga (nt wc prillaud, 

plastmasstool jne), ei kuulu see olene-
mata materjalist mingil juhul paken-
dikonteinerisse. Märg papp-pakend ei 
sobi samuti konteinerisse.

NB! Olenemata segapakendikontei-
neril olevatest kirjadest, võib neisse 
panna Vigala vallas plastikpakendi, 
metallpakendi, klaaspakendi, mahla-
kartongi, piimakartongi (tetrapaken-
did).

NB! Suuremahulised pakendid, nt 
pappkarbid, mahlapakid jms suru-
takse enne konteinerisse panemist 
kokku.

Olmejäätmetest

Vana-Vigalas on viimasel ajal kor-
duvalt aset leidnud vahejuhtumid, 
kus suvilaomanikud püüavad oma 
prügi viia asutuste ja eraisikute prü-

veel kord jäätmetest

Kes soovib Ragn Sellsiga sõlmida 
prügilepingut telefoni teel, siis 
nende üleriigiline number on 
15155. 

Segaduste vältimiseks öelge he-
listades, et soovite rääkida Pärnu 
piirkonnaga ja siis ühendatakse 
teid Pärnu piirkonna klienditee-
nindajaga.

gikonteineritesse. See tegevus ei ole 
lubatud. Lahendus on üksi või naab-
riga kahepeale konteineri tellimine ja 
Ragn Sellsiga lepingu sõlmimine. Kui 
soetada oma isiklik konteiner, saab 
määrata lepingus veo “nõudmisel” 
(ehk siis kui konteiner täis saab, tuleb 
sellest ise teada anda).

Valla avalikud pakendikonteine-
rid asuvad:

Kivi-Vigalas
Valge tn 1 – segapakendikonteiner 
(kollane metallkonteiner)
Lasteaia põik 3 – segapakendikontei-
ner (kollane metallkonteiner)
Kaupluse taga – segapakendikontei-
ner (kollane plastkonteiner)
Kollane tn 3 – segapakendi ja paber-
pakendikonteiner (kollane metall-
konteiner, NB! Sellesse konteinerisse 
võib panna lisaks paberpakendit, mit-
te aga ajakirju, reklaame jne).

Vana-Vigalas
Õppetöökoja taga – segapakendikon-
teiner (roheline plastkonteiner)
Õppetöökoja taga – segapakendikon-
teiner (kollane plastkonteiner)
Pargi tn 1 – segapakendikonteiner 
(roheline plastkonteiner)
Pargi tn 1 – paberikonteiner (nii pa-
berpakend kui vanapaber (roheline 
plastkonteiner))
Pargi tn 2 – segapakendikonteiner 
(roheline plastkonteiner)
Pargi tn 1 – paberikonteiner (nii pa-
berpakend kui vanapaber (roheline 
plastkonteiner))

Vana-Vigalas (Jaama asula)
Poe taga segapakendikonteiner (kol-
lane plastkonteiner)
Rahvamaja kõrval segapakendikon-
teiner (kollane metallkonteiner)

Kollased segapakendikonteinerid asu-
vad veel Vängla, Kurevere, Päärdu ja 
Tõnumaa külades.

Keskhariduse baasil
 — Sepatöö   2a
 — Metallisepistöötlemine  1a
 — Automaaler  1a
 — Autodiagnostik  1a 6k
 — Kondiiter (UUS)  1a
 — Looduskivi ehituslik ja kunstiline kasutamine  (UUS)  1a
 — Automaaler (pindade töötleja) (UUS)   6k
 — Autoplekksepp (auto keredetailide ühendaja ja töötleja) (UUS) 1a
 — Pehme mööbli restaureerija (UUS)   6k

Põhihariduse baasil
 — Kokk  3a
 — Sepatöö 3a
 — Tisler  3a
 — Automaaler 3a
 — Autoplekksepp 3a
 — Autotehnik 3a 6k

Lihtsustatud põhihariduse baasil
 — Kokk   3a
 — Ehitusviimistlus 3a
 — Kodumajandus  3a
 — Automaaler 3a

Toimetuleku ÕK alusel omandatud põhihariduse baasil
 — Kodumajandus 3a

Põhikooli poolelijätnutele kutseõpe koos võimalusega 
põhiharidusõpingute jätkamiseks.

Uued erialad põhihariduse baasil (vanus 25+)
 — Looduskivi ehituslik ja kunstiline kasutamine   1a
 — Autoelektroonika spetsialist    1a 6k
 — Automaaler (pindade töötleja)   6k
 — Autoplekksepp (auto keredetailide ühendaja ja töötleja)  1a
 — Pehme mööbli restaureerija     6k
 — Kondiiter     1a

JÄLGI LISAKS MEIE KODULEHTE 
WWW.VIGALATTK.EE
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Vigala vallas on saanud Kivi-Vigalas 
ja Vana-Vigalas tiheasustusaladel 
asuvad hooned endale tänavanimed 
ja majanumbrid. Tänu MTÜ-le Jät-
kusuutlik Vana-Vigala on varasemalt 
paika saanud tänavasildid.
Kuna Vigalas on kasutusel tänavasil-
did, kus must tekst on valgel taustal, 
siis ka majanumbrid tuleb tellida sa-
masuguse lahendusega - mustad kir-
jad valgel taustal, numbrit ääristab 
must raam.
Näidis:

Kes soovib, võib oma majale paigutada 
majanumbri koos tänavanimega (kui 
tänavasilti ligiduses pole). Sel juhul 
asub tänavanimi vasakul ja majanum-
ber paremal, mõlema sildi kõrgus on 
180mm, vahet siltide vahel pole. Kui 
majanumber paigutatakse tänavani-
me alla, siis peab see asuma tänava-
nime suhtes all keskel ning siltide va-
hel on 20mm tühja ruumi. Lubatud on 
kasutada ainult ametlikult kinnitatud 
tänavanimesid. Tänavasildi tellimisel 
vaata, kuidas on kirjutatud nimi põhi-
sildil (suur ja väiketähed jms)

Hoonele kinnitatavate tähiste paigal-
duskõrguseks on üldjuhul I ja II kor-
ruse vaheline tsoon, I korruse akende 
või peaukse ülemine kõrgusjoon või 
kõrgus kuni 3 meetrit. Kui number 
kinnitatakse aiale, siis üldjuhul asub 
number aia ülemise ääre ligiduses.

Kust osta?
Kõige lihtsam on internetikasutajale 
tellida number Trev2 e-poest. Numb-
reid toodetakse Raplas Viljandi maan-
teel.
1. Sisene e-poodi http://www.liiklus-

vigala majanumbritest ja tänavanimedest – tellimisjuhend
Näide: 

korraldus.ee/index.php?id=45 
2. Vali Linnaks "Muu", kõrguseks 
180, tänavasildi värvuseks "valge" 
(kui soovid tellida), numbrialuse vär-
vuseks "valge".
3. Kirjuta tekkinud lahtritesse täna-
vanime tekst ja/või majanumber, tu-
lemust näed kohe ekraanil (tee liik 
vali rippmenüüst).
4. Määra transport, tasuline saatmi-
ne või ise järele minek. Kui märgid "ei 
soovi midagi" ja annad vallavalitsuse-
le teada, toome numbrid ise ca 2 korda 
kuus Kivi-Vigalasse vallavalitsusse.
5. Vali "lisa korvi".
6. Vali "esita tellimus" ja täida väljad. 
Märkuste lahtrisse kirjuta, et Vigala 
Vallavalitsuse esindaja tuleb järele. 
(Vajadusel võid tellida veel silte, va-
jutades "jätka poes" ja alles siis vaju-
tada "esita tellimus" andmete sisesta-
miseks ja maksmiseks.)
7. Vajuta "edasi" ja maksa tellimuse 
eest internetipangas. Anna vallava-
litsusele teada vigala.vald@vigala.ee, 
kui Sulle on saadetud teade numbrite 
valmimisest.

