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Evi Mägi on sündinud Vigala val-
las Tiduvere külas Allipere talus 

pere kolmanda lapsena. Põhiharidu-
se sai ta Peru koolis, seejärel lõpetas 
Märjamaa keskkooli ning Eesti Põllu-
majanduse Akadeemias Tartus oman-
das agronoomi eriala. 

Koos abikaasaga Henn Mägiga 
tähistasid nad eelmisel aastal 40. 
pulmaaastapäeva. Nad on koos üles 
kasvatanud viis väga kokkuhoidvat 
ja kodu armastavat tublit last: Aivar, 
Meelis, Maret, Toomas, Mait. Evi on 
vanaemaks seitsmele lapselapsele. 
Evi on tegelenud aktiivselt kultuuriga 
- laulnud Teenuse segakooris, Vigala 
naisansamblis, tantsinud naisrühmas 
ning mänginud kannelt kapellis. Li-
saks on ta ka tubli tervisesportlane.

Evi on rõõmsameelne ja lahke, ala-

ti valmis abistama nii nõu kui jõuga. 
Tema jaoks on perekond kõige oluli-
sem ning kõik lapsed ja lapselapsed 
on alati oodatud Vigalasse. Ühiselt 
tähistatakse sünnipäevi ja tähtpäevi 
nagu jõulud ja jaanipäev. Lisaks las-
tele on alati oodatud ka õde Asta ja 
tema lapsed ning nende lapsed.

Evi jaoks on kõige armsam koht 
maailmas Vana-Vigala, mille tege-
mistest võtab ta võimalusel alati osa 
- osaleb kevadisel koristustalgul, val-
la suvepeol. Selle armastuse Vigala 
vastu on ta süstinud ka oma lastesse. 
Viimastel aastatel on ta käinud koos 
õega ka maailma avastamas. Koos on 
nad võtnud ette reisi Norrasse, Unga-
risse ja Horvaatiasse.

Lapselapsed on alati elevil, kui min-
nakse vanaemale külla ja lahkumine 

valmistab suurt kurbust, sest vana-
emaga on alati tore koos mängida ja 
muid asjatoimetusi teha. Peale män-
gimise käiakse koos jalutamas, suusa-
tamas, kelgutamas, rattaga sõitmas, 
palli mängimas ja ujumas. Ka igasu-
gused töid ja tegemisi on lastelastel 
huvitav teha koos vanaemaga, sest 
tal on alati jagada häid õpetussõnu ja 
nippe. Kõige rohkem meeldib lastele 
teha vanaemale “kallirallisid”.

Igatahes on Evi Mägi (fotol: tagumi-
ses reas vasakult teine) suurepärane 
ema ja vanaema ning seda tunnustust 
igati väärt. Palju õnne Vigala AASTA 
EMALE ja tema toredale perele!

Vigala Vallavolikogu kultuuri- ja 
hariduskomisjon

VIGALA VALLA AASTA EMA - EVI MÄGI



2 VIGALA SÕNUMID

Näitlejahakatised, Lavarebased ja 
Lekustutid – need on Kivi-Vigala 

kooli näiteringi kolm truppi. Noorte 
näitlejate tegemisi sai näha volbri-
õhtul, kui nad astusid Vigala Külade 
Keskuse laval üles oma etendustega 
„Sõit kuule“, „Sibulad ja šokolaad“ 
ning „Charlie ja Leo“.

Märtsikuus osaleti maakonna koo-
liteatrite festivalil Kohilas, kus põ-
hikoolide laureaadiks valiti meie La-
varebaste trupi etendus „Sibulad ja 
šokolaad“. Nii esindasid üleriigilisel 
kooliteatrite festivalil meie maakon-
da viis vahvat poissi-tüdrukut: Helyn 
Luik, Kärt Kukk, Raido Liiv, Egert 
Nei ja Kristin Viimne, kes tõid Oris-

Vigala laste teatritegemised
saarest kaasa ka huumori eripreemia. 
Ühe näitlejapreemia võttis endaga 
kaasa Raido Liiv.

Kohilas märgiti paremate näitleja-
tena ära Merili Burmeister, samuti 
Raido Liiv, Kadri Kärsna ja õpilasžü-
rii poolt Egert Nei.

Algklasside näiteringidest võitsid 
maakonnas laureaaditiitli Vana-Vi-
gala põhikooli näitlejad Mari Saffre 
ning Kärolin ja Fred Kikas, lavasta-
jaks Anne Andrejev.

Sellised vahvad noored näitlejad on 
meie vallas.

Eve Kärsna

KEVAd KÄES! 
Kivi-Vigala Põhikooli toimetustest

Neliapäev, 1. aprill tõi kaasa nae-
ru, nalja ja laulu, nimelt toimus 

meie koolis parodeerimisehõnguline 
playback, kus õpilased ja õpetajad või-
malikult originaalilähedaselt kehas-
tasid lauljaid, ansambleid jt. toredaid 
ühendusi. Töötas ka auväärt žürii, 
kuhu objektiivsuse huvides kuulusid 
vaid õpetajad, kes pole sellel aastal 
klassijuhatajad: Kristine Niit, Loide 

Enni, Elle Erman ja Jaan Viska. Ette-
asted olid nii vägevad ja tasavägised, 
et kõik osalejad said kiidukirjad, mil-
lel kõige efektsemad omadused välja 
toodud.

Ehkki kevad on lasknud ennast väga 
pikalt oodata, ei jäänud ka sellel aas-
tal meil tähistamata Jüriöö ülestõus 
traditsioonilise jüripäeva jooksuga.

Käimas on ka vanapaberi kogumise 
aktsioon, mis kestab veel mai esimese 
nädala ja mis on meie koolis endiselt 
väga populaarne. VIIME PABERID 
TAASKÄSITLUSSE.

Viimaseks veel: olen uhke, et meie 
kooliperet võib pidada väga tantsu-
lembeseks, sest selgi aastal tantsi-
sime kõikide õpilaste ja õpetajatega 
rahvusvahelisel tantsupäeval 2013. 
aasta tantsu “Kägära”. Jah, meie koo-
lis on tants popp!

Loodetavasti tuleb kevad nüüd mü-
hinaga ja kõik jaksavad vapralt kooli-
aasta lõpuni pingutada!

Ilona Noor

UUEd RAAMATUd KIVI-VIGALA 
RAAMATUKOGUS

Eesti ilukirjandus:
Künnapas, Heli Homme on ka päev
Tomusk, Ilmar Kuue kuuga tankis-
tiks: mälestusi Nõukogude mereja-
laväest 1982-84
Karm, Hill Saame kokku pühapäe-
val: lühijutud
Hvostov, Andrei Sillamäe passioon
Veidemann, Rein Tund enne igavik-
ku: romaan kolmes vaatuses
Kivastik, Mart Vietnami retsept
Tammeveski, Agu Ühtemoodi eikui-
dagi: romaan

Välismaa ilukirjandus:
Hettche, Thomas Isade armastus: 
romaan
Ladõnskaja, Viktoria Lasnamäe 
valge laev

Teaberaamatud:
Rand, Piia Eesti kirivööd
Pärdi, Heiki Eesti talumaja lugu: 
ehituskunst ja elu 1840-1940
Konks, Siiri Tuuletallaja: Matsalu 
minu elus

Lastele:
Vainola, Kätlin Karuelu aabits
Tomusk, Ilmar Kriminaalsed viine-
ripirukad: neljanda A kriminalistid
Vogl, Christl Lillehaldjad ja pöial-
poisid: muinasjutt
Bobõlski, Reet Maailma parim 
tront: lugu ühest kõrgest soost 
trondist ja tondilossist
Havukainen, Aino Teedu ja Peedu 
imelik uneraamat
Raud, Piret Teistmoodi printsessi-
lood
Mets, Tiia Vahva Toomas: Vana 
Toomase legend
Anton-Lauga, Rita Vihmaussi mure 
ehk Juurikas luuletab

Kivi-Vigala raamatukogu annab teada, 
et 22. mail kell 15.00 toimub 

KIVI-VIGALA KÜLADE KESKUSES
kohtumine kirjanik AVO KULLIGA

Kirjandushuvilistel palume kindlasti 
osaleda!

