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Alanud on Euroopa Liidu 2014-
2020 aasta rahastamisperiood 

ning käsil on valla arengukava uuen-
damine. Kuna vallal laenud puudu-
vad, on meie võimalused tuleviku 
kujundamiseks head – me saame 
kirjutada projekte, et eelarvesse 
täiendavalt raha sisse tuua. Selleks, 
et õigeid otsuseid teha (loe: otsuseid, 
mis on vajalikud Vigala inimese hea-
oluks), tuleb põhjalikult üle vaadata 
olemasolev olukord ja võimalused 
ning teha valla inimeste kokkulep-
ped kõige olulisema osas. 

Majandustrendidest on näha, et 2009. 
aasta eelne majanduskasv ei kordu 
ja meil pole võimalik arvestada pi-
deva tulude kasvuga. Lisaks avalda-
vad pinged maailma eri paigus otsest 
mõju ka majandusele. Peale valitsuse 
vahetust on Eestis valdade piiride 
joonistamise reform maha maetud. 
Vallas peame plaanide tegemisel ar-
vestama nii seaduste kui ka majan-
duskeskkonnaga, mis meid otseselt 
mõjutavad.

Eesmärk ilma vahendita (rahata) on 
unistus. Meil on jaotamata investee-
ringuraha ca 130 000 eurot, lisaks 
võimalus võtta laenu. Vigalas on seo-
ses väheneva rahvaarvuga olukord, 
kus meil on vähe inimesi ja palju hoo-
neid, mida ei kasutata piisavalt. Meil 
pole isegi fondide rahaga arvestades 
vahendeid, et teha suuri investeerin-
guid ühte asutusse. Me peame tegema 
üle valla ära hädavajalikud rahapai-
gutused ja ülejäänut kulutades tuleb 
leida kohad, kus võimalikult väiksed 
summad annaks võimalikult suure 
tulemuse. 

Oluline on teha rahapaigutusi vähe-
malt 10 aasta vaates, mitte ainult 

suuna seadMIse aeg - 
toIMuVad arenguKaVa arutelud

tänaste numbrite järgi. Ajalooliselt 
on meil vallas kaks piirkonda, aga 
vajame koostööd, mitte konkurentsi. 
Meie sõnad ja teod peavad kattuma, 
st näiteks pole mõistlik anda allkirja 
asutuse või tegevuste toetuseks, mille 
teenuste pidev kasutaja sa ise pole.

VALD TÄNA

PÕHIKOOLID

Kivi-Vigala PK

Õpilasi 44, sh oma vallast 41
Hoones söökla, võimla, kooli kõrval 
staadion
Kooli katlamaja kütab ka lasteaia-
hoonet
Õpetajate, juhtide palgafond 
136 000
Muu personali palgafond 65 000
Majandamiskulu teenusteta 59 000 
(sisaldab lasteaiahoone kütet)

Vana-Vigala PK

Õpilasi 93, sh oma vallast 43
Võimla kõrvalhoones, toitlustami-
ne kutsekoolis, staadion laululava 
kõrval, kooli taga spordiplats 
Koolil on õpilaskodu (kutsekooli 
õpilaskodus)
Õpetajate, juhtide palgafond 
224 000
Muude töötajate palgafond 58 000
Majandamiskulu 99 000
Õpilaskodu eelarve 56 000

- Vallas kokku sünnib lapsi aastas 
vähem, kui on vaja 1 klassikomplek-
ti jaoks (aastakäikudes on 5 -13 last). 
Väiksed klassid vähendavad õpetaja-

te tegutsemisvõimalusi tunnis, kan-
natavad õpilaste koos tegutsemise 
oskused ja õppetöö kvaliteet.
- Lahkunud valitsuse kinnitatud uue 
hariduse rahastamise mudeliga ei ole 
enam ka rahaliselt tagatud kahe põ-
hikooli ülalpidamine.
- Õpilastranspordi korraldab vald 
mistahes muudatuste korral. Vana-
Vigala bussiring ulatub näiteks täna 
Kivi-Vigalani.
- Ka Kivi-Vigalas asuva kooli õpilas-
kodu võib asuda Vana-Vigalas, kui 
lapsi tuuakse kooli bussiga (lubatud 
jalgsitee õpilaskodust kooli on 3km, 
bussiga pole kaugus seadusega regu-
leeritud).
- Tänu riigi poolt kutsekooli tehtud in-
vesteeringutele on Vana-Vigalas ole-
mas arengumootor, mis vajab täien-
davaid ideid kõigi võimaluste ära 
kasutamiseks.