See on tellimiseks vaid üks võimalus 
paljudest ja numbrid/sildid vastavalt 
näidisele võid tellida ka mujalt. 

PS. Vigalas on Raua tn (mitte Raua 
põik), vald vahetab sildi välja. Üldse 
pole olemas Tiigi tänavat.

leoNardoga 
soome

Vana-Vigala Tehnika- ja Teenin-
duskoolil lõppes selle õppeaasta 

viimane projekt „Sotsiaalsed osku-
sed tulevasel töökohal“. Esimene 
õpiränne viis õpilased Vanhamäen 
Hyvinvointikeskusesse Suonenjoele, 
kus toimetuleku õppekava alusel ko-
dumajanduse eriala kolm noormeest 

koos saatja-õpetajaga sooritasid oma 
kahenädalase erialase praktika. Osa-
lejad jäid õppepraktikaga igati rahu-
le. Päevad olid sisutihedad, sest oldi 
abiks kasvuhoone korrastamisel, tuli 
teha remondi- ja heakorrastustöid. 
Elamuseks kujunes osalemine „Liisa 
esimesel looduses toimuval poolmara-
tonil“, mis oli pühendatud teatesuu-
satamises Innsbrucki 1976 olümpia 
hõbedale tulnud Liisa Suihkoneni lä-
henevale juubelile.

Teine õpiränne viis diagnostika eriala 
õppuri kolmeks nädalaks Rantasalmi 
Rantahuolto OÜ-sse. Diagnostika eri-
ala õpilase osalemine on autoosakon-
nas esmakordne.

Kõigile osalejatele väljastatakse Eu-
ropassi õpirände tunnistus.

Õpiränne sai teoks Elukestva Õppe 
programmi Leonardo da Vinci ala-
programmi rahastuse toetusel.

Maie Üürike

Tähelepanu 
lapseVanemad!
Vigala valla lastele on bro-
neeritud 4 soodustuusikut 

pärlselja – Varemurru 
noortelaagrisse 30. juuni – 

5. juuli 2013.

Laagrituusiku maksumus on 
48,50 eurot. Lasterikastel ja 

vähekindlustatud peredel 
võimalus taotleda toetust 
tuusiku eest tasumiseks.

Laagrituusiku soovist palun 
teatada hiljemalt 15. juu-
niks Ilme Roosile tel. 526 
9841 või ilme@vigala.ee
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Ei ole kellelegi saladuseks, et Viga-
las on näitemänguga tegelemine 

üsna populaarne. Vana-Vigalas te-
gutseb hetkel kaks kollektiivi: „Vigala 
Vahvad“ ja „Topelt-Kiiks“.
Koosluse „Vigala vahvad“ taga on het-
kel Anne Andrejevi juhtimisel kolm 
asjalikku ja andekat õpilast: Kärolin 
Kikas, Mari Saffre-Rumma ja Fred 
Kikas. Sellel aastal osaleti T. Seero 
etendusega „Muinasjutu rääkimine“ 
ka Raplamaa Kooliteatrite festivalil, 
kus trupp algklasside laureaadiks 
tunnistati ja maakonda vabariikliku-
le teatrifestivalile esindama saadeti. 
Vabariiklikul festivalil sai trupp žü-
riilt väga positiivset tagasisidet. Kii-
deti näitlejate mängu, lavakujundust 
ja heliefekte, kuid laureaadi tiitlini 
seekord ei jõutud. Küll aga leidis tun-
nustamist oma rolli ja vahetu esine-
mise eest Käraolin Kikas. Lapsed jäid 
oma esituse ja festivalilkäiguga väga 
rahule ning see väljasõit kasvatas 
neis tublisti tahtmist näitemänguga 
edaspidigi tegeleda. Järgmine eten-
dus anti juba mai lõpus Haapsalus 
toimunud muinasjutufestivalil, kus 
neid samuti väga soojalt vastu võeti. 
Ning jälle jäi vaatajatele silma Käro-
lin Kikas, kuid seekord ei oota teda 
ees mitte tunnustus vaid hoopis „rol-
lileping“. Nimel võime Kärolini näha 
sel suvel Iloni Imedemaal Miks teatri 
lavastuses Madlikesena kaasa mängi-
mas.
Vigala rahval on võimalus „Vigala 
vahvate“ ja nende lavastusega „Mui-
nasjutu rääkimine“ kohtuda suvel kü-
ladepäeval 6. juulil Vana-Vigalas.

Ka näitetrupp „Topelt-Kiiks“ on vaik-
selt toimetanud ja ringi rännanud. 
Märtsis osalesime traditsiooniliselt 
Raplamaa Harrastusteatrite festivalil 

Järvakandis. Esitamisele tuli II vaa-
tus õpitavast suvelavastusest „Kraa-
vihallid“. Ka „kiiksudel“ õnnestus see-
kord žüriilt peaaegu ainult positiivset 
ja innustavat tagasisidet kuulda ning 
päevalõpuks pisteti trupile isegi pisu-
ke aukiri „Meheliku sihikindluse näi-
tamise eest“ pihku. Ja mis seal salata 
– ei ole Raplamaal hetkel just palju 
truppe, kes võivad lavale panna kuus 
meest, kes lisaks näitlemisele veel 
laulavad ja tantsivad ning kui hästi 
läheb, ka sihile jõuavad.
27. aprillil osaleme Haimre rahvamaja 
poolt korraldatud piirkondlikul teat-
ripäeval „Külalava“ oma etendusega 
„Vedelvorst“. Haimres saime tunda 
aegade parimat publikut. Nii vahetut 
ja otsest publiku reageeringut tahaks 
kogeda peale iga esinemist. “Külala-
val“ osalesid veel Kivi-Vigala „Sõbra-
vägi“, Valgu „M.O.T.T.“, Haimre, Mär-

Näitetrupiga „Topelt-
Kiiks“ on võimalus kohtu-
da suvel nii mitmelgi 
korral:

22.06 (Jaama jaanitulel) 
kavas kontsertesitlus 
suvelavastusest

06.07 (Vigala küladepäe-
val) esietendus E. Vaigur 
„Kraavihallid“ Vana-Vigala 
Rahvamajas

13.07 ja 17.08 „Kraavi-
hallid“ Sillaotsa Talumuu-
seumis

vana-vigala teatriharrastajate tegemistest
jamaa (seekord küll ainult Hannes 
Sassi osavõtuga) ja Kodila näitering. 
Etendustele järgnes meeleolukas sim-
man kapelli saatel.
3. mail osalesime Vana-Vigala piir-
konna ainsa kollektiivina Kivi-Viga-
la Rahvamaja III korralisel isetege-
misepäeval. Seekord olime vastavalt 
korraldajate soovile formeerinud oma 
näitetrupi Vana-Astra malevana ja 
demonstreerisime oma lahinguvalmi-
dust. Hinnang sooritusele „hea“, kui-
gi vaenlase korraldatud rünnak meie 
sidevahenditele, halvas hetkeks meie 
lahinguvalmiduse.