Takistuseks pole see, et pole tema 
raamatuid lugenud. Avo Kull on 

suurepärane esineja ning teda on 
huvitav kuulata.
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Mai ehk lehekuu uued raamatud 
Vana-Vigala raamatukogus

Teabekirjandus
Eesti Vabariik: Maa. Rahvas. 
Kultuur
Eesti ajalugu II, Eesti ja keskaeg
Eesti kirivööd
Kuulsuste allee: Mustamäe imeli-
sed inimesed
Tammar, M. Sõna raamat: vaimu-
ilmast nüüd ja muiste
Konks, S. Tuuletallaja: Matsalu 
minu elus ja minu ..
Hion, E. Valdo Pant - aastaid 
hiljem.

Lastekirjandus
Tinnuri, U. Laisk nõudepesuma-
sin
Bobõlski, R. Maailma parim tront: 
lugu ühest …
Niit, E. Rongisõit
Raud, P. Tobias ja teine B
Mets, T. Vahva Toomas: Vana 
Toomase legend
Selli, T. Kuningas Lambapea ja 
Piripoti …
Havukainen, A. Teedu ja Peedu 
imelik uneraamat

Eesti- ja väliskirjandus
Künnapas, H. Homme on ka päev
Tomusk, I. Kuue kuuga tankistiks: 
mälestusi …
Ilves, A. Muinasjutud lastele ja 
suurtele
Karm, H. Saame kokku pühapäe-
val
Ladõnskaja, V. Lasnamäe valge 
laev
Viinakuu: alkohol eesti luules: 
(antoloogia)
Jacobson, H. Finkleri küsimus

Meeldivaid elamusi 
raamatute seltsis!

Üleriigilise südamenädala tege-
vused toimusid 15.-21. aprillil ja 

sarnaselt viimasele paarile aastale 
keskendus ka seekord Vigala süda-
menädal liikumisele.

Nädal algas treenerite vahetusega, 
kus Vana-Vigala naised said jooga ase-
mel võhma treenida võimlemisega ja 
Kivi-Vigala seltskond jõudu proovida 
joogaga. Mitmekülgsus on hea kehalise 
seisundi alus ja vaim vajab vaheldust. 
Ühtlasi aitab mitmekülgne treening 
hoiduda vigastustest. Samal päeval oli 
võimalus kohalikes tervisekeskustes 
kontrollida veresuhkrutaset, vererõh-
ku ja määrata kehamassiindeks.

Neljapäeva õhtul toimus Kivi-Viga-
la põhikoolis sulgpalli õpetus lastele 
ja täiskasvanutele Eesti Sulgpalliliidu 
treenerite Jüri Tarto ja Aigar Tõnuse 
käe all. Jüri Tarto puhul on tegemist 
esimese Eesti meistriga sulgpallis, kes 
veel praegugi nopib tiitleid seenioride 
klassist. Õhtu hakkas intensiivse soo-

jendusega ning hiljem juba punktide 
noppimisega.

Vigala Südamenädal lõppes foto-
orienteerumisega Vana-Vigala mõisa-
pargis. Viimasel hetkel ilm soosis meid 
ja tublide kohaletulnutega sai läbitud 
ligi kolmekilomeetrine 6 punktiga 
rada. Ainult kiiretest jalgadest ei pii-
sanud ning igas punktis oli ette nähtud 
ülesanne, mille korda saatmisel tuli 
see punkti juures ka fotol jäädvustada. 
Kallid orienteerujad, kes te pole mulle 
veel fotosid saatnud, siis palun tehke 
seda. Saan koostada vahva albumi teie 
hapudest nägudest laimi söömise ajal!

Tänan kõik tublisid, kes osalesid või 
aitasid meid südamenädala tegevus-
tes.

Selle aasta südamenädalat toetas 
ESF programm ”Tervislikke valikuid 
toetavad meetmed 2013”.

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist

VIGALA VALLA SüdAMEnÄdAL 

Kivi-Vigala Põhikooli 

emadepäevale pühendatud 
kontsert 

ja sellele järgnev 
(täiskasvanute) pidu toimub 

10. mail algusega kell 19.00 
Kivi-Vigala rahvamajas. 

Pääse tantsule ansambli 
saatel 4.-

Kõigis Eesti maakondades saavad laupäeval, 25. mail toimuma 
LOODUSKAITSEKUU bussiretked

RAPLAMAAL ootame kõiki looduskaitsekuu matkapäevale „Pärand täis elu“!
Keskkonnaamet kutsub laupäeval, 25. mail matkama Vahastu kanti. Tutvume Alempoisi 
muinas-maakonna põhjaosa looduse ja pärandkultuuriga. Reisi lõpus külastame Jaan Eilarti 

sünnipaika.

Buss väljub Kivi-Vigala bussipeatusest kell 8.30, edasi Päärdu-Valgu-Kasti, Märjamaa 
Rahvamaja juurest kell 9.30/läbi Kuusiku-Iira/ Rapla Maavalitsuse tagant kell 10.00. Tagasi 
Raplasse jõuame kell 18.30, Märjamaale kell 19.00. Matka juhendavad Kalev Tihkan Kesk-

konnaametist ja Andres Murumägi Suurekivi külast Vahastu mõisasüdamest. Selga mugavad 
ja ilmastikuoludele vastavad riided ning jalanõud. Matkal peame koos pikniku, selleks kaasa 

võtta oma leivakott. 

Matkapäev on osalejatele tasuta! Oodatud on kõik huvilised! 
Üritust toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo ja osalussoovi kirjapanek: Imbi Kõiv, tel 5328 5846, imbi.koiv@keskkonnaamet.ee.

ÄRKSAT HUVI ja ROHKET OSAVÕTTU kodumaakonna idaservas uudistamiseks loodavad
EESTI LOODUSKAITSESELTSI MÄRJAMAA ja RAPLA osakonnad
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

03.04.2013. istungil otsustati:
- määrata koha-aadressid üheksa-
kümne neljale maaüksusele;
- väljastada projekteerimistingimused 
ühe puurkaevu projekteerimiseks;
- anda kirjalik nõusolek Ojapere kü-
las Sepa elamu katuse vahetuseks ja 
Tõnumaa külas Rebase maaüksusele 
puurkaevu rajamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 656.90 
eurot. Erandjuhtudel (kui toetuse 
taotleja on toimetulekutoetuse saaja) 

kompenseerida transpordi kulud Tal-
linnas arsti juures käimiseks ühe kor-
ra eest 20 eurot ja Pärnus arsti juures 
käimiseks ühe korra eest 10 eurot;
- teha volikogule ettepanek anda 
kalmistu üle kogudusele koos eel-
arves olevate summadega alates 
01.05.2013;
- toetada Raplamaa Lastekooride IX 
festivali korraldamist 100 euroga.