LASTEAIAD

Kivi-Vigala
 
Eraldi hoone, hoones on veel raa-
matukogu, perearst ja maadlussaal
1 liitrühm 2-7 a, kuni 20 last
Töötajate töötasu 47 000
Majandamiskulud 11 000 (kütteku-
lu kooli eelarves)

Vana-Vigala 

Asub kortermajas
1 liitrühm 2-7 a, kuni 18 last
Töötajate töötasu 48 000
Majandamiskulud 15 000

- Täna on vallas 2 üherühmalist las-
teaeda, mis võiks olla 1 juhtimise all, 
puudub sisuline vajadus 2 direktori-
le.
- Vana-Vigalas on tekkinud järjekord 
lasteaeda, aga puudub lasteaia laien-
damise võimalus täiendava rühma 
avamiseks. Samas me ei tea, kas olu-
kord jätkub. 
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RAAMATUKOGUD

Kivi-Vigala
 
Asub lasteaia hoones
Teenindab ka Päärdut
Töötajate töötasu 17 000
Majandamiskulud 7000 (küttekulu 
kooli eelarves)

Vana-Vigala
 
Raudteejaama hoones, hoones 
asuvad veel II korrusel ansambli 
prooviruum, käsitööringid
Töötajate töötasu 11 000
Majandamiskulud 9000 (küttekulu 
osalt rahvamaja eelarves)

- Puudub vajadus kahele direktorile. 
Juba täna toimub koostöö, raamatu-
kogud kooskõlastavad omavahel telli-
musi.
- Vana-Vigala raamatukogu asub koo-
lidest kaugel, ka suurem täiskasva-
nute võimalik lugejaskond asub tõe-
näoliselt teisel pool jõge.

RAHVAMAJAD

Kivi-Vigala
 
Rahvamaja asub kauplusega sa-
mas hoones
Töötajate töötasu 17 000
Majandamiskulud 7000
Eraldi hoones asuva küladekes-
kuse majanduskulu teenusteta on 
2000 eurot

Vana-Vigala
 
Hoones asub noortekeskus
Töötajate töötasu 20 000
Majandamiskulud 29 000 (kütteku-
lu sisaldab raamatukogu kütmist)

- Vallas on kaks rahvamaja ja küla-
dekeskus, mis kõik on alakasutatud. 
Vigala inimeste huvi koguneda neis 
paigus ja koos tuttavatega ühiseid 
hobisid harrastada ei ole liiga suur. 
Lisaks rahvamajadele on kasutada 
koolide saalid (Vana-Vigala põhikoo-
li kaminasaal ning aula, Kivi-Vigala 
põhikooli võimla, Vana-Vigala TTK 
aula).
- Kogu kultuuritegevus võiks olla ühe 
juhtimise all.
- Vana-Vigala rahvamaja juhataja on 

aktiivne projektikirjutaja ja on läbi 
aastate nii tegevus- kui ka inventari 
soetamise projekte kirjutanud.

HOOLDEKODU, SOTSIAALHOOL-
DUS, TERVISHOID
- Laienemisvõimalused hooldekodu 
tänases hoones on ammendunud. 
- Hooldekodu on isemajandav, st val-
laeelarvest põhitegevust ei doteerita.
- Perearst asub Kivi-Vigalas lasteaia 
hoones, vald doteerib Vana-Vigala 
vastuvõttu.
- Sotsiaalpinnad on nii Kivi- kui ka 
Vana-Vigalas.

VALLAMAJA
- Maja vastab hetkevajadustele ja 
asub valla keskpaigas. Vallamaja üm-
ber paigutamine eeldab vähemalt 200 
m2 akendega ruume mõnes olemas-
olevas hoones.
- Palgakulu on 129 000, majandamis-
kulud on 21 000.

TARISTU
- Kogu vald on kaetud internetiga, 
traadiga internetiga küll vaid keskus-
te ümbrus. Operaatorid ei paku ülikii-
reid ühendusi, takistuseks ostujõulise 
kliendi vähesus.
- Vallateedesse tehtavad investeerin-
gud võimaldavad vaid tulekahju kus-
tutamist. Riigi eraldised vallale on 
äärmiselt ebapiisavad. Aga kui isegi 
raha oleks, siis kruusateede mustkat-
te alla viimine on väga hea sõiduau-
todele, kuid seoses metsaveoga võib 
osutuda probleemiks. 
- Valla hooned vajavad investeerimist 
energiatõhususse. Kerge kütteõli kõr-
ge hind on murekoht (täna mõisa, 
V-Vigala rahvamaja ja raamatukogu 
küte).
- Kui jätame hooneid maha, mida nen-
dega edasi teeme? 

18. aprillil kell 13.00 - 18.00 viime 
Kivi-Vigala Põhikoolis läbi aju-
rünnaku, et saada ideid koos eda-
si minekuks. 

Kujuta ette, et oled Vigala valla 
peremees/perenaine ja saad kõik 
muudatused ise otsustada. Et 
unistustest saaks eesmärgid, tu-
leb teha otsused, kuidas rahakott 
ja võimalused kokku viia. 

Seades esikohale Vigala inimese 
heaolu ...
Milliseid muudatusi “suures pil-
dis” teha, et teenuste kvaliteet 
paraneks, hooned oleks maksi-

maalselt kasutatud, olemasolev 
tööjõud oleks hästi kasutatud ja 
võimalusel tekiks raha kokku-
hoid?

Loo oma pilt elu toimimisest val-
las ja vasta seda tehes järgmistele 
küsimustele:
1. Mida me võidame neid muuda-
tusi tehes?
2. Mida peame muudatusi tehes 
vallas igal juhul säilitama e mis 
on täna väga hästi (tegevused, põ-
himõtted, hooned, töökohad jne)?
3. Millest peame muudatusi tehes 
(tulenevalt inimeste arvust, kok-
kuhoiust, otstarbekusest jne) loo-
buma (töötajad? hooned? aeg? ...?)