Astra Põlma
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Kui ilmus A. Kulli esimene romaan 
„Haigla“, pärjatud pealegi romaa-

nivõistluse esikohaga, olin väga uu-
dishimulik – kuidas sai endine Rapla 
Mehhaniseeritud Ehituskolonni (pean 
siin selle töökoha pikalt välja kirju-
tama, sest nooremale põlvkonnale ei 
ütle lühend MEK midagi) nii edukalt 
kirjameheks ümber kvalifitseeruda. 
Autorit teadsin ainult nägupidi, minu 
abikaasa muidugi isiklikult, mistõttu 
ruttasin raamatut ostma, raamatuko-
gusse ei jõua ju raamatud nii ruttu, 
pealegi võib seal tekkida lugejatest 
järjekord, abikaasa pidi saama seda 
ja muidugi ka järgmisi sama autori 
raamatuid lugeda võimalikult kiires-
ti. Lugesin ka mina ning juba esimene 
raamat äratas minus teatud tõrksust, 
sest minu arvates suhtus autor nais-
soosse üsnagi halvustavalt. Järgmine 
romaan „Kaubamaja“ süvendas seda 
muljet veelgi. Ütlesin, et hea meele-
ga kohtuksin autoriga, et teada saada 
põhjust. Ma olen ise oma ametikohta-
de tõttu sunnitud viibima igasugus-
tel kohtumistel ja kogemuste vahe-
tamistel, Eesti kaunimad saunad ja 
järvekaldad on nii läbi käidud, kuid 
suutsin ainult ühe käe sõrmedel üles 
lugeda neis osalenud vabameelsemad 
naised. Romaanides oli ka nagu liiga 
palju alkoholi pruukimist – ime küll, 
et keegi ei saanud alkoholimürgitust!

Kui nüüd avanes võimalus Avo Kul-
liga Kivi-Vigalas kohtuda, siis reas-
tasin hulk küsimusi, millele vastust 
saada. Enne tegin siiski põhjaliku eel-
töö internetis ning sealt sain enamiku 
vastustest.

Lugesime abikaasaga romaanid 
suure huviga läbi. Kumbki leidis sealt 
seiku, mida oma tööperioodiga võrrel-
da. Noorem põlvkond ei tea plaani-
majandusest vist midagi ning Põlva 
haigla ehitusmöll jääb neile arusaa-
matuks. Aga nii see aeg siiski oli, ei ol-
nud saada ehitusmaterjale, masinaid, 
kuid ettenähtud tähtajaks pidi objekt 
valmima. Kui palju on neid, kes mäle-
tavad Kivi-Vigala kooli ehitust? Kui-
das siia tööjõudu juurde suunati! Va-
bariigi lasteaedade ehitamise plaan 
kõrbes, kuniks Tallinnas avastati, et 
Vigalas hakkab üks lasteaed peaaegu 
valmis saama. Kõrged ülemused pea-
linnast tegid kõik, et lasteaed oleks 
aastavahetuseks valmis. Oligi, vaba-
riigi au oli päästetud.

Kõik lugejad saavad paralleele tõm-
mata Avo Kulli kirjeldatud välismais-
te abistajate ehk õnneküttide ja kas-
või Vigala piimatööstuse kapitalismi 
teele viijate vahel. Huvitav, kui palju 
on talupidajatel paarikümne aasta 
jooksul piimaraha saamata?

Romaan „Vabrik“ meenutas mulle 
üht minu isiklikku kogemust. Pidin 

töötamise lõpetama oma haigete jal-
gade pärast, kuid nalja pärast lubasin 
siiski minna avatavasse baari – saan 
kanda villaseid sokke, vilttuhvleid, 
tööle minna hoone tagauksest. Töö-
kaaslased naersid, et siis tulevad need 
katusepakkujad ja kantpead ning läbi 
mu töökene ongi. Ütlesin, et lasen leti 
ette suure võre teha, teenindan nagu 
mõnes piletikassas väikese luugi kau-
du, küll ma pääsen nende käest. See 
oli nali, kuid paarikümne aasta eest, 
kui abikaasa veel tööl käis, sõitis lau-
päeva õhtul meie maja ette sõiduauto, 
millest väljusid kaks mulle tundma-
tut noorepoolset meest, kes kandsid 
tumedat ülikonda, valget triiksärki ja 
lipsu. Kell oli alles seitse, naabripere 
kodus, avasin ukse, millest pistis pea 
välja meie väga kuri lõukoer. Hoid-
sin ust just nii palju lahti, et koer ei 
saaks tulijatele kallale ning küsisin, 
mida härrad soovivad. Nemad küsisid 
minu abikaasat, et tulid talle Tallin-
nast kirja tooma. Imestasin, miks nad 
ei võinud seda posti panna, oleks ju 
esmaspäevaks käes olnud, nüüd rais-
kavad mitu tundi sõiduks ja isegi au-
tost ei jaksa üks mees kirja ära tuua. 
Mulle tehti selgeks, et seal on arve, 
mille peavad isiklikult üle andma. 
Abikaasa oli aga turismireisil ning 
palusin usaldada see kiri minu kätte. 
Siis võttis üks meestest sõna ning üt-
les, et arve tuleb kindlasti ära tasuda, 
muidu võetakse abinõud tarvitusele. 
Siis sain juba aru, kellega mul tege-
mist on ning selgitasin, et abikaasa 
tuleb alles nädala pärast, kannatagu 
oma abinõudega nii kaua. Arve sai 
muidugi tasutud, kuigi töö oli tegema-
ta, kuid 10 000 EEK pärast ei olnud 
mõtet abinõude kasutusele võtmise 
hirmus elada. Aga alati, kui teleri ek-
raanil esines see kirjatoojate ülemus, 
vandus mu abikaasa tulist kurja. Ma 
ei oleks iialgi arvanud, et kantpead 
nii viisakad välja näevad.

Romaanis „Vabrik“ hämmastas 
mind sovhoosi direktor – ma ei suut-
nud uskuda, et niisugune juhtiv töö-
taja võib üldse olemas olla. Udune et-
tekujutus siiski prototüübist oli, kuid 
olin veendunud, et autor oli ta paksult 
üle tõrvanud. Paraku mitte.

Nüüd ootan „Reporteri“ ilmumist, 
sest ajalehtede-ajakirjade toimetuste-
ga olen üksjagu kokku puutunud.

Tuhat tänu selle kohtumise organi-
seerimise eest Kivi-Vigala raamatu-
kogule!

Kaie Bergmann

Kolmapäeval 26. juunil 
kella 12.00 kuni 15.00 

korraldab Kivi-Vigala raamatukogu 
Külade keskuses 
traditsioonilise 

RAAMATU-
LAADA

Vaadake kodudes üle oma raamatud 
ja millised tunduvad üleliigsetena, 
tooge juba eelnevalt Kivi-Vigala raa-
matukokku või siis otse laadapäeval 
laadale. Usume, et sealt leiate endile 
kindlasti mõne meelepärase raamatu 
vastu. 

Ootame aktiivset osavõttu!

kohtumiselt kirjanik avo kulliga
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Õpiring „isetegijad“

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala õpiring kannab nime „Isetegijad“. 
Õpiringi tegevuse kaudu õpime erinevaid papi-, paberitöid ja 
muud materjali ning tehnikat kasutama, millest võib valmistada 
kingitusi väikese rahakuluga.

Õpiringi eesmärgiks on meeskonnatöö oskuste arendamine, indivi-
duaalsete oskuste tugevdamine, uute vahendite leidmine kingitus-
te valmistamiseks. Õpiringi praktilise tegevuse kaudu täiendada 
oma käelist tegevust, loovust ja ilumeelt. Omame uusi oskusi, et ise 
oma kätega valmistada midagi meeldivat, mis annab emotsionaa-
lse laengu. Õppimise teel arendame end. Kokku saame paar korda 
kuus Vana-Vigalas, nõusoleku on andnud juhendamiseks kunsti-
õpetaja Tiiu Jalakas.

Kes soovivad osaleda õpiringi tegevustes palun, end registreerida 
Maie Üürikese juures telefonil 5693 9081 või e-mail: maie@viga-
lattk.ee hiljemalt 15. juuniks.

Õpiringi tegevus saab teoks kohaliku omaalgatusliku programmi 
toel.