16.04.2013 istungil otsustati:
- kiita heaks Vigala valla 2012. aasta 
majandusaasta aruanne ning esitada 
aruanne volikogule kinnitamiseks;
- anda kirjalik nõusolek Vana-Vigala 
külas Raudtee tn 10 sauna välissein-
tele soojustuse paigaldamiseks;
- väljastada Matsalu Veevärk AS-ile 
ehitusload Kivi-Vigala ja Vana-Vigala 
külla veetöötlusjaama tehnovõrkude 
ja töödeldud vee mahuti paigaldami-
seks;
- kinnitada Kivi kinnistu enampakku-
mise võitja ning Kopli kinnistu, Keeru 
kinnistu ja Lao kinnistu enampakku-
mised tunnistada nurjunuks;
- esitada Vigala Hooldekodu arengu-
kava aastateks 2013-2018 kinnitami-

seks volikogule;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 185 eu-
rot.

Vigala Vallavolikogus

25.04.2013 istungil otsustati:
- kinnitada Vigala valla 2012. aasta 
majandusaasta aruanne;
- lisada Vigala valla teederegistrisse 
ja registreerida riiklikus teederegist-
ris 10 kohalikku- ja erateed;
- määrata kohanimed 2 tänavale;
- taotleda munitsipaalomandisse 
Vigala vallas 32 riiklikku teedere-
gistrisse kantud teede alused ja teid 
teenindavad maad, sihtotstarbega – 
transpordimaa;
- kinnitada Vigala Hooldekodu aren-
gukava aastateks 2013–2018
- anda Vigala kalmistu haldamine üle 
EELK Vigala Maarja kogudusele koos 
Vigala valla 2013. aasta eelarves ole-
vate summade ja töötajaga (töölepin-
gu alusel) alates 01.05.2013. Eelarve 
jääk 01.05.2013 seisuga (sisaldab 
puhkusereservi) kanda üle tegevus-
toetusena kogudusele.

On võimalik registreeruda töökeskkonnaspetsialistide koolituse valikmoo-
dulile "Tööõnnetus ja kutsehaigus. Nende tekkepõhjused, ennetamine, ta-
gajärjed, uurimine," mis toimub 30. mail 2013 Raplas.

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi, milliseid õnnetusjuhtumeid tuleb 
käsitada tööõnnetustena, mis on kutsehaigus ja tööst põhjustatud haiges-
tumine. Koolituse läbinu oskab läbi viia tööõnnetuste ja kutsehaiguste põ-
hilisi uurimistoiminguid, selgitada nende põhjuseid ja vastutavaid isikuid, 
samuti kavandada ja rakendada meetmeid samalaadsete juhtumite välti-
miseks tulevikus, vormistada dokumente.

Töökeskkonnaspetsialistide koolituse valikmoodul on mõeldud eelkõige 
kogemustega töökeskkonnaspetsialistidele. Koolitusele on oodatud ka et-
tevõtete esindajad (juhatuse liige, asutuse juhataja või direktor), kes täida-
vad ise töökeskkonnaspetsialisti kohuseid.

Töökeskkonnaspetsialistide valikmooduli koolitused toimuvad peale Rapla 
ka Tallinnas, Võrus ja Rakveres. 

Tööinspektsiooni koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning need on 
osalejatele tasuta. Koolitusele registreerumine on avatud Tööinspektsiooni 
kodulehel http://www.ti.ee/index.php?page=1689&.

Külade keskuse lava 
sisustamine

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud sai eelmi-
ne aasta toetust Kohaliku omaalgatus 
programmist projektile “Vigala külade 
keskuse lava eesriide soetamine”, mille 
raames OÜ Liisu Rõivad valmistab lava 
eesriide ja külgkardinad. Siinide puu-
dumisel ei ole seni olnud võimalik neid 
veel valmis õmmelda.

Aasta algul esitasime Raplamaa Part-
nerluskogule siinide, foonikardina, 
pidulik foonvaiba ja kahe piduliku 
külgkardina projekti taotluse, mida tä-
naseks päevaks ka külainvesteeringute 
meetme alt toetatakse. Käesoleva aas-
ta lõpuks peaks olema Külade keskuse 
lava üleni sisustatud, mis võimaldab 
paremini läbi viia erinevaid huvitege-
vusi, anda kontserte ning esitada näi-
dendeid.

TööInSpEKTSIOOnI TASUTA 
ÜhEpäEVAnE KOOLITUS RApLAS

Lisainfo: Viivika Vilja, Lääne inspektsiooni teabespetsialist, 
tel 5623 0016, e-kiri: Viivika.Vilja@ti.ee
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Pakendid
Kogu valla territooriumil külade kes-
kustes asuvad vastavalt märgistatud 
(sageli kollast värvi) pakendikonteine-
rid, mis on vallaelanikele tasuta kasu-
tamiseks, et tekiks vähem olmeprügi. 
Kuigi vallalehes on korduvalt avalda-
tud pakendite sorteerimise juhendeid, 
on leitud ikka ja jälle kollastest sega-
pakendikonteineritest asju, mis sinna 
ei kuulu – näiteks metallpott, plasttool, 
kraanikauss, aknaklaas, olmejäätmed 
jne. Valed esemed pakendikonteineris 
tähendavad konteineri sisu lisasortee-
rimist ja juhtuda võib ka see, et kogu 
konteineri sisu muutub kõlbmatuks 
(kui see on näiteks teravaid aknaklaasi 
kilde täis). Pakendikonteinerid on 
mõeldud ainult puhaste ja kuivade 
PAKENDITE jaoks, segapakendikon-
teiner nii klaas-, metall- kui ka plast-
pakenditele. Meeldetuletuseks võib 
pakendite sorteerimisjuhendit vaadata 
näiteks Ragn Sells-i kodulehelt http://
www.ragnsells.ee/sorteerimine 

Olmejäätmed
Kuna Vigala vallas on elanike arv alla 
1500, ei pea olema valla poolt korral-
datud jäätmevedu. Vald ei ole jäätme-
vedu ise korraldanud, et elanike jaoks 
oleks jäätmevedu mugavam ja paindli-
kum. Samas kehtib endiselt igale jäät-
mevaldajale kohustus saata jäätmed 
prügilasse ja omada selleks lepingut. 
See puudutab ka suvilaomanikke. Ku-
ludokumente, mis tõendavad jäätmete 
nõuetekohast ladustamist, tuleb säili-
tada. Omavalitsusel on õigus inimest, 
kes ei oma jäätmelepingut, trahvida. 
Kuigi mõned elanikud räägivad täna-
seni (muinas)juttu, et neil jäätmeid ei 
teki, pole see seadust täites siiski või-
malik. Külakeskustes paiknevate kon-
teinerite puhul on juba aastaid näha, 
et jäätmeid tekib elutegevuse käigus 
igal inimesel. Olmejäätmeid ei ole lu-
batud põletada ega matta ega sokuta-
da võõrastesse konteineritesse. 

Alates juunikuust hakkab vallavalit-
sus kontrollima prügiveolepingute ole-
masolu. Lepingute (mis pole täna veel 
meile teada) andmed kantakse valla 
andmebaasi. Seetõttu otsige välja oma 
prügiveolepingud ja kui lepingu alusel 
pole vedu regulaarne, siis ka kuludo-
kumendid maksete osas (vajadusel on 
Teil võimalik teha väljavõte oma in-
ternetipangas). Nende klientide koh-

ta, kellega arveldamine toimub läbi 
vallavalitsuse, on meil endal andmed 
olemas. Kui olukord ei parane, kaalu-
takse korraldatud veo kehtestamist.