Anna osalusest teada 489 4770 või 
eve@vigala.ee kuni 11.04.2014, et 
teaksime koosolekut korraldades osa-
lejate hulgaga arvestada.

Priit Kärsna

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala talgu-
päev Hirvepargis koos Leader info-

päevaga toimub

Laupäeval 10. mail kell 11.00

Kogunemine Hirvepargi sildi juures. 
Kaasa võtte töövahendid koristustöö-

deks. 

Osavõtust teatada telefonidel: 5693 
9081 või  5660 4062 hiljemalt 

8. maiks.

Vana-Vigala küla Jaama talgud 
1. mail algus kell: 10.00

Talgu tegevused: 

- kiige maha võtmine
- laste mänguväljakult kummide väl-
jakaevamine
- suured Rahvamaja prügikastid uue 
koha peale
- lõkkeplatsile kiviring ümber
- teeäärse sildi maha võtmine.

Kohapeal pakume talgulistele suppi.
Kõik abikäed on oodatud! Kaasa võib 
haarata ka labidaid, rehasid ja muud 
käepäraseid tööriistu.

FB kodukas: https://www.facebook.
com/events/1491414277748103/?ref_
newsfeed_story_type=regular
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Esimeseks ettevõtmiseks märtsi-
kuus oli vastlapäeva tähistami-

ne. Traditsiooniliselt korraldab seda 
üritust seitsmes klass, kellele talve-
taat tänavu paraja väljakutse esitas, 
sest lund vastlaliu laskmiseks pol-
nud seekord kusagilt võtta. Nii tuligi 
vastlapäev võimlas ära pidada, kuid 
laskmata ei jäänud sellele päevale 
kohane pikk liug – selleks tuli appi 
võtta suur prügikott ja tugev sõber, 
kes kotti koos liulaskjaga ühest saali 
otsast teise lohistada jaksaks. Aitäh 
seitsmendikele ja õpetaja Alidele, kes 
lõbusad võistlused välja mõtlesid ja 
läbi viisid!

10. märtsil oli meie koolis tüdruku-
tepäev. Selleks puhuks tuli tüdruku-
tele oma rõõmsal ja rahulikul moel 
asjalikke nõuandeid jagama küüne-
tehnik ja jumestaja Kaire Laidsaar 
Märjamaalt. Väiksematele tüdruku-
tele rääkis ta küünte hooldamisest , 
kaks õnnelikku piigat said proovida 
spamaniküüri mõnusid ja üks neiu 
sai endale uhkelt roosad maalingute-
ga küüned. Suurematele tüdrukutele 
jagas Kaire näpunäiteid koolipäevaks 
sobiliku tagasihoidliku jumestuse te-
gemiseks ning näitas ka seda, kuidas 
lihtsa vaevaga päevameigist õhtumei-
gi saab. Kairet kuulati suure huviga 
ning lõpuks said mõned soovijad en-
dale veel kauni kulmukaare kujunda-
da lasta. 

III õppeveerand lõppes emakeele-
päevaga. Sel puhul sai esmakordselt 
maha peetud õigekirjavõistlus, kus 

õpetaja Olga öeldud sõna tuli täht-
haaval hääldada. Tuli välja, et ees-
ti keel on tõeliselt keeruline! Kõige 
tublima tulemuse saavutasid seits-
menda klassi õpilased. Algklasside 
lapsed said samal ajal kooli kamina-
saalis vaadata oma koolikaaslaste 
näitetrupi Vigala Vahvad esituses 
näidendit "Pulma" (lavastaja ja autor 
Anne Andrejev), millega maakondli-
kul kooliteatrite festivalil üles astuti. 
Emakeelepäeval sai veel lahendada 
sõnasegadikke ning toimus ka päeva-
kohane viktoriin.

Teatripäeva tähistmaiseks 26. 
märtsil kutsusime külla Kivi-Vigala 
Põhikooli vanema näitetrupi Kivi-Vi-
gala Lavarebased, kes esines A. Sakse 
lool põhineval näidendiga "Päevalill". 
Tegu oli sisuka, sügava ja liigutava 
muinaslooga, mida meie lapsed suure 
tähelepanu ja huviga jälgisid. Suur-
suur tänu Kivi-Vigala lastele ja nende 
juhendajale õpetaja Eve Kärsnale – te 
olete väga suure töö ära teinud! Hoia-
me pöialt, et teil vabariiklikul kooli-
tatrite festivalil hästi läheks!

Viimane sündmus jäi märtsikuu 
viimasesse päeva, mil meile tuli külla 
Toomas Pranstibel kotitäie roomaja-
tega. Tal oli kaasas neli madu ja üks 
sisalik, keda meile väga asjatundli-
kult ja põhjalikult tutvustati. Ükski 
nendest roomajatest ei olnud mürgi-
ne ega inimesele ohtlik, käitusid nad 
väga rahulikult ja sõbralikult. Julge-
mad said roomajaid ka puutuda, kät-
te võtta ja kõige vapramatele riputati 

madu isegi kaela! Elevust oli palju! 
Õpetaja Lille Viska oli suurematele 
õpilastele ette valmistanud küsimus-
tiku, mida kõigil täita tuli. Oli väga 
huvitav ja emotsiooniderohke kohtu-
mine!