Päike, meri ja loodetavasti soojad 
ilmad ning loomulikult pikk puh-

kuseperiood koolist iseloomustavad 
kohe eesolevat aega. Pärast pikka 
ja väsitavat õppimist on koolinoored 
selle vaheaja kuhjaga ära teeninud. 
Siinkohal ei tohiks suure süllelange-
nud vabadusega ära unustada reeg-
leid ja norme, mis meile kõigile meie 
enda heaolu nimel loodud on. 

2012. aastal panid alaealised Rapla 
maakonnas toime 848 väärtegu, mil-
lest 216 on alkoholiseaduse rikku-
mist, 290 liiklusseaduse rikkumist, 
246 tubakaseaduse rikkumist, 70 
karistusseadustiku rikkumist ja 11 
narkootiliste ja psühhotroopsete ai-
nete ning nende lähteainete seaduse 
rikkumist. 

Käesoleval aastal on alaealiste poolt 
toimepandud kokku 261 väärtegu, 
millest 72 alkoholiseaduse rikkumist, 
44 liiklusseaduse rikkumist, 109 tuba-
kaseaduse rikkumist, 26 karistussea-
dustiku rikkumist ja 5 narkootiliste 
ja psühhotroopsete ainete ning nende 
lähteainete seaduse rikkumist. 

Päris karm reaalsus, kas pole?! Vaa-
dates eelnevaid numbreid, siis oleks 
kõigil lapsevanematel mõistlik enne 
suvevaheaega nii endale kui ka laste-
le meelde tuletada ja läbi rääkida mõ-
ned võimalikud probleemid ja situat-
sioonid, mis võivad suvel ette tulla.  

Kas me ikka suhtleme piisavalt oma 
lastega? Oleme me teadlikud sellest, 
millega nad meie äraolekul kodus ja 
väljaspool kodu tegelevad? Kas kõik 
on nii, nagu nad meile räägivad? 
Suheldes lastega, kes on mingil põh-
jusel sattunud politsei huviorbiiti 
ja küsides neilt, kas lapsevanem on 
teadlik, kus nad viibivad või millega 
tegelevad, selgub liigagi tihti, et lap-
sevanem ei tea lapse käimistest ega 
ka asukohast midagi. Lapsed on loo-
vad ja leidlikud, ning oskavad leida 
erinevaid viise ja põhjendusi, kuidas 
saada oma tahtmine. Mõeldakse väl-
ja valesid, mida vanemad uskuma 
jäävad. Kes jääb bussist maha ja ei 
saa õhtul koju tulla, ning viibib sõbra 
juures. Kes ütleb omakorda, et läheb 
sõbra juurde, aga tegelikult on hoopis 
peol, kus suitsetatakse ja tarbitakse 
alkoholi. 

Lapsed tahavad tähelepanu! Nad ta-
havad, et ema ja isa leiaksid nende 
jaoks aega ning pööraksid tähelepanu 
nende tegemistele ja huvituksid nende 
elust. Laps soovib olla täiskasvanuga 
võrdne ning tunda ennastki suure ini-
mesena. Aga reeglid ja piirangud on 
nende arvates liiast ja nad ei mõtle, 
et tegelikult tähendab mõistlike reeg-
lite kehtestamine ja nende järgimise 
kontrollimine hoopiski vanemate hoo-
livust.

Suvel on populaarne liiklusvahend 
nii väikeste kui suurte seas jalgratas. 
Sellega liikumist reguleerivad jällegi 
omad reeglid, mis kaitsevad eelkõige 
jalgratturit ennast. Üks olulisemaid 
reegleid, vastavalt liiklusseadusele on 
kiivri kandmise kohustus alla 16aas-
tastele jalgratturitele. Liigagi tihti 
oleme näinud tänavapildis lapsi, kel-
lel kiivreid pole või  on küll peas, aga 
kas siis kinnitamata või kinnitatud 
nii, et rihmad ripuvad lõdvalt. Kiiver 
peab olema kinnitatud nii, et sellest 
on ka kasu. Kiiver peab olema paras, 
reguleeritud kasutaja pea järgi ja kin-
nirihmatud nii, et rihmad on pingul, 
ning pead raputades kiiver ei liigu 

paigast. Ostes oma lastele kiivrid, 
õpetage neile kiivri kasutamist, kui-
das asetada see pähe nii, et kasutegur 
õnnetuse korral oleks maksimaalne. 
Kiivrit ei ole vaja politsei jaoks, ega 
vanaema jaoks, vaid lapsele endale. 

Lisaks kiivrile vaadake üle ka jalgrat-
tad. Kas on olemas töökorras pidur ja 
signaalkell, ees valge ja taga punane 
helkur, vähemalt ühe ratta mõlemal 
küljel kollane või valge helkur? Pi-
meda ajal või halva nähtavuse korral 
ees valge ja taga punane tuli? Jällegi 
ei ole antud asjad vajalikud eelkõi-
ge jalgratturi enda jaoks. Jalgrattur 
peab olema teistele liiklejatele liiklu-
ses nähtav ja vajadusel kuuldav.

Head emad, isad ja vanavanemad! 
Pöörake tähelepanu, sellele kuidas 
teie lapsed oma vaba aega sisusta-
vad. Nii saame vältida nende sattu-
mist seadusega pahuksisse ja hoiame 
ära pöördumatute tagajärgedega õn-
netusi.

Turvalist ja muredest vaba koolivahe-
aega! 

Aigi Baumeister
Triin Tähtla 

menetlus- ja ennetusteenistus
Rapla politseijaoskond 

suvine koolivaheaeg on algamas
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Maikuu alguses toimus Kivi-Vi-
gala Rahvamajas III korraline 

isetegevuse ülevaatus, mis on jätkuks 
kunagi toimunud Vigala valla isete-
gemise päevale. Selle aasta teemaks 
oli „Sõdurid“. Et teemasse korralikult 
sisse elada, alustasid õhtut 15 Ees-
ti Kaitseväe staabi- ja sidepataljoni 
ajateenijat, kes andsid pea pooleteise 
tunnise kontserdi. Kõlasid kaunid lau-
lud isamaast, naistest, sõduritest, ar-
mastusest ja emadest, vahepaladeks 
räägiti juhtumisi sõdurielust, heideti 
nalja nii enda kui ka oma lähedaste 

üle. Näidati ka oma kitarrimängimise 
oskust, suheldi publikuga ja väljavali-
tud publiku hulgast said ka imekauni 
roosi ja sõrmuse omanikeks.

Laulud olid nii kaasakiskuvad ja 
hoogsad, et näiteks „Tädi Anna“ lau-
lu ajal ei suutnud Helmi ennast ta-
gasi hoida ja vallutas tantsupõranda. 
Sõduripoistele läks see väga hinge ja 
Helmist sai nende üleüldine lemmik. 
Kontserdi lõppedes ei tahtnud aplaus 
vaibuda ja minu teada esimest korda 
Kivi-Vigala Rahvamajas tänati esine-

uhhuu-uudised
Muru niitmisest!
Kallis Vigala valla rahvas. Kuna meie 
töökas haljastuse spetsialist Aiandi 
Vein laenatakse suveks vallale raha 
teenima Matsalu Rahvusparki ranna-
niite hooldama, siis palub vallavilet-
sus kõiki vikati omanikke kogunema 
ühe mütsi alla. Niidame valla ise puh-
taks. Lahti võib lasta ka lambaid (nii 
laudas olevaid, kui kodus toas vahti-
vaid).