Lubatud on ühiskonteinerid, võimalik 
on näiteks naabrimehega kokku lep-
pida, et konteiner tellitakse kahepea-
le. Sellisel juhul sõlmib üks naabritest 
lepingu vedajaga ning lepingu sõlmija 
esitab vallavalitsusele lisaks kirjaliku 
kinnituse selle kohta, kes veel naab-
ritest tema konteinerit kasutavad. 
Leping on vajalik jäätmevaldajate re-
gistri jaoks. Ühiskonteineri puhul on 
nõutav äravedu kord kuus ka väljas-
pool keskuseid, kus muidu võib vedu 
toimuda ka iga 12 nädala (kord kolme 
kuu jooksul) järel. Kivi-Vigala ja Va-
na-Vigala keskustes toimub vedu igal 
juhul vähemalt 1 kord kuus. 

Vigala valla territooriumilt veab jäät-
meid Ragn Sells, kuid Te võite omada 
lepingut ka mõne muu vedajaga, kui 
ta teenust valla territooriumil pakub. 
Ühendust Ragn Sells-iga võtke kind-
lasti läbi Pärnu esinduse parnu@ragn-
sells.ee. Kui Ragn Sells mingil põhju-

sel väidab, et nad ei teeninda Vigalat 
(mida on varem juhtunud), siis on 
see väide vale ja tuleb lihtsalt uuesti 
teatada, et tegemist on vabaturupiir-
konnaga ja et Ragn Sells tegutseb Vi-
gala valla territooriumil. Probleemide 
korral võite pöörduda abi saamiseks 
vallavalitsusse. Edukat lepingute sõl-
mimist!

Ohtlikud jäätmed
Ohtlikke jäätmeid, elektroonikat jms 
saavad elanikud üle Eesti tasuta ära 
anda jäätmejaamadesse. Piisava hul-
ga huviliste olemasolul on ka käesole-
val aastal juunis plaanis korraldada 
vallas kohapeal ohtlike ja/või elekt-
roonikajäätmete (suured ja väiksed 
kodumasinad) kogumisring. Huvi 
korral palun anda teada kas ain@vi-
gala.ee või telefonil 4894774 – Teie 
nimi ja mobiiltelefon; aadress (küla, 
talu); ohtlike või elektroonikajäätme-
te äraantavad ligikaudsed kogused 
ja nimetused, näiteks mõned akud, 
elektripliit, vanad värvid ca 10 liitrit 
jne). NB! Eterniit on küll ohtlik jää-
de, kuid tegemist on ehitusjäätmega, 
mida tasuta ära ei veeta.

PRüGIVEOST VIGALA VALLA 
TERRITOORIUMIL



6 VIGALA SÕNUMID

Vigala Vallavalitsuse 03.04.2013. a istungil kin-
nitati Kivi-Vigala ja Vana-Vigala külades unikaa-
laadressi vajavate katastriüksuste nimekirjad.

Nimekirjades on erinevusi võrreldes varasemalt 
plaanituga, muudatuste põhjusteks kehtivad nõu-
ded lähiaadressidele, ka aadressiandmete süstee-
mi eripärad. Sellega seoses lähevad kasutusest 
välja varem planeeritud Raua põik ja Tiigi tänav. 

Olemasolev lähiaadress Katastriüksuse nr. Asustusüksus Uus lähiaadress 
Vanavalge 88402:003:0960 Kivi-Vigala küla Kooli tn 2 
Sassi 88402:003:0790 Kivi-Vigala küla Kooli tn 4 
Kivi-Vigala põhikooli 88402:003:0145 Kivi-Vigala küla Kooli tn 6 
Kivi-Vigala kaupluse II 88402:003:0014 Kivi-Vigala küla Kooli tn 3 
Uustalu 88402:003:0810 Kivi-Vigala küla Kooli tn 5 
Mägimänni 88402:003:0300 Kivi-Vigala küla Kooli tn 7 
Kivi-Vigala põhikooli 88402:003:0146 Kivi-Vigala küla Kooli tn 9 
Palu 88402:003:0144 Kivi-Vigala küla Kooli tn 11/4 
Jaagandi 88402:003:0052 Kivi-Vigala küla Kooli tn 11/3 
Tohtri 88402:003:0143 Kivi-Vigala küla Kooli tn 11/2 
Niidu 88402:003:0051 Kivi-Vigala küla Kooli tn 11/1 
Saare 88402:003:0441 Kivi-Vigala küla Kooli tn 13 
Konnapere 88402:003:0350 Kivi-Vigala küla Järvekalda tee 1 
Järvekalda 88402:003:0290 Kivi-Vigala küla Järvekalda tee 3 
Bergmanni 88402:003:0320 Kivi-Vigala küla Järvekalda tee 5 
Korteriühistu Kivi-Vigala 7 88402:003:0128 Kivi-Vigala küla Lasteaia põik 2 
Sirelike 88402:003:0132 Kivi-Vigala küla Lasteaia põik 3 
Rehekalda 88402:003:0730 Kivi-Vigala küla Lasteaia põik 1 
Vigala kooli alajaama 88402:003:0860 Kivi-Vigala küla Lasteaia tn 1a 
Kivi-Vigala lasteaia 88402:003:0115 Kivi-Vigala küla Lasteaia tn 3 
Söökla alajaama 88402:003:0840 Kivi-Vigala küla Valge tn 1a 
Korteriühistu viies 88402:003:0107 Kivi-Vigala küla Valge tn 1 
Korteriühistu Kivi-Vigala 34 88402:003:0127 Kivi-Vigala küla Kollane tn 3//4 
Langi 88402:003:0109 Kivi-Vigala küla Kiriku tee 1 
Teeristi 88402:003:0580 Kivi-Vigala küla Kiriku tee 2 
Preegeli 88402:003:0340 Kivi-Vigala küla Kiriku tee 6 
Tamme 88402:003:0650 Kivi-Vigala küla Kiriku tee 3 
Kivi-Vigala rahvamaja 88402:003:0121 Kivi-Vigala küla Kiriku tee 4 
Kivi-Vigala kaupluse I 88402:003:0013 Kivi-Vigala küla Kiriku tee 4a 
Saia 88402:003:0270 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 19 
Reitna 88402:003:0330 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 16 
Nurme 88402:003:0112 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 17 
Jaagu talu tehnohoolduse 88402:003:0028 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 14b 
Vigala alajaama 88402:003:0880 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 14a 
Saneli 88402:003:0029 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 14 
Siimu 88402:003:0390 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 15 
Kasesalu 88402:003:0370 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 13 
Vanatöökoja 88402:003:0056 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 12 
Uustamme II 88402:003:0055 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 12a 
Puutöökoja 88402:003:0149 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 12b 
Uustamme  88402:003:0054 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 12c 
Automajand 88402:003:1000 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 12d 
Valma 88402:003:0074 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 12e 
Moosi 88402:003:0168 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 11 
Lääne alajaama 88402:003:0870 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 10a 
Suur-Töökoja 88402:003:0148 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 10 
Rooste 88402:003:0156 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 9 
Valge 88402:003:0280 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 7 
Siili 88402:003:0590 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 5 
Sireni 88402:003:0950 Kivi-Vigala küla Poti-Silla mnt 3 
Kogudusemaja 88402:003:0135 Kivi-Vigala küla Sääla tee 1  
Veide 88402:003:0470 Kivi-Vigala küla Sääla tee 2  
Aringamaja 88402:003:0094 Kivi-Vigala küla Sääla tee 6  
Vigala vallamaja 88402:003:0117 Kivi-Vigala küla Sääla tee 8/8 
Maja 2-6 88402:003:0046 Kivi-Vigala küla Sääla tee 8/6  
Maja 2-5 88402:003:0047 Kivi-Vigala küla Sääla tee 8/5 
Maja 2-4 88402:003:0048 Kivi-Vigala küla Sääla tee 8/4  
Hatto 88402:003:0057 Kivi-Vigala küla Sääla tee 8/3  
Maja 2-2 88402:003:0049 Kivi-Vigala küla Sääla tee 8/2 
Maja 2-1 88402:003:0050 Kivi-Vigala küla Sääla tee 8/1 