Märtsikuusse jäi ka laulupeo II eel-
proov mudilaskooridele, kus proovi 
lõpus tuli ettelaulmisel oma oskusi 
näidata. Meie kooli 17-liikmeline mu-
dilaskoor on selle õppeaasta jooksu 
tublisti tööd teinud, ära õppinud väga 
raske repertuaari ja ettelaulmisel olid 
lapsed samuti väga tublid, sest hin-
demaksimumist jäi meil puudu vaid 
1,8 punkti! Koor sai kiita väga ilusa, 
maheda ja ühtlase kõla ning puhta in-
tonatsiooniga laulmise eest. Uskuge, 
selline kiitus on lauluõpetaja kõrva-
dele kui kaunis muusika! Nüüd jääb 
üle vaid laulud niiöelda „soojas“ hoida 
ja oodata maikuu lõppu, mil laulupeo-
le pääsevate mudilaskooride nimekiri 
avaldatakse. Kuigi suurele peole pää-
seb mudilaskoore vähe, loodame siis-
ki parimat! Lastekooril seisab ette-
laulmine ees 12. mail, seega ootab ees 
veel kuu aega pingelist harjutamist ja 
vaevanägemist. 

Silja Käär,
Vana-Vigala PK huvijuht

Vana-Vigala Põhikooli 
vilistlaste kokkutulek 

toimub 3. mail 2014

KAVAS: 
17.00 – Registreerimine ja näituste 
külastamine
18.00 – Kontsert-aktus
20.00 – Tantsuks mängib ansambel 
Vana Kooli Noored

Eelregistreerimine ja info:
Tel 482 4582; 5330 5966 
e-mail: vigala.pohikool@gmail.com

Osavõtumaks: 
kuni 25. aprillini 10 eurot, hiljem 
15 eurot. Osavõtumaks tasuda a/a 
10802006933000 (Vigala Vallavalitsus) 
märgusõnaga “Kokkutulek” või tuua 
kooli kantseleisse. 

Märtsikuu Vana-Vigala Põhikoolis
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Märtsi tegemistesse on mahtunud 
lisaks koolivaheajale ka muid 

toredaid ettevõtmisi.
Vaheajale eelnenud nädal on meie 

koolis traditsiooniliselt võõrkeelte 
nädal, mis päädib alati emakeelepäe-
vaga. Sel aastal kaldusime inglise ja 
vene keele päeval romantikasse ja 
esitusele tulid klassikaks kujunenud 
luuletused ja laulud nii varasemast 
kui ka uuemast ajast. Inglise ja vene 
keele õpetajad on Ilona Noor ja Loide 
Enni. Emakeelepäev on meil ikka ol-
nud 9. klassi õpilaste läbi viia ning nii 
selgi aastal: toimus hariv ettekanne 
K.J. Petersonist, kõlasid eesti rahva-
laulud ja ühise ringloitsuna lugesime 
Karl Martin Sinijärve luuletust “Ema-
keel maa keel”. Eesti keele ja kirjan-
duse õpetaja on Eve Kärsna.

Viimasel märtsikuu nädalal toimus 
kogu kooli väljasõit Tallinna lennu-
sadamasse sh ka Titanicu näitusele, 
aga sellest kirjutab juba õpetaja Jaan 
Viska.

Möödas on ka 1. aprill ehk nalja-
päev, mis kujunes playbackide esita-
miste ja viktoriinide ning mõistujut-
tudega pikitud teisipäevaks. Mõnus 
on vaadata õpilasi ja õpetajaid, kes 
ei karda endi üle naerda ja julgevad 
“tobedates” kostüümides erinevaid 
naljakaid etteasteid sooritada. 

Eks aprillis tulebki kõigil rohkem 
nalja ja naeru jagada ning püüda 
mitte üksteist siunata ning „poriga 
loopida”. Pöidlad pihku ka meie koo-
li rahvatantsurühmale, keda ootab 9. 
aprillil ees II ülevaatus pääsemaks 
suvisele tantsupeole.

Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikool

III õppeveerandi tulemused Vana-Vigala põhikoolis
III veerandil olid 1. klassi õpilastest väga tublid õppijad Rasmus Noppel, 
Karola Allipere ja Markus Pilv. Tublid olid ka Sirli Plamus ja Raigo Vingel. 

Hindele „5“ õppisid:
2. kl – Triinu Algma, Karlis Ojavee
3. kl – Joonas Asumets, Kärolin Kikas
5. kl – Mari Saffre
6. kl – Fred Kikas
9. kl – Adeele Zagurski

Hinnetele „4“ ja „5“ õppisid:
2. kl – Andero-Darren Bergstein, Oliver Kirsipuu, Kennet Kõressaar, Ma-
riette Liigend, Reijo Vanikov
3. kl – Jaspar Kirs
4. kl – Kristen Kanarbik, Sirle Külaots, Riia Orgmets, Emily Melissa Pilv, 
Rando Vanikov
5. kl – Alis-Angela Kuusk, Kristo Lebin
6. kl – Anti Asumets
7. kl – Raido Rehepapp, Markus Rudak, Andreas Välis
8. kl – Jarko-Jael Jõessar, Urmis Veimann, Andreas Viibus, Tanel Ülemaa-
nte
9. kl – Evely Lebin
9K kl – Keili Kanter, Elina Konso

Õpilased osalesid paljudel maakondlikel ainealastel võistlustel, parim 
tulemus saadi 5. klasside matemaatikaolümpiaadilt, kus Mari Saffre jagas 
6. - 8. kohta (kokku 32 osalejat).
3. klassi peotantsijad Joonas Asumets ja Kärolin Kikas saavutasid karika-
võistluste Magus Algus Tallinna etapil LII võistlusklassis I koha.
Jätkuvalt tublid olid meie maadlejad ja korvpallurid.