Suvine liulaskmine!
3. juulil toimub Kivi-Vigala kel-
gumäel suvise liulaskmise kolmas 
etapp. Igaüks võtku kodust kaasa 
oma liud, mida pole kahju puruks 
lasta. Automaat on Eesti Kaitseväe 
poolt. Hiljem demonstreeritakse ka 
liu õhkulaskmist. Kasutatakse ve-
sinikupommi. Kaasa kõrvatropid 

kontsert ja isetegevuse ülevaatus

jaid publiku poolt püsti tõustes.

Hämmastav on see, et need noorme-
hed alustasid oma ajateenistust sügi-
sel, nad on tulnud Eestimaa erineva-
test paikadest ja detsembri alguses, 
kui „Singirullid“ käisid esinemas Tal-
linnas staabi- ja sidepataljonis, juba 
siis laulsid need samad sõduripoisid 
väga kaunilt mitmehäälseid laule. 
Suur teene selles on kindlasti nende 
poiste juhendajal Reet Kaljulal. Sü-
gav kummardus talle ja noormeestele 
muidugi ka.

Õhtu teises pooles astusid oma ka-
vadega üles memmede rühm „Kul-
lerkupp“, naisansambel „Hõbejuus“, 
näiteringid „Topelt-Kiiks“ ja „Sõbra-
Vägi“, Vigala Vallavalitsus, Kivi-Vi-
gala Põhikool ja „Singirullid“. Vigala 
Hooldekodu jälgis seekord toimuvat 
publiku hulgast, aga loodame neid 
järgmisel korral jälle „lavalaudadel“ 
näha. Kavad olid humoorikad ja igati 
vahvad. Nii et kõik kollektiivid teeni-
sid auga välja manöövrite eduka soo-
ritamise eest „Tunnustähe“ ja „Suh-
hoje pajoki“.

Aitäh teile kõigile, kes te viitsisite ko-
hale tulla ja selle õhtu meeldejäävaks 
muuta. Kohtume järgmisel aastal 
Kivi-Vigala Rahvamaja IV korralisel 
isetegevuse ülevaatusel.

Heli Lints

(võistlejatel soojendustropi võtmine 
keelatud). Võitjatele autasuks tasuta 
õllepäev Kivi-Vigala poe ees koos Ki-
virahnu ja Maaliga.

Erateade!
FIE Gunnar Paju annab teada! Nali 
naljaks, kusi kaljaks, aga “Pajutriinu” 
poest enam võlgu ei saa. Võlavihik sai 
täis.

Suveilmast ka!
Suvi tuleb ja läheb taas nagu alati. 
Puhkus tasub võtta siis, kui on teada, 
et keegi perekond Suvidest maale tu-
leb. Kes plaanib oma puhkuse linnas 
või Raplas veeta, siis seal on keegi Su-
videst tihedamini kui Vigalas. Kõiki-
del on võimalus Suvide maal käimiste 
kohta küsida Suvide facebooki lehelt. 
Ilusat Suvit!

Marco Parco

Jaanituli Jaamas toimub 
22. juunil. 

Tantsuks mängivad 
"Vana Kooli Noored"

Täpsem info tulekul!
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1997. aastal saatis Hans Ots Aust-
raaliast sugulastele oma lellepoja 

köidetud Heinrich (Heino) Otsa elu-
loo. Ta oli seadnud kokku Heinrichi 
käsikirjalised (käsikiri oli trükitud 
kirjutusmasinal ühe sõrmega, kuna 
Heinrich oli viimased eluaastad ühe-
poolselt halvatud) materjalid ning 
need arvutisse trükkinud. Oma eluloo 
kirjutamise ajendiks oli soov, et ehk 

hakkavad suguvõsa järeltulijad ku-
nagi huvi tundma oma esivanemate 
kohta.

Heinrich Ots sündis 21. juunil 
1906. aastal Läänemaal Märjamaa 
kihelkonnas Haimre vallas Orgita-
Suurküla külas Matsu talus. Hiljem 
asus pere elama Vigala kihelkonda 
Päärdusse Vene külla Sepa tallu. 
Kustumatu jälje on entusiastlik mees 
jätnud võrdselt mõlema kihelkonna 
kultuurilukku, kuna just Heinrich 
Ots on ennesõjajärgselt lugematutel 
fotodel jäädvustanud siinse paikkon-
na inimesi ja vaatamisväärsusi. Kõik 
tema fotod on signeeritud.

Kõik oma teadmised on ta omanda-
nud läbi praktiliste tegevuste. 1934. 
aastast töötas Heinrich Ots Märja-
maal, omades väikest mehhaanika-
töökoda.

1944. aasta septembris tegi tolleaeg-
ne Märjamaa politseikomissar Eugen 
Nõu (kirjanik Enn Nõu onu) Heinrich 
Otsale ettepaneku siinsed politseiko-
missariaadi personali ja nende pere-
konnad autoga Haapsallu Rohuküla 
sadamasse toimetada. Tänutäheks 
pakkus Heinrichile ja tema kihlatule 
kohta paadis. Otsustada tuli kiirelt, 
saatuse tahtel lahkus Heinrich üksi. 
Me võime vaid ette kujutada, mida see 
tähendas tollal 38-aastasele mehele, 
kes pidi maha jätma oma armastatu, 
lähedased ning kodumaa. Detailse-
malt saab 1944. aasta põgenemisest 
lugeda Rootsi Stockholmi Eesti Päe-
valehest 1984. aasta numbrite 78-79 
vahendusel. Heinrich Ots jäi elu lõpu-

24. – 26. mai toimus Vaguja külas 
Räuksu talus Eesti pottseppa-

de kokkutulek, mille korraldajaks oli 
Räuksu perenaine, Riina Siimar, keda 
toetas Ahjumaailm OÜ ja Unibuild 
OÜ. Varasemalt on pottseppade suve-
päevi korraldanud telliste suurtootja 
Wienerberger OÜ, kes nüüd andis lipu 
üle Riinale. Meelsasti toetasid mater-
jalidega nii Wienerberger OÜ kui ko-
halik segutootja Uninaks OÜ.

Pottsepaüritusest võttis osa kaks-
kümmend meistrit ja kaasatud oli ka 
pereliikmeid. Huvitavad töötunnid 
möödusid suure ja Eestis ainulaad-
se ehitusviisiga kuppelahju ehitusel, 
milles saab küpsetada nii pizzat kui 
meie rahvuslikke roogasid. Põnevust 
ja uudsust jätkus kõigile ja kui ahi, 
mille sisemine diameeter on 1220 
mm, õppetööna valmis sai, oli rahul-
olevate kursuslaste ühine otsus, et 
pildilt ja projektilt paistis asi lihtsam 
ning kasinam. 

Pottseppade TPL-i, töö-ja puhke-
laagrite, korraldamine on planeeritud 
ka edaspidi. Sel suvel tullakse veel 
kokku, et ühiselt ehitatud ahju tes-
tida ja seal koos erinevaid suvetoite 
küpsetada. Küllap leiame ka järgmise 
huvitava projekti, mis oleks pottsep-
padele huvitav kohapeal kivisse ladu-
da.

Edaspidi on plaanis võõrustada ka 
naaberriikide meistrimehi ja õppida 
nende kogemustest. Möödunud talvel 
käisime ühiselt külas Soome pottsep-
padel Jyväskyläs ja nende huvi meie 
vastu on igati innustav. Kui vanker 
veerema lükatud, küllap siis lisan-
dub nii vedajaid kui kaasareisijaid. 
Õnnestunud algus Riina pottsepatalu 
loomisele on ühiselt loodud ja kolmele 
parimale kuldsed pottsepakellud ja-
gatud.