Uutest aadressidest ja aadresside kirjutusviisidest
Vana-Vigala küla muudetud lähiaadressidega katastriüksuste nimekiri: 

Olemasolev lähiaadress Katastriüksuse nr. Asustusüksus Uus lähiaadress 
Sauna 88401:002:0127 Vana-Vigala küla Lauluväljaku tn 3 
Keldri 88401:001:1300 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 5 
Jõemaja 88401:002:0030 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 5a 
Aitsamaa 88401:001:1130 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 8 
Kaasiku 88401:002:0500 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 13 
Sarapuu 88401:002:0047 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 15 
Pargiääre 88401:002:0930 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 17 
Uuekaldajaani 88401:002:0920 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 19 
Elamu nr 3 88401:002:0450 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 21 
Elamu nr 2 88401:002:0440 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 23 
Elamu nr 1 88401:002:0430 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 25 
Garaaži 88401:002:0054 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 27 
Kukemetsa 88401:002:0069 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 28 
Alekannu 88401:002:0460 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 29 
Ella 88401:002:0123 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 33 
Heltani 88401:002:0124 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 33a 
Põdra 88401:002:1070 Vana-Vigala küla Hirvepargi tee 35 
Bussijaama 88401:002:0125 Vana-Vigala küla Pikk tn 1  
Kruusa 88401:002:0110 Vana-Vigala küla Pikk tn 3  
Õppetöökoja 88401:002:0085 Vana-Vigala küla Pikk tn 5  
Eedu alajaama 88401:001:1350 Vana-Vigala küla Pikk tn 5a  
Õppe alajaama 88401:001:1360 Vana-Vigala küla Pikk tn 2a  
Sikenkose tööstuse 88401:001:1060 Vana-Vigala küla Pikk tn 4  
Valge luige 88401:002:0003 Vana-Vigala küla Pikk tn 6 
Maja nr 7 88401:002:0082 Vana-Vigala küla Pikk tn 6a 
Kodu 88401:002:0086 Vana-Vigala küla Pikk tn 8 
Ühiselamu alajaama 88401:001:1340 Vana-Vigala küla Pikk tn 8a 
Kooli 88401:002:0091 Vana-Vigala küla Hariduse tn 2 
Vana-Vigala põhikooli 88401:002:0050 Vana-Vigala küla Hariduse tn 4 
Mõisasauna 88401:001:1040 Vana-Vigala küla Hariduse tn 4a 
Kaasiku alajaama 88401:002:0990 Vana-Vigala küla Veetorni tee 2a 
Katlamaja 88401:002:0095 Vana-Vigala küla Veetorni tee 4 
Küttehoidla 88401:002:0109 Vana-Vigala küla Veetorni tee 4a 
Vagoja 88401:002:0221 Vana-Vigala küla Veetorni tee 5 

Meeldetuletuseks:
Koha-aadressi osadeks on:
Maakonna nimi, valla nimi, küla nimi ja lähiaadress.
Lähiaadressiks võib olla nii maaüksuse nimi, kui ka liiklus-
pinna nimi koos krundi numbriga.
Kuna maaüksuste koha-aadressidega tehtavate muudatus-
te aluseks on riigi õigusaktid, ei lähe Maa-ameti registris 
ja Kinnistusameti registris muudatuste tegemine maaoma-
nikule midagi maksma. Laenu- ja ostu-müügilepingutes ta-
gatisena mainitud maaüksuste puhul on oluline kinnistus-
registri number, mis käimasolevate muudatuste tegemise 
käigus ei muutu. 

Kuidas kirjutada oma uut aadressi?
Eramute puhul on asi lihtne:
Vana aadress oli: Rapla maakond, Vigala vald, Vana-Vigala 
küla, Vagoja.
Uus aadress on: Rapla maakond, Vigala vald, Vana-Vi-
gala küla, Veetorni tee 5

Nimekirjast puudu olevate, tulevase Pargi ja Raua tänava-
tega seotud, maaüksuste aadressimuudatuste korraldused 
teeb vallavalitsus esimesel võimalusel – loodetavasti mai-
kuu jooksul.

Eelnõus on uued lähiaadressid muudetud sellisena:
Olemasolev lähiaadress Katastriüksuse nr. Asustusüksus Uus lähiaadress 
Evi 88401:002:0520 Vana-Vigala küla Raua tn 2 
Uuetamme 88401:002:0980 Vana-Vigala küla Raua tn 4 
Sarve 88401:002:0480 Vana-Vigala küla Raua tn 6 
Maja nr.9 88401:001:1140 Vana-Vigala küla Pargi tn 2 
Maja nr.10 88401:001:1230 Vana-Vigala küla Pargi tn 4 
Maja nr.11 88401:001:1240 Vana-Vigala küla Pargi tn 1 

Kivi-Vigala küla muudetud lähiaadressidega katastriük-
suste nimekiri:

Vana-Vigala küla muudetud lähiaadressidega katastriüksus-
te nimekiri:
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Kortermajade, ka ridaelamute puhul 
on asi veidi keerulisem:
Vallamaja ja nn “õpetajate maja” Ki-
vi-Vigalas on korterite kaupa eral-
di kinnistuteks mõõdetud ja korteri 
aadressi kirjutusviis on tabelis välja 
toodud.
nt. Rapla maakond, Vigala vald, 
Kivi-Vigala küla, Kooli tn 11/1

Korteriühistu Kivi-Vigala 34 (Kivi-Vi-
gala kollane ja punane maja) maaük-
suse uue lähiaadressi leiate tabelist, 
siiski on nende majades korteri aad-
ressi kirjutamisviis järgmine:
Kollases majas oleva korteri nr 1 aad-

ress saab nüüdseks olema:
Rapla maakond, Vigala vald, Kivi-
Vigala küla, Kollane tn 3-1
Punases majas oleva korteri nr 1 aad-
ress saab nüüdseks olema:
Rapla maakond, Vigala vald, Kivi-
Vigala küla, Kollane tn 4-1

Ülejäänud Kivi-Vigala, kui ka Vana-
Vigala kortermajade: Korteriühistu 
Viies, Aringamaja, Valgeluige, Maja 
nr 7, (ka nimekirjast puudu olevad 
majad nr 9,10,11) korteri aadressi 
kirjaviis on selline: Rapla maakond, 
Vigala vald, Vana-Vigala küla, 
Pikk tn 6a-1 (endine Maja nr 7)

Koos kevade algusega hoogustu-
vad metsa-, ehitus- ja muud vä-

litööd, mis  toovad igal aastal kaasa 
ka mõjutusi elektrivõrgule. Kevadeti 
sagenevad juhtumid, kus kaevatakse 
maakaablisse, langetatakse puu liini-
le, sõidetakse sisse õhuliini või vigas-
tatakse muul viisil elektrijuhtmeid. 