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli õppealajuhataja

KeVade sahInal 
KIVI-VIgala PõhIKoolIs

Sel aastal toimus juba 16-ndat kor-
da Viljandis õpetajate teatrifesti-

val, millest on igal aastal osa võtnud 
ka Vigala Õpetajate Showtrupp. Eel-
misel aastal osalesime küll videoter-
vitusega, kuid osaluse kirja läks see 
siiski. Sel aastal toimus festival 7. - 8. 
märtsil ja seoses sellega oli ka motoks 

“Naised on ... (see pole mingi uudis)”. 
Meie showtrupp esines koosseisus Tii-
na Kalda, Ilona Noor, Ingrid Ploom, 
Heli Lints, Meelis Välis, Marko 
Kreuz, Hillar Orav ja Hannes Sassi. 
See koosseis on end juba mitmel kor-
ral edukalt tõestanud ja selgi korral 
tõime koju kopsakaid auhindu nii žü-
rii kui ka teiste truppide poolt. Žürii 
poolt kõlas lause, et “tõeline ülesrapu-
tamine” ja pärjatud saime kui “Parim 
show”. Lähtuvalt motost oli meie kava 
pealkiri “Vaesel ajal olgu vähemalt 
erk füüsis ehk kuidas Vigala mehed 
v-õpet said”. Nagu showtrupi nimigi 
tõestab on tegemist tõelise showga, 
millest ei puudunud tants, laul ega ka 
harivad momendid-mõtteterad.

Oleme endi üle tõeliselt uhked ja soo-
vime tänada Vigala vallavalitsust 
osavõtutasu kompenseerimise eest!

Ilona Noor
Showtrupi liige aegade algusest

õpetajate XVI teatrifestival Viljandis
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Õpilasstipendiumid
Stipendiume määratakse üks kord aastas kevadel kuni 10-le õpilasele. Stipendiumid jagunevad põhikooli 
III kooliastme õpilaste, gümnaasiumiõpilaste ja põhihariduse baasil kutsekeskhariduse andvatel erialadel 
õppivate kutsekooliõpilaste vahel. Stipendiumi võib taotleda statsionaarses õppes üld- või kutseharidust 
omandavale isikule, kes ise ja kelle vanematest/hooldajatest vähemalt üks on valla elanike registris, olles 
kantud sinna vähemalt aasta enne taotluse esitamist. Taotluse esitajaks võib olla täisealine isik, asutus 
või organisatsioon.

Stipendiumi määramisel arvestatakse käitumist, õppeedukust (keskmine hinne on põhikooli astmes 
vähemalt 4,5 ning gümnaasiumi ja kutsekooli astmes vähemalt 4,0), ühiskondlikku aktiivsust, osavõttu 
maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest, spordi- või kutseala võistlustest 
ning osavõttu maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest kultuurivaldkonna võistlustest, konkurs-
sidest jms. Hindamise teostab laekunud dokumentide alusel kultuuri ja hariduskomisjon.

Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. aprill. Taotluseid võetakse vastu kuu aja jooksul ala-
tes 15. märtsist. Stipendiumi taotlemisel esitatavad dokumendid:
1) õppeasutuse poolt kinnitatud koopia õpinguraamatust või tunnistusest;
2) õppeasutuse juhtkonna või klassi- ehk kursusejuhataja poolt koostatud iseloomustus.
3) taotluse esitaja kontaktandmed;
4) stipendiaadi kontaktandmed.

“Õpilasstipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord Vigala vallas” on kättesaadav aadressil 
https://riigiteataja.ee/akt/405072013018 

Teade eTTeVõTJaTeLe!

Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuseregistris, peab igal 
aastal esitama hiljemalt 15. aprilliks 
kinnituse registreeringu õigsuse koh-
ta. 1. mail peatatakse registreering, 
mille õigsus ei ole kinnitatud.

Vigala Vallavalitsuses

12.03.2014. istungil otsustati:
- lubada erastada maad kahel taotle-
jal;
- muuta Vigala vallavalitsuse korral-
dust nr 243, 02.12.2009 “Maa ostuees-
õigusega erastamine”;
- muuta Kivi-Vigala lasteaia nimekir-
ja, kusjuures kustutada nimekirjast 
üks laps ja kinnitada nimekirja üks 
laps;
- anda kirjalik nõusolek ühe ehitise 
renoveerimiseks;
- väljastada projekteerimistingimu-
sed ühe elamu püstitamiseks ning 
teine projekteerimistingimuste taot-
lus suunata volikogule arutamiseks 
ning loa saamiseks maa sihtotstarbe 
muutmiseks;

- väljastada kastusluba ühe rajatise 
kasutusele võtmiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 695 eu-
rot.