Raivo Koppel
Kursuse juhendaja Ahjumaailmast

riiNa siimar võõrustas 
eesti pottseppasid

ni poissmeheks. Tema töökus, teadmi-
sed tehnikaalal, galantsus ning kesk-
misest suurem intelligentsus aitasid 
teda kaugel võõrsil hakkama saada. 
Veel vanuigi, 74aastasena võttis ta 
ette koolitee ning asus õppima sama-
aegselt nii Nacka täiskasvanute kui 
ka Stockholmi eesti gümnaasiumis.

Käsikiri kannab pealkirja Minu 
elulugu, mida see üldjoontes ongi, 
laiendatuna detailsetele mälestustele 
ja meenutustele möödunust.

Rootsis elades jätkus Heinrichi foto-
graafiakirg. Juba vanas eas jäädvus-
tas ta kollektsioneerimise eesmärgil 
Stockholmi vaatamisväärsusi: seal-
seid kirikuid ning mälestussambaid. 
Kahjuks hävis tema oma kätega ehita-
tud maja tules ning seejärel oli mehe 
eluasemeks aastaid vana kaubik. Siis 
tabas meest insult, mille tagajärjel jäi 
Heinrich ühepoolselt halvatuks. See-
järel paigutas vald mehe hooldeko-
dusse. Ent ka see ei takistanud seik-
lushimulist meest 1980-ndate keskel 
ette võtmast reisi Eestisse. Kirgliku 
tehnikamehena oli tal automaatkäi-
gukastiga invaliidisõiduk, millega siis 
Viiburi kaudu Eestis sugulasi külas-
tamas käis.

Heinrich Ots suri 29. Detsembril 
1991 Rootsis Nacka vanadekodus.

Tänu kodanikualgatusele on kä-
sikiri huvilistele kättesaadav Velise 
piirkonna ajalugu käsitleval kodule-
hel: www.velise.ee.

Ave Kusmin

heinrich otsa käsikiri on kätte-
saadav nüüd velise kodulehel
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Järvakandi alev kui klaasipealinn 
õppekäigu sihtkohana. Teadsime, 
et Järvakandi alev on välja kasva-
nud 1879. aastal Järvakandi valla 
lõunasoppi Isakõnnu küla maadele 
rajatud klaasikojast ja selle ümber 
kujunenud töölisasulast. Nüüd tun-
neme Järvakandit kui Rabarocki toi-
mumispaika.

Klaasimuuseumi haridusprogrammi 
tutvustasid Külli Muromägi ja muu-
seumi juhataja Allan Kima. Tutvustu-
se aluseks oli püsiekspositsioon. 1895. 
aastal sai põhitoodanguks aknaklaas. 
Nägime ligi 1,5 meetrist klaasimulli, 
mille otsad lõigati pikuti lõhki ja trii-
giti eraldi ahjus aknaklaasiks. 1928. a 
ehitas insener Gerhard Lukk uue ma-
sintõmbe meetodil töötava Järvakan-
di klaasivabriku, kust algas tehase 
nn võidukäik, mis kestis 1995. aasta-

ni. Klaasitööstuse teekonna kirjeldus 
ajaloost tänapäeva pakkus meile pal-
ju huvitavat teavet. Uues vabariigis 
lõpetati klaasi tootmine, mindi üle 
purkide ja pudelite tootmisele.

Muuseumi külastamine annab võima-
luse klaasikojas töö jälgimiseks. Kind-
la peale puhujaks oli Eero Vaikre. 

Klaasistuudio klaa-
simeistri käte vahel 
valmis vaas ning hil-
jem jätkas ta öökulli-
de valmistamist. Õpi-
lased jälgisid suure 
huviga klaasimeist-
ritööd, soovijatel oli 
võimalik varem sula-
tusmeetodil valminud 
töid, meeneid-taiesed, 
kaasa osta. Järvakan-
di suveniirid ehivad 
paljude kodusid, neid 
ostetakse ja kingi-
takse. Klaasikoda on 
töötanud juba 6 aas-

tat ning kutsub edaspidi uusi huvilisi 
kätt proovima.

On maa, aga ei kanna, on vesi aga 
sõuda ei saa – nõnda tutvustati Muk-
re raba ajakirjas „Eesti Loodus“. Ilus 
ilm kutsus meid rabamatkale, sääsed 
meist huvitatud ei olnud, agaramad 
olid valmis end siiski kemikaaliga 
kokku määrima. Meie matka ajal tegi 
lõpuklass kirjandit „Inimene ja loo-
dus“ ning matkast osavõtjail tekkis 

„päev, millal iNimeNe midagi uut ei õpi, 
oN kaotatud päev“ (a. lauter)

suhe ümbritseva loodusega. Vaat-
lustornist avanenud vaade kinnitas 
meie looduslähedust. (Toreda näite 
tõi samal hommikul raadios Vigalas 
töötanud kirikuõpetaja Kaido Soom, 
kes tulles tagasi ühest Euroopa suur-
linnast, ootas teda Eestimaal suur 
vaikus, nii kosutav tundus see mõtete 
kogumiseks.) 

Mukre raba pindala on ligi 2200 ha, 
tekkinud järve soostumisel. Raba pee-
takse Ees ti üheks vanemaks. Raba on 
rikas laugaste ja pisijärvede poolest. 
Imetlesime Mukre järve tumedat vett, 
eemal nägime valgeid vesiroose õitse-
mas. Pärandkultuuri aastal võib mär-
kida ka seda: rabalaama lõunapoolses 
osas on koht, mida tuntakse Krõõda 
soo nime all. Legendi järgi uppunud 
sinna Krõõda nimeline naisterahvas 
ning sellest ajast olevat Mukre män-
nid punase koorega. 

Matk oli põnev, nii et tuleks või tei-
nekordki kaitsealuste looma- ja taime 
liikidega tutvuma. Rabasid jätkub 
mitmel pool Raplamaal, noored arva-
sid, et Vigalas tuleks ka leida võima-
lusi rabade arendamiseks turismi- ja 
õppekeskkonnana.

Tagasiteel peatusime Soome lenduri-
te monumendi juures Vanamõisa kü-
las Valgu lähedal. Sõja alguses, 1941. 
a augustis, viis äike lendurid kursilt 
ja nad hukkusid. Mälestusmärk avati 
1997. a ning selle kujundajaks Heikki 
Häiväoja, kelle kujundatud on Soome 
euromüntide tagaküljed.

Väike peatus oli ka teiselpool Valgut 
Veski külas Ants Lauteri sünnikodu 
juures, tema suurust teavad täiskas-
vanud ja Märjamaa Keskkool on tema 
nime kandnud. Õpilastele sai kaasa 
üks Lauteri mõte „lihvimata teemant 
pole veel briljant“.

Viimane peatus oli Velisel Kiigesaarel 
kiikudes, üle silla liikudes ja konna-
kulleseid jälgides. Tänusõnad Teile 
Järvakandi, Kehtna ja Märjamaa val-
lad, et on kohti, kuhu saab tulla uute-
le õppekäikudele.

Õpetajatena jääb veel Teile, õpilaste-
le, soovida ilusat ja tegusat suve ning 
kasutage võimalust uute  teadmiste ja 
kogemuste omandamiseks.

Jaan Viska
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Eelolev suvi toob endaga olulise 
muudatuse peretoetuste maksmi-

ses. Seni on peretoetused olnud uni-
versaalsed, kõigile lastega peredele 
ühtemoodi. Juulikuust hakkavad saa-
ma lisatoetust need pered, kes kõige 
enam abi vajavad ehk madalama sis-
setulekuga pered. Lisaks hakkavad 
märgatavalt suuremat toetust saama 
pered, kus kasvab kolm või enam last. 
Kinnitan, et ükski praegune toetus 
ära ei kao. 