Kooskõlastamata tööd seavad 
ohtu elu ning tekitavad elektri-
katkestusi ja varakahju

Ka selle aasta kolme kuuga on juh-
tunud juba ligi 120 elektripaigaldi-
se lõhkumist, mis on toonud kaasa 
elektrikatkestuse enam kui 27 000 
tarbijal. Aasta lõikes keskmisena on 
Elektrilevi võrgus ligi kolm protsenti 
riketest põhjustatud liinide lõhkumi-
sest. Kuid pahastest elektriklienti-
dest ja tekkivast materiaalsest kah-
just veelgi tõsisem on oht tööde tegija 
elule ja tervisele, mida hooletu tegut-
semine võib kaasa tuua. Nii sel kui 
ka varasematel aastatel on tekkinud 
kahetsusväärseid olukordi, kus liini 
vigastanud sõidukijuht või tööline on 
saanud elektrilöögi. Seetõttu tasub 
ohutuse tagamiseks ja kahju vältimi-
seks kindlasti järgida seadusepüga-
laid, mis nõuavad liinide läheduses 
tehtavate tööde kooskõlastamist võr-
guettevõtjaga.

Inimeste, vara ja keskkonna kaitseks 
kehtivad elektriliinide kaitsevööndis 
tegutsemisel piirangud. Kaitsevöönd 
on ala, mille ulatus on määratud 
järgmiselt:  õhuliinide puhul mõle-
mal pool liini teljest madalpinges 2 
meetrit, 6-20 kV liinidel 10 meetrit 
ja 35-110 kV liinidel 25 meetrit ning 
maakaabelliini korral liini äärmistest 

kaablitest 1 meeter. Elektriohutus-
seaduse kohaselt on õhuliinide kait-
sevööndis keelatud elektripaigaldise 
omaniku loata langetada puid ja sõita 
masinatega, mille üldkõrgus maapin-
nast koos veosega või ilma selleta on 
üle 4,5 meetri. Maakaabelliinide kait-
sevööndis on keelatud töötada löök-
mehhanismidega, tasandada pinnast 
ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 
meetrit. 

Taotle luba ka õhuliini lähedaste 
tööde korral

Kui kaevetööde puhul osatakse kaabli 
asukoha täpseks teadasaamiseks ja 
ohu vältimiseks enamasti Elektrilevi 
poole pöörduda, siis sellest, et ka õhu-
liinide juures tegutsemine tuleb koos-
kõlastada, teatakse vähem.

Vajadus loa taotlemiseks kaitsevöön-
dis tegutsemiseks tuleneb elektriohu-
tusseadusest. Töö tuleb kooskõlastada 
elektripaigaldise omanikuga, kelleks 
välise elektrivõrgu puhul on sageli 
Elektrilevi. Lisaks terviseohtudele 
võib loata ja seega vajalike ennetus-
meetmeteta töötamine kaasa tuua tsi-
viilmenetluse ja Tehnilise Järelvalve 
Ameti trahvi, samuti võimaliku ula-
tusliku kahju hüvitamise.

Elektrilevile kuuluva võrgu kaitse-
vööndis töötamiseks vajaliku taotluse 
leiab veebilehelt www.elektrilevi.ee-
osast „Partnerile ja maaomanikule“. 
Taotluse palume saata sellel märgitud 
e-posti aadressile. Seejärel kontrolli-
me Elektrilevile kuuluvate kaablite 
olemasolu tööde tegemise piirkonnas 
ja õhuliinide puhul nende kaugust 
tööde asukohast. Selgitame liinide 

läheduses olevaid ohte, võtame ette 
meetmed nende maandamiseks ja va-
jadusel väljastame taotlejale loa. Loa 
väljastamise tasu on kulupõhine ja 
sõltub sellest, kas vajalik on ka koha-
le tulla kaabli asukohta näitama või 
on tegemist „maapealsete“ elektrivõr-
gu objektidega. Lisainfot kaitsevöön-
dis tehtavate tööde kooskõlastamise 
kohta saab veebilehel toodud kontak-
tidelt või klienditelefonilt 1545.

Ohust või õnnetusest teata Elekt-
rilevi rikketelefonil 1343

Leides õhuliini poole kaldu oleva, liini-
desse kasvanud või muul moel ohtliku 
puu, ei tohi hakata seda ise eemalda-
ma, vaid tuleb teavitada liini omanik-
ku. Elektrilevi saab liinile ohtlikust 
puust teavitada telefonil 1343. Tuleb 
silmas pidada, et ka  kaitsevööndi lä-
hedusse jäävad puud võivad liinidele 
langedes põhjustada õnnetuse. See-
tõttu on mõistlik  usaldada töö spet-
sialistidele, kellel on olemas tehnika 
ja teadmised töö ohutuks tegemiseks. 

Kui aga siiski on juhtunud elektrilii-
ni vigastamine, tuleb säilitada külm 
närv ja eemalduda õnnetuskohalt 
lühikeste sammudega jalgu üksteise 
vastu libistades neid teineteisest ee-
maldamata või jalad koos hüpates. 
Nii väldid elektrilöögi saamist elu-
ohtlikust sammupingest. Õnnetuse 
korral tuleb sellest teavitada Elektri-
levi rikketelefonil 1343, viga saanud 
inimeste korral aga helistada kiiresti 
häirekeskusesse 112.

Andrus Kraht, 
Elektrilevi kaitsevööndi 

järelevalve sektori juhataja

OhUTUSE TAGAMISEKS TULEb Tööd ELEKTRILIInIdE KAITSEVööndIS KOOSKõLASTAdA

Vallavalitsus on planeerinud uute 
tänavanime siltide ja maja numbrite 
tellimuse korraldada ühiselt (et taga-
da tänava- ja majanumbri märkide 
ühtne kujundus). Järelepärimised on 
ettevalmistamisel ja info pannakse 
esimesel võimalusel üles valla kodu-
lehele ja teated selle kohta ilmuvad 
ka valla ajalehes.

Info vallavalitsusest tel. 489 4774.

Katrin Kalmus
maakorraldaja
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Uhhuu-uudised!
Looduskaamera!
Seekord edastame teile ühe lugeja 
kirja. Väike loodusvaatleja Tiina tah-
tis kirjutada oma musttoonekurgede 
vaatlusest. Nimelt vaatab Tiina juba 
pikemat aega Looduskalendrist must-
toonekurgede Tiidu ja nimekaim Tiina 
tegemisi. Tiina lausa õhkas talve läbi 
vapustusest jälgides oma raali ekraa-
nilt musttoonekurgede tegemisi. Alles 
mõni päev tagasi sai Tiina aga teada, 
et tema arvuti ekraan polnud sisse lü-
litatud ja kogu see tumedus polnudki 
musttoonekurgedest. Tiina pettumus 
polnud aga suur, sest ta sai teada, et 
musttoonekured talvituvad Aafrikas 
ja talvel polegi neid siin. Nüüd, kui ek-
raan on taas sisse lülitatud, nägi Tiina 
ära päris toonekured ja nende esimese 
muna, mis tema üllatuseks polnudki 
must. Jõudu Tiinale selleks suveks.