25.03.2014 istungil otsustati:
- määrata ehitise teenindamiseks va-
jalik maa üheksale rajatisele (teele); 
- muuta Vigala Vallavalitsuse korral-
dust nr 128 04.09.2013 “Ehitise tee-
nindamiseks vajaliku maa määrami-
ne”;
- väljastada projekteerimistingimused 
Vana-Vigala TTK peahoone esimese 
korruse vasakpoolse tiiva ümberehi-
tamiseks kokanduse algõppe köögiks; 
- väljastada ehitusluba ühe hoone 
lammutamiseks; 
- saata õiguskantslerile avaldus hari-
duse rahastamise kohta; 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 263 eu-
rot;
- arutusel oli 26.04.2013 Tartus toi-
muv Maale elama mess. Otsustati 
messile kaasata kindlasti valla ette-
võtjaid oma toodanguga;
- arutusel oli Vigala valla arengukava 
muudatused ja uus võimalik visioon 
asutuste struktuurist.

Vigala Vallavolikogus

28.03.2014 istungil otsustati:
- määrata sihtotstarve kolmele ka-
tastriüksusele;

- anda nõusolek maaüksuse sihtots-
tarbe muutmiseks ehitusloa alusel;
- anda nõusolek Vigala vallas alljärg-
nevate maaüksuste jätmiseks riigi 
omandisse: Avaste küla, Märjamaa 
metskond 228 maaüksus, ligikaud-
se pindalaga 6,73 ha, Kojastu küla, 
Avaste looduskaitseala 2 maaüksus, 
ligikaudse pindalaga 19,94 ha, Ko-
jastu küla, Märjamaa metskond 226 
maaüksus, ligikaudse pindalaga 9,63 
ha, Naravere küla, Märjamaa mets-
kond 219 maaüksus, ligikaudse pind-
alaga 16,29 ha, Oese küla, Märjamaa 
metskond 221 maaüksus, ligikaudse 
pindalaga 29,42 ha, Palase küla, Mär-
jamaa metskond 222 maaüksus, ligi-
kaudse pindalaga 101,24 ha, Palase 
küla, Märjamaa metskond 223 maa-
üksus, ligikaudse pindalaga 133,27 
ha, Palase küla, Märjamaa metskond 
225 maaüksus, ligikaudse pindala-
ga 24,39 ha, Palase küla, Märjamaa 
metskond 229 maaüksus, ligikaud-
se pindalaga 2,68 ha, Tiduvere küla, 
Märjamaa metskond 227 maaüksus, 
ligikaudse pindalaga 23,08 ha, Vana-
mõisa küla, Märjamaa metskond 220 
maaüksus, ligikaudse pindalaga 2,36 
ha;
- tunnistada peremeheta ehitisteks all-
järgnevad ehitised: Araste külas asuv 
küün, Avaste külas asuv kaalumaja 
hoone, Kausi külas asuv tanklahoone, 
Kausi külas asuv Käära majavaldus, 
Manni külas asuv Ahkama-Vanatoa 
majavaldus, Tõnumaa külas asuv 
Reinusauna elamu, Tõnumaa külas 
asuv Tooma majavaldus;
- kinnitada Vanamõisa ja Tõnumaa 
küla külavanemaks Malle Kivi ning 
Vana-Vigala küla külavanemaks Tõ-
nuri Nurmeots;
- määrata volitatud isikuks deklaran-
tide andmete registrisse kandmiseks 
ja ligipääsu loomiseks Helja Kaarits;
- arutusel oli Vigala valla arengukava 
muudatused. Ettepanekud muuda-
tuste tegemiseks valla arengukavasse 
esitada vallavalitsusele;
- järgmisele volikogu istungile kutsu-
da valla ehitusnõunik, kes teeb ette-
kande Vana-Vigala Rahvamaja ehi-
tusliku seisukorra kohta
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2007-2013. a kestis Euroopa Liidu 
programmide rahastamisperiood, 
mis suures osas kattub kahe viima-
se volikogu valimisperioodiga (2005 
oktoober – 2013 oktoober). Nii valla-
valitsus, ettevõted kui ka mittetulun-
dusühingud on kirjutanud selle aja 
jooksul projekte, et Vigalasse raha 
juurde tuua. Minu hinnangul oleme 
me teinud rahapaigutused mõistli-
kult. Otsuseid tehes on olnud aluseks 
Vigala inimeste heaolu, mitte see, mis 
külast volikogu liige pärit on või kas 
valimised on olnud tulemas või mitte. 
Järgnevalt annan ülevaate, missugu-
seid suuremaid investeeringuid 2007-
2013. a Vigalas tehtud on.

Üldvalitsemine
Et vallamaja kulud oleksid väikse-
mad, aga ruumid kortermajas vastak-
sid ametiasutuse nõuetele, siis pro-
jekteeris arhitekt Juta Ruut ruumide 
sisekujunduse. Vallamajal vahetati 
katus, soojustati otsasein ning vahe-
tati aknad. Ruumid laienesid endise 
apteegi arvelt. Raamatupidamine 
ning sotsiaaltöö kolisid esimesele kor-
rusele. Ruumides tehti elementaarne 
sanitaarremont. Kõigeks selleks ku-
lus kokku ca 46 000 eurot. Täna on 
kaks asja, mis riivavad silma, need on 
trepp ja terrass; juurde oleks vaja vei-
di arhiivipinda. 