Ees seisavad aga suured muuda-
tused ning seepärast viiakse laste-
toetuste reform läbi kahes osas. Selle 
aasta 1. juulist tõuseb allpool suhte-
list vaesuspiiri elavatel peredel esi-
mese ja teise lapse toetus 28,77 euro-
ni ja kõigil kolme või enama lapsega 
peredel 76,72 euroni lapse kohta. 1. 
jaanuarist 2015 on enim abivajavate 
laste toetused praegusega võrreldes 
tõusnud kahekordseks – näiteks mak-
sab riik siis kahe lapsega perele lapse 
kohta toetust ligi 38,36 eurot. Väga 
oluline on ka see, et täiendavaid toe-
tusi ei arvestata toimetulekutoetuse 
määramisel pere sissetuleku sisse.

Lastetoetuste reformiga tähtsusta-
me eriti neid peresid, kus kasvab kolm 
või enam last. Kui praegu on alates 
kolmandast lapsest toetus 57,54 eurot 
lapse kohta, siis alates 1. juulist tõu-
seb see kahe lapsetoetuse määra ehk 
19,18 euro võrra 76,72 euroni kuus. 
Kui reform on täielikult rakendunud 
2015. aastal, suureneb kolmanda ja 
enama lapse toetus 95,9 euroni kuus. 
Alates kolmandast lapsest tõusvat 
lastetoetust eraldi taotlema ei pea, 
see suureneb automaatselt. Kui perre 
sünnib korraga kolm või veelgi suu-
rem arv lapsi, toetame sellist erakord-
set sündmust alates 1. juulist praegu-
se 320 euro asemel 1000 euroga lapse 
kohta. Seega kolmikute sünnitoetus 
hakkab olema 3000 eurot, nelikutel 
4000 eurot jne.

Vajaduspõhise toetuse taotlemisest
Vajaduspõhiseid peretoetusi hakka-

vad määrama elukohajärgsed kohali-
kud omavalitsused ning neile tuleb 
ka vastav taotlus esitada. On süm-
boolne, et vajaduspõhist peretoetust 
saab taotlema hakata juba 1. juunist 
ehk alates lastekaitsepäevast. Valit-
sus otsustas hiljuti laiendada toetuse 
saajate ringi ning vajaduspõhise pere-
toetuse saajate ringi lisanduvad edas-
pidi kõik toimetulekutoetust saavad 
lastega peredel. Korraga määratakse 
toetus kolmeks kuuks ning toetust 
hakatakse välja maksma alates 1. 
juulist.

Vajaduspõhist peretoetust saavad 
taotleda pered, kus kasvab vähemalt 
üks laps ning perekonna sissetulek 
jääb allapoole suhtelist vaesuspiiri. 
Sel aastal on selleks piiriks perekonna 
esimese liikme kohta 280 eurot kuus. 
Iga teise ja järgmise vähemalt 14-
aastase pereliikme kohta on see 140 
eurot ning alla 14-aastase pereliikme 
kohta 84 eurot kuus. Vajaduspõhise 
toetusega lisandub ühe lapsega perele 
sel aastal 9,59 eurot kuus, mis 2015. 
aastaks kasvab 19,18 euroni. Näiteks 
neljaliikmelise perekonna puhul, kus 
on kaks täiskasvanut, üks 15-aastane 
laps ning üks 10-aastane laps, on sis-
setulekupiiriks 2013. aastal 644 eu-
rot. Seega on sellise koosseisuga nel-
jaliikmelisel perekonnal 2013. aastal 
õigus juhul, kui perekonna keskmine 
netosissetulek taotlemisele eelneval 
kolmel kuul on olnud väiksem kui 644 
eurot kuus.

Paar olulist muutust veel
Eesti perekonnad on aja jooksul 

muutunud ning neid muutusi arves-
tab ka käimasolev reform. 

Nimelt saab peretoetust taotleda ka 
last kasvatava vanema abikaasa. Ees-
tis on üha rohkem kärgperesid, kus 
abielus olevatel vanematel on ühis-
te laste kõrval lapsed varasematest 
kooseludest. Nüüd tekib võimalus vor-
mistada üks vanematest peretoetuste 
saajaks, mis võimaldab lapsed peres 
kokku liita. See omakorda annab õigu-
se saada suuremat lapsetoetust alates 
kolmandast lapsest peres või lapse-
hooldustasu 3–8-aastaste laste eest.

Igal suvel on paljud pered silmitsi ol-
nud murega, et nende 16aastastele ja 
vanematele lastele, kes on põhikooli 
lõpetanud, on lastetoetusi makstud 
tagantjärele siis, kui sügisel on koo-
list tulnud kinnitus, et laps ikka edasi 
õpib. Nüüd jõustub erisäte, mille ko-
haselt makstakse peretoetusi edasi 
ka suvekuude (juuli ja augusti) eest. 
See peaks tooma suuremat rahu pal-
judele peredele.

Täpsemat infot reformi kohta jaga-
vad kohaliku omavalitsuse töötajad, 
kes teavad muudatusi detailsemalt, 
ning lähiajal avame kodulehe www.
lastetoetused.ee. Sellelt lehelt leiab 
ka oma pere vajaduspõhise peretoetu-
se sissetulekupiiri välja arvutamiseks 
sissetulekupiiri kalkulaatori.

suuremad toetused 
eNim abi vajavatele 
NiNg lasterikastele 

peredele 
taavi rõivas, sotsiaalminister

statsionaarne õendusabi (hooldusravi) rapla haiglas

Statsionaarse õendusabi (hooldusravi) 25 voodikohaga osakond on Rapla haiglas 
alates jaanuarist 2013. Osakonda juhatab Krista Neeme.

Osakond ehitati uueks ja kõigile nõuetele vastavaks Euroopa struktuurifondide 
rahadega, millele umbes kolmandiku osas lisandus haigla omaosalus.

Teatavasti tasub haigekassa õendusabi (hooldusravi) eest 85% ulatuses, 15% 
jääb patsiendi (või tema omaste) kanda. Täpset teavet saab alati küsida ka osakon-
nast (489 0724).

Mitmeid asjaolusid arvestades, sh patsientide pöördumisi, küsib haigla omaosa-
lust suveperioodil senise 6 euro asemel 3 eurot (alates 10. juunist kuni 31. augus-
tini).

Suvel, kui ilmad ilusad ja soojad, on õendusabi osakonnas olevatel patsientidel 
võimalus viibida värskes õhus koos osakonna saatjaga. Haigla ümbrus nn õueala 
on peale ehitusi korda saamas ja peagi päris ilus! Siinkohal soovitus, et osakonda 
tulijatel oleks kaasas jakk või kampsun, mida õue minnes vajadusel peale võtta. Ka 
ratastooli patsiendid saame ilusa ilmaga õue viia. Muidugi arvestame seejuures pat-
siendi tervislikku seisundit ja soovi.

Osakonnas on väga head pesemisvõimalused mistahes seisundis haigetele.
Statsionaarse õendusabi osakonda (hooldusravile) tulekuks on vaja perearsti 

saatekirja. Nii et kui on mure, arutage oma perearsti või -õega või valla sotsiaaltöö-
tajatega, kuidas oleks abi teile kõige parem korraldada.

Osakonnal on võimalus pakkuda ka tasulist hooldusteenust (20 eurot ööpäev). 
Sel juhul peate kokku leppima osakonnajuhataja Krista Neemega ning siis perearsti 
saatekirja vaja pole.
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Mälestame endist koolivenda

SIIM ALLIPERE

Avaldame sügavat kaastunnet lähedas-
tele.

Koolikaaslased 
Kivi-Vigala Põhikooli päevilt

Elust jäljetult üksi ei lähe
ikka midagi järele jääb...
Sealpoolsuse säraval tähel
oma maapealseid jälgi ta näeb...
/V.Osila/

Kallid Silvi ja Olev lastega!
Avaldame sügavat kaastunnet

kalli poja

SIIM ALLIPERE

kaotuse puhul.