„Teeme Ära“ talgud
Kuna suur osa valla rahvast otsus-
tab endiselt suurema osa oma olme-
jäätmetest visata otse teele või teede 
äärde, otsustas vallavalitsus sel aas-
tal selle jama koristamisest loobuda. 
„Teeme Ära“ talgute asemel toimuvad 
hoopis „Teeme Kära(kat)“ talgud. Kõi-
kidel huvilistel palutakse 11. mail kell 
10.00 koguneda Jaama poe ette. Kuna 
pood on avatud, siis kõigepealt võivad 
kõik alustuseks minna poodi ja valida 
endale kära tegemise sissejuhatuseks 
sobiva käraka. Algul võtame kärakat, 
pärast teeme kära ka. Vaatame siis 
seda rahva kärakat. Loodame, et pii-
sava kära korral pannakse Jaama ja 
Haapsalu vahel ka uuesti rong käima. 
NB! Taara võib pärast maha visata.

Ilmast ka
Ilmast ilma on inimesed kurtnud ilma 
üle. Kõige suuremad kurtjad olla va-
nasti olnud Kurtna rahvas. Nüüd on 
nemad kõigest ilma. Ärme siis meie 
ilma üle virise. Parem ilmaga kui il-
mata. Vigala rahvas ilma ilmata olla 
kui pime ilma silmata. Ilusat kevad 
ilma olemist.

Marko Parko

30. märts – Kristjan Palusalu noor-
teturniir Tallinnas:
Aron Aun 35kg 1. koht
Kalju Torri 40kg 3. koht
Andreas Välis 54kg 3. koht

6. aprill toimunul Eesti Meistrivõist-
lustel juunioridele (-20) kreeka-roo-
ma maadluses Tapal:
Hans Veskimägi 60kg 3. koht
Marek Lainela 66kg 3. koht
Raido Liitmäe 84kg 1. koht

20. aprill – Vändra Lahtine Matt:
Andreas Välis 58kg 1. koht
Hannes Välis 63kg 1. koht
Urmis Veimann 63kg 3. koht

6. aprillil toimusid Märjamaal 
klassikalise jõutõstmise Rapla 

maakonna karikavõistlused. Vigala 
Kulturistide võistkonnast oli väljas 
12 liiget, nendest tuli 3 esikohale, 2 
teisele kohale ja 2 kolmandale kohale. 
Klassikalises jõutõstmises ei või ka-
sutada spetsiaalset trikood.

Tulemused:
Rene Vodolaztsenko 53kg 1. koht 
(195kg). Kükk: 60kg, lamades suru-
mine: 30kg ja jõutõmme: 105kg.
Ismail Meshoul 59kg 1. koht (265kg). 
Kükk: 75kg, lamades surumine: 65kg 
ja jõutõmme: 125kg.
Andreas Viibus 59kg 2. koht (252,5kg). 
Kükk: 77,5kg, lamades surumine: 
60kg ja jõutõmme: 115kg.
Andreas Välis 59kg 5. koht (222,5kg). 
Kükk: 65kg, lamades surumine: 
52,5kg ja jõutõmme: 105kg.
Jüri Nisumaa 66kg 1. koht (387,5kg). 
Kükk: 145kg, lamades surumine: 
112,5kg ja jõutõmme: 130kg.
Karmo Vitsberg 66kg 2. koht (260kg). 

Kükk: 70kg, lamades surumine: 70kg 
ja jõutõmme: 120kg.
Hannes Välis 66kg 4. koht (240kg). 
Kükk: 75kg, lamades surumine: 
57,5kg ja jõutõmme: 107,5kg.
Arnold Zagurski 66kg jäi viiendaks, 
kuna kükk ebaõnnestus. Kükk: 0kg, 
lamades surumine: 70kg ja jõutõmme: 
150kg.
Rain Saar 74kg jäi seitsmendaks, 
kuna ei surunud algraskust 125kg 
võistlustel üles, kuigi tavaliselt on 
igal võistlusel surunud 125kg üles. 
Kükk: 130kg, lamades surumine: 0 ja 
jõutõmme 200kg.
Aadu Seller 93kg 3. koht (375kg). 
Kükk: 115kg, lamades surumine 
100kg ja jõutõmme: 160kg.
Marko Piir 105kg 3. koht (360kg). 
Kükk: 110kg, lamades surumine: 
95kg ja jõutõmme: 155kg.
Manuel Müller 105kg 4. koht (270kg). 
Kükk: 70kg, lamades surumine: 80kg 
ja jõutõmme: 120kg.

Hannes Välis

21. aprillil toimunud Eesti MV juu-
nioridele (-20) vabamaadluses Põlt-
samaal võitis Raido Liitmäe 84kg 1. 
koha.

27. aprillil peetud Eesti MV kadet-
tidele (-17) kreeka-rooma maadluses 
Haapsalus saavutas Andreas Välis 
54kg 2. koha.

Samuti 27. aprillil toimunud Eesti 
Maaülikooli MV naistemaadluses 
Tartus võitles Triinuly Veimann jäl-
legi edukalt ning tuli (36kg) 1. koha-
le. Heily Tiitus saavutas sealsamas 
(36kg) 3. koha.

Jüri Nisumaa

JõUTõSTMInE

Maadlusteated

27. mail kell 18.00 
toimub Vigala külade 

keskuses Vigala Külade 
Ümarlaua koosolek.
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Kätte on jõudnud kevad, mis on 
töökas aeg nii aiapidajatele kui 

ka tuletõrjujatele, seega pole üleliigne 
tuletegijatele põhitõdesid korrata.

Igale endast lugupidavale inimesele 
ei tohiks enam üllatuseks olla tõsiasi, 
et kuluheina ja roostiku põletamine 
on keelatud. Arvestades, et kulu põle-
tamise käigus võivad süttida metsad, 
see on maha põletanud hooneid ja see-
läbi hukkunud inimesi, on kahtlema-
ta tegemist igati mõistliku keeluga.

Autojuhtidele tuletaks ikka ja jäl-
le meelde, et suitsukoni kustutami-
seks on igas autos olemas suitsutops. 
„Tänu“ suitsukonide autoaknast välja-
lennutajatele laiuvad kevadeti sõidu-
teede ääres mitte sinililleaasad vaid 
ärapõlenud kuluga mustad väljad.

Ka lõkkele kehtivad nõuded

Kulu süttib tihtipeale ka hooletult 
tehtud lõkkeasemest. Alla ühemeet-
rise läbimõõduga tule tegemisel peab 
lõkkekoht paiknema vähemalt kahek-
sa meetri kaugusel mis tahes hoonest 
või põlevmaterjalide lahtisest hoiuko-
hast, tuleohtlikul ajal vähemalt küm-
ne meetri kaugusel metsast.

Üle ühemeetrise läbimõõduga tule 
tegemisel peab lõkkekoht paiknema 
vähemalt 15 meetri kaugusel mis ta-
hes hoonest või põlevmaterjalide lah-
tisest hoiukohast, tuleohtlikul ajal vä-
hemalt 20 meetri kaugusel metsast.