Lasteaiad
Kivi-Vigala lasteaia hoonesse ehitati 
välja spordiruumid, et ka Kivi-Vigalas 
oleks võimalik läbi viia maadlustree-
ninguid, projekti toetas hasartmän-
gumaksufond. Hoonesse paigaldati 
tulekahjusignalisatsioon (ATS) ja 
turvavalgustus, uuendati kõnniteed. 
Kokku kulus investeeringuteks ca 37 
700 eurot.

Vana-Vigala lasteaed sel perioodil olu-
lisi investeeringuid ei saanud. 2014. a 
tehakse remont pesuruumides. 

Põhikoolid
Kivi-Vigala põhikoolis tehti ehitus-
töid ca 47 000 euro eest, sh remonditi 

fuajeesid, viidi hoone vastavusse tu-
leohutusnõuetega, remonditi terrass. 
Lisaks tehti erinevaid oste arvutite, 
rahvariiete jms näol ca 14 000 euro 
eest. 2007. a osteti kasutatud kooli-
buss ca 22 000 euro eest. Kõik kokku 
ca 83 000 eurot.

Vana-Vigala põhikoolis toimus aas-
taid tehtud ettevalmistuse tulemu-
sena KOIT programmi toel mõisa 
katuse, fassaadi ja küttesüsteemi re-
noveerimine ning rõdu ehitus, kokku 
546 000 eurot. Lisaks restaureeriti 
täiendavalt aknaid, remonditi tualett-
ruume, soetati seadmeid kokku ca 87 
000 euro eest. Koolile soatati mikro-
buss ca 20 000 euro eest, kõik kokku 
ca 653 000 eurot.

Raamatukogud
Kivi-Vigala raamatukogusse suuri in-
vesteeringuid ei tehtud.

Vana-Vigala Raamatukogu rekonst-
rueerimine (raamatukogu koliti hoo-
ne 1. korrusele) lõppes 2007. a ja sel 
aastal tehti hoones sisetöid ning soe-
tati mööblit. Kokku investeeringuid 
ca 33 000 eurot.

Rahvamajad
Kivi-Vigala Rahvamajja olulisi inves-
teeringuid ei tehtud. 

Vana-Vigala Rahvamajas valmis jõu-
saal (2900 eurot, Hollandi Päikselille 
fond); tehti korda lamekatus ja va-
hetati katuseaknad 31 700 euro eest; 
soetati fondi toel savipõletusahi 2500 
euroga, Leaderi toel valmis rekonst-
rueerimise projekt 22 200 euro eest, 
soetati inventari. Kokku investeerin-
guid ca 62 000 eurot, lisaks on juhataja 
kirjutatud projektidega saanud rahva-
maja veel sisustust ja seadmeid.

Kivi-Vigala küladekeskuses tehti ha-
sartmängumaksufondi ja ministee-
riumite toel ehitustöid 113 500 euro 
eest. Leaderist taotleti MTÜ Vigala 
Külade Ümarlaua abiga inventari 12 
200 euro eest. Kokku investeeringuid 
ca 125 700 eurot.

Sotsiaalhooldus ja tervishoid
Et hooldekodu saaks laieneda ja ini-
mestel oleks parem ligipääs arsti 
juurde, remonditi Kivi-Vigala lasteaia 
köögiruumid perearsti jaoks hasart-
mängumaksufondist 38 500 euroga 
(lasteaiale hakkas toitu valmistama 
põhikooli söökla). Perearsti tegevus-
piirkond on kogu vald.

2007-2013 maksti selleks, et lahti hoi-
da lisaks Vana-Vigalas arsti/pereõe 
vastuvõtupunkti, ca 46 000 eurot.

Kivi-Vigalas remonditi sotsiaalkorte-
reid ca 8900 euro eest ning Vana-Vi-
galas ca 6200 euro eest.

Hooldekodus tehti töid hasartmängu-
maksufondi toel ca 69 800 euro eest. 
Hooldekodu toimib nagu äriühing, st 
oma kulutused teeb kohamaksust ja 
vald hooldekodu ei doteeri. Vald toe-
tas erandina 2013. a remonte 7700 
euroga.

Pargid ja heakord
Vallaüleste heakorratööde jaoks soe-
tati ATV, murutraktor ja haakeriis-
tad, raha saadi osaliselt Leaderist 
MTÜ Vigala Külade Ümarlaua abiga, 
kõik kokku ca 19 500 eurot.

Kivi-Vigala Keskväljak ehitati välja 
Leaderi abiga 82 800 euro eest.

Jätkusuutliku VV ja Leaderi abiga 
tehti Hirvepargis ja Vana-Vigalas 
töid 11 100 euro eest. Lisaks tööd Hir-
vepargis projekti 1-2 etapi ajal.

Mõisapargis paigaldati laululava pin-
gid, elekter jms Külade Ümarlaua ja 
Leaderiga koostöös 16 400 euro eest. 
KIK toel on valminud mõisapargi pro-
jekt 18 700 euro eest.

Taristu
Ühisveevärk ja kanalisatsiooni inves-
teeriti Euroopa Liidu toel läbi Mat-
salu Veevärgi ligi 2,8 miljonit eurot.