Tiduvere külarahvas

Sügav kaastunne Mariannele 

poja 

kaotuse puhul.

Märjamaa Tarbijateühistu

Beaton, M. C Agatha Raisin ja sur-
mapirukas
Day, Sylvia Alasti
Dettmann, Lutz Anu. Aja-, sõja- ja 
armastuslugu Eestimaal
Vahing, Aigi Eestlanna Pariisis
Laan, Ulrika Ela hästi! Jooga, … 
käsiraamat
Hiiemäe, Reet Ended ja ennustami-
sed eesti rahvausundis
Mikker, Evelin Epu
Ashton, Leah Erakordne tütarlaps
Fossum, Karin Harriet Krohni mõr-
valugu
Värk, Eike Helend Peep roosiokkali-
sel teatriteel
Hettche, Thomas Isade armastus
Cooper, Natasha Jahisaak
Kaye, Marguerite Jäise südamega 
elumees
Väljaste, Elme Jõmmiparadiis: uus 
elu Proletariaadi puiesteel
Tohvri, Erik Kaamos: järg romaanile 
"Mere taga"
Bos, Samone Kadunud kullalinna 
otsinguil
Sarapik, Margit Kalendrilinna lood
Rass, Adeele Kasuisa
Saar, Kiiri Keteriin Salaaias. 2. 
raamat
Kadastik, Mart Kevad saabub sügisel
Kivirähk, Andrus Konna musi
Fisher, Bruce Kui suhe lõpeb: kuidas 
lahutusest toibuda
Scott, Bronwyn Kuidas häbistada 
daami. Triloogia 1. raamat
Raudnask, Valve Kuno Plaan ja Viru 

kringel
Laidla, Siiri Käbiküla lood
Montefiore, Santa Kõrvalehüpe
Karits, Henn Leegitseval piiril. 
Varipiirist ja sidesõjast vabaduseni 
1990-1991
Ernits, Marje Lihtsalt ilus
Liiv, Juhan Lumi tuiskab, mina lau-
lan: valik luulet
Lihhanov, Albert Lõhutud nukk
Clark, Mary Higgins Ma kõnnin 
üksinda
Lender, Mae Ma nüüd lähen
Christensen, Lars Saabye Maskeraad
Chamovitz, Daniel Mida taim teab: 
teejuht meelte maailma
Uus, Eia Minu Prantsusmaa: elu 
nagu sirelivein
Johannes, Mirjam Minu Toba: sulge-
deta indiaanlased
Luik, Kadri Must & valge luik
Kivi, Kaarel Mõrtsukatöö Faehlman-
ni tänavas
Taylor, Philip M Mõtterelv: propa-
ganda
Orhideede kasvatamine kodus
Carlin, Peter Ames Paul McCartney 
lugu
Leps, Ivi Perihveerija päev
Gerritsen, Tess Pruudivalvur
Stacey, Shannon Päriselt sinu. Tri-
loogia 3. raamat
Atzori, Andrea Põhjala logiraamat: 
itaalia tudengi aastad
Sumberg, Kaire Pühapäevaisa
Remondinipid: Ehita, krohvi, plaadi, 
soojusta …

maadlusest

1. mail toimusid Vinnis Eesti 
Meistrivõistlused sumomaad-

luses U12 ja U14 vanuserühmadele.
U12 tüdrukute kehakaalus 33kg 
võitis meistritiitli Heily Tiitus. Heily 
võistles ka vanemas grupis, kus ta 
saavutas 2. koha.
U14 tüdrukute arvestuses saavutas 
Triinuly Veimann 2. koha (40kg).
U14 poiste hulgas tulid Eesti meist-
riteks Urmis Veimann (60kg) ja 
Hannes Välis (65kg). Andreas Välis 
saavutas kehakaalus 60kg 2. koha. 
Andreas ja Hannes osalesid ka oma 
vanuserühma absoluutse parima 
selgitamisel, kus nad saavutasid 
vastavalt teise ja kolmanda koha.
Edukas esinemine Eesti meistri-
võistlustel tagas poistele koha EM-
il. Nii võistlevadki Hannes ja And-
reas juba juuni algul Ukrainas oma 

huvitavaid elamusi uute raamatute seltsis vaNa-vigala raamatukogus Saar, Kiiri Ruubeni liblikad: Jordan
Monaghan, Louise Röövitud: põgene-
mine Süüriast :
Leblanc, Maurice Salapärane maja
Grenville, Kate Sarah Thornhilli lugu
Lembe, Milvi Segased seigad
Laansoo, Merlin Seitse kitsetalle
Seitsekümmend loodusmaailma 
mõistatust
Mallery, Susan Suve triloogia 1. - 3. 
osa
Kasela, Rein Süütalastepäev
Lee, Harper Tappa laulurästast
Philip, Sam Top Gear: 100 kõige 
pöörasemat autot
Norman, Helena Truu petis
Kanarbik, Mia Leelo Tubli tüdruk: 
erootiline romaan
Roslund, Anders Tunnelitüdruk
Stark, Ulf Täitsapoiss
Beaton, M. C Uimastisõltlase surm 
(kriminaalromaan)
Morton, Kate Unustatud aed. 2. osa

vanuseklassi Euroopa Meistrivõist-
lustel. Suur tänu kõigile, kes poiste 
sõitu toetasid!

4. mai - Kehtna Liud:
Andreas Välis (58kg) 1. koht
Hans Veskimägi (63kg) 3. koht
Manuel Müller (100kg) 3. koht
18. mai - Juhan Kalde mälestus-
võistlused Märjamaal.
Noored:
Aron Aun (35kg) 1. koht
Andreas Välis (56kg) 1. koht
Hannes Välis (64kg) 2. koht
Juuniorid:
Ismail Meshoul (63kg) 1. koht
Marek Lainela (72kg) 1. koht
Manuel Müller (+85kg) 2. koht
Tüdrukud:
Heily Tiitus (32kg) 1. koht
Triinuly Veimann (42kg) 1. koht

Jüri Nisumaa
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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

Juunikuu juubilarid ja 
sünnipäevalapsed

Regina Pedosk    94
Linda Illimar    94
Alma Vitsberg    87
Eha Lootus    80
Mihkel Luist    65
Ülo Vänt    65
Vassili Djatšok    60

On suvekuudes tunda soojust
ja elukuudes juba pisut mälestust.

Kuid peamine – sa ära iial loobu
naerust ja meie siirastest 

õnnesoovidest.

Palju õnne!

7. juunil toimub Vigala valla 

suvepidu
Kell 18.45 puu istutamine

19.00 KONTSERT Vana-Vigala 
laululaval

Olete kõik oodatud!

Vana-Vigala Põhikooli XX lennu lõpuak-
tus toimub 21. juunil kell 15.00 

9E ja 9K klasside lõpuaktus 22. juunil 
kell 10.00 kooli aulas.

Kivi-Vigala Põhikooli 
9. klassi lõpuaktus toimub 

17. juunil kl 18.00.

Uued ilmakodanikud

Kete-Ly Ülenurm
Ragnar Pesur

Vigala vald õnnitleb ajalehe vahen-
dusel oma valla elanikke 60., 65., 70., 
75. ja 80. juubeli puhul ning alates 81. 

eluaastast iga sünnipäeva puhul. 

ALGUS 16.00 RONGKÄIGUGA RAPLA KARMANI PLATSILT 
KONTSERT TAMMEMÄE LAULULAVAL

Vigala Küladepäev 
toimub sellel aastal 

Vana-Vigalas 6. juulil.

Ootamas vahvad ja 
harivad tegevused. 

Päeva lõpetab 
tantsuõhtu rahvamajas.

Täpsem info tulekul.