Tuleohtliku aja alguse, lõpu ja piir-
konna määrab Päästeamet, teavita-
des avalikkust meedia vahendusel. 
Samuti on huvilistel võimalik jälgida 
tuleohu indekseid EMHI kodulehelt 
http://www.emhi.ee/

Tuleohu vältimiseks:
- puhasta lõkkekoha ümbrus kuiva-
nud taimestikust
- ümbritse lõkkekoht pinnasevalli või 
kividega 
- jälgi tuule suunda (et sädemed ei 
ohustaks lähedal paiknevaid hooneid) 
ja kiirust (puude oksad ei liigu tuule 
käes üldse või liiguvad vähesel mää-
ral).

Lõkkekohas peab olema käepärast 
tulekustutusvahend, lõkke tegija peab 
arvestama, et tulekustutusvahendiga 
tagatakse tule kustutamine ja selle 
leviku piiramine. Lõkkekohas tuleb 
tagada pidev järelevalve, põlemisjää-
kidel tuleb lasta täielikult ära põleda, 

ennem lahkumist vala lõkkekoht vee-
ga üle või kata liiva või mullaga. Kui 
tuli juhtub lõkkeasemest väljuma ja 
seda ei ole võimalik endal käepäraste 
vahenditega kustutada, tuleb helis-
tada hädaabi numbrile 112. Samas 
ei tohi tule taltsutamisel üle hinnata 
enda võimeid - kui tunned, et ei suuda 
ise tulele piiri panna, eemaldu ohu-
tusse kaugusesse ja oota ära päästjad. 
Kindlasti on tuletõrjujatele suureks 
abiks, kui mõtled välja ja annad neile 
edasi teabe lähima tulekustutusvee 
ammutamise kohast.

Väligrilliga rõdul küpsetada ei tohi

Kuna grillseadmeid on väga erine-
vaid, tuleb nende ohutuks kasutami-
seks lähtuda eelkõige tootjapoolsetest 
juhistest. Üldjuhul on kasutusjuhises 
määratletud, et tegemist on välis-
tingimustes kasutamiseks mõeldud 
grillseadmega ja seda tuleb kasuta-
da tasasel pinnal väljaspool siseruu-
me. Sõltuvalt grillseadme tüübist, on 
ohutusvahemaad hoonest hõõguvatel 
sütel töötava grillseadme puhul vähe-
malt kaks meetrit ning lahtise leegi-
ga küttepuid põletava seadme puhul 
vähemalt viis meetrit. Juhiks tähele-
panu tõsiasjale, et ohutusvahemaad 
tuleb hakata arvestama hoone välis-
seinast või -piirdest, rõdu on tingli-
kult hooneosa, seega ei tohi välistin-
gimustesse mõeldud grillseadet rõdul 
kasutada.

Mõttekas on enne igasugust tule te-
gemist ohutusnõuete täpsustamiseks 
helistada päästeala infotelefonile 
1524, sealt korratakse helistajale üle 
põhitõed.

Nagu igal kevadel, nii ka sel korral, 
teostab Lääne päästekeskus kontroll-
reide, ohjeldamaks kulupõletamise 
keelu eirajaid ja hooletuid lõkkete-
gijaid. Küttekoldevälise tule tegemi-
se tuleohutusnõuete rikkumise eest 
karistatakse rahatrahviga kuni 800 
eurot. Rahatrahvi jutt võib lugejale 
tunduda küll hirmutavana, kuid eel-
dame, et enamik lõkketegijaid teeb 
neid vastavalt ohutusnõuetele, sel ju-
hul tuleb trahvijutt võtta pigem tead-
miseks.

Tuleohutut kevadet!

Jaak Jaanso
tuleohutuskontrolli büroo juhataja 

Meie hulgast lahkunud:

Aili Kolesova
Aliide Pütsepp

Elu on laul,
on habras ta viis,
mis heliseb hetke
ja katkeb siis.

Sügav kaastunne Ülle Sirenile perega 
armsa ema

MAIE SULB’i
surma puhul.

Vanamõisa ja Tõnumaa küla rahvas

Valud kaovad, 
kuid mälestus jääb südamesse.

Südamlik kaastunne Janeckile ja kõigile 
lähedastele kalli pereliikme

AILI KOLESOV

kaotuse puhul.

Klassikaaslased põhikooli päevilt

Siiras kaastunne 
Ants Püttsepale perega

kalli EMA

kaotuse puhul.

Nõmme talu pere

Südamlik kaastunne 
Andreasele perega

kalli VANAEMA

surma puhul

Vana-Vigala PK 2. ja 4. klass, 
klassijuhataja ja lapsevanemad

Avaldame kaastunnet 
Ilmar Luigele õe

ja Anne Viirmale tädi

HELGA PAGIL

kaotuse puhul.

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool

hooletus ees, tuletõrjuja taga
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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

HEI, LAADALE    
 11.MAI   

 
MÄRJAMAA   LAULUVÄLJAK 

 

ALGUS  9.00 

Küsimustikud on saadaval aadressil:
http://epm.ee/Traktorid

http://epm.ee/Reform
Kontaktandmed: 

Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4, 
Ülenurme, Tartumaa, 61714. telefon 7 383 818 

kaarel.vissel@epm.ee

EESTI PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM KOGUB
 ja  

nende kohta. Ootame meenutusi inimestelt, 
kes on ise mõne traktori konstrueerinud. 
Vajadusel teeme Teiega intervjuu. 

omavalmistatud traktoreid mälestusi

Mälestusi kogutakse ka 

Teretulnud on ka fotod, joonised, dokumendid 
jne. 

1992. a. põllumajandusreformi kohta.

Maikuu sünnipäevalised:

Linda Lepp    92
Vaike Varikmaa   89
Vilhelmine Lääts   89
Amanda Maalinn   84
Aino Saareste    83
Aare Vlassova    83
Elve Iva    75
Enna Titson    70
Eha Riimaa    65
Valter Pilv    60
Vladimir Vodolaztšenko  60
Arne Kaasik    60

Nii kaunilt säramas on päike,
sest koitnud on Su sünnipäev.
Südamest soovime me Sulle

et õnn ja tervis – see oleks jääv!

Palju õnne!

Ostan väikese maatüki vana 
talukohaga vaikses kohas.

Tel 506 8326

7. juunil toimub Vigala valla 

suvepidu
Kell 18.45 puu istutamine

19.00 KONTSERT Vana-Vigala 
laululaval

Olete kõik oodatud!

VIGALA TALGUD

04. mail algusega kell 10.00 ootame 
kõiki talgulisi Kivi-Vigala külade keskuse 
platsi ja Kesk-Vigala rahvamaja ümbruse 
korrastamisele. Samuti viiakse talgud 
läbi Vana-Vigalas Hiieküüni ümbruses.

Kaasa võta oma tööriist: reha, kirves, 
labidas, aiakäru. Kindlasti võtke kaasa 
kindad.

Meie poolt kamaluga värsket õhku ja 
mõnusat füüsilist tööd, head seltskonda 
ja talgusuppi.

Info Merje Voog, tel. 5330 7996 või 
merje@vigala.ee

Sillaotsa Talumuuseumis 
11. mail 

kell 10.00 Roheline turg – taimede va-
hetamine. Näitlik õunapuude lõikamine 
Anne ja Terje Erkmaa juhendamisel.

kell 11.30 Enno Selirand – karismaati-
line lektor, psühholoog ja usaldustele-
foni rajaja räägib ning näitab pilte oma 
viimasest Israeli reisist

Traditsiooniliselt, nagu Sillaotsale ko-
hane, toimub Rohelisel turul taimede 
vahetus tasuta.

Kui omal taimi pole – tule ikka!