Vallateede hooldusesse ja remonti on 
läinud ca 43 7000 eurot ning MTÜ 
Jätkusuutlik Vana-Vigala eestveda-
misel Leaderi abiga paigaldati üle 
valla viidad 7100 euro eest.

Tänavavalgustusse üle valla on läi-
nud üle 6000 euro. Vana-Vigala sai 
interneti lairibaühenduse.

Lisaks on Vigalasse raha juurde 
toonud veel:
- Vigala Jahimeeste Seltsi Manni ja-
himaja (Leaderi toetus 31956 eurot)
- Vigala koguduse välikäimla ja mu-
rutraktor (Leaderi toetus 6654 eurot)
- OÜ Vigala Apteek (Leaderi toetus 
25081 eurot)
- OÜ Heltani hostel (Leaderi toetus 
31665 eurot)
- OÜ Liisu rõivad tootmisruumid (Lea-
deri toetus 15209 eurot)

VIgala Valla 
2007 - 2013. a 

InVesteerIngud
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Kokkuvõtvalt võib arvutada, et ilma 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonita ning 
teedeta ja eraprojektideta: 
- Kivi-Vigala piirkonna küladesse on 
tehtud investeeringuid ca 500 000 eu-
rot;
- Vana-Vigala piirkonna küladesse on 
tehtud investeeringuid ca 800 000 eu-
rot;
- Igal aastal oleme teinud investeerin-
guid üle valla kokku ligi 200 000 euro 
eest.

Kivi-Vigala piirkonda kuuluvad Aras-
te, Jädivere, Kivi-Vigala, Konnapere, 
Kurevere, Leibre, Manni, Narave-
re, Palase, Pallika, Päärdu, Rääski, 
Sääla ja Vaguja küla. Vana-Vigala 
piirkonda kuuluvad Avaste, Kausi, 
Kesu, Kojastu, Läti, Oese, Ojape-
re, Paljasmaa, Tiduvere, Tõnumaa, 
Vanamõisa, Vana-Vigala ja Vängla 
küla. Kivi-Vigala piirkonna külades 
elas vastavalt 2011. a rahvaloenduse 
andmetele 633 inimest ja Vana-Vi-
galas 591 inimest. 2009-2013 kuulus 
volikogusse 11 Vana-Vigala ja 2 Kivi-
Vigala esindajat.

See kõik näitab, et aetud on ühist Vi-
gala asja. Täna on valla laenukoor-
mus 0, st võime rahulikult vastu min-
na 2014 - 2020 rahastamisperioodile. 
Soovin meile kõigile tarku otsuseid!

Priit Kärsna
Vallavanem

ÄRA KOGU KILOGRAMME! KOGU TERVISEKILOMEETREID! 
                                                                ………………………  .kuu

Spordiala 30 min                        
Kõndimine 
(jalutamine tempos)

1                        

Kepikõnd 1,6                        
Jooksmine 2                        
Jalgrattasõit 2                        
Rulluisutamine 1,7                        
Pallimäng (korv- 
ja jalgpall, tennis jms)

2                        

Ujumine 2,5                        
Aeroobika 1,8                        
Tantsimine 1,8                        
Jõusaalitrenn 1,8                        
Võrkpall 1                        
Sulgpall 2                        
Squash 2,25                        
Kokku:                         

                NIMI:  
                        VANUS:  
KOKKU KILOMEETREID: 

Tervisekilomeetrid on välja arvestatud kalorite põletamise suhtes poole tunni jooksul (160 kcal= 1 tervisekilomeeter) erinevate
spordialade kaupa. Kui jooksed tund aega, saad 4 tervisekilomeetrit, kui teed aeroobikat tund aega, saad 3,6 tervisekilomeetrit jne. 
Südamenädala lõpuüritustel 17. aprill toimub osalejate vahel auhindade loosimine. 

14. ja 16. aprill 
Vigala Piimatööstus OÜ ja Lepiku Li-
hatööstus OÜ töötajate terviseuuring 
(vererõhk, KMI, veresuhkur).

15. aprill
Kivi-Vigala 19.00 Rühmatreening Ki-
vi-Vigala Rahvamajas
Vana-Vigala 20.00 Jooga TTK ühis-
elamu jõusaalis

16. aprill
18.00 Ringtreening TTK ühiselamu 

jõusaalis Jüri Nisumaa juhendami-
sel.

17. aprill
Rattaretk volikogu esimehega algu-
sega 17.00 Vana-Vigala bussijaamast 
Põrgupõhja punkri juurde. Tublidele 
osalejate vahel auhindade loosimine.

Treeningutel ja rattaretkel osaleja-
tel tuleb hiljemalt 14. aprilliks oma 
osalemisest teatada tel 5660 7996 või 
kirjutada merje@vigala.ee. 

Südamenädalat toetab ESF prog-
ramm ”Tervislikke valikuid toetavad 
meetmed 2013-2014”

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist 

Vigala valla südamenädal

KIVI-VIGALA JA KESK-VIGALA 
TALGUD KÜLAKOOSOLEKUGA

3. mail algusega kell 10.00 ootame kõiki talgulisi Kivi-
Vigala külade keskuse platsi ja Kesk-Vigala rahvamaja 
juurde ümbruse korrastamisele. Lisaks toimuvad aru-
telud külas toimuvast ja edaspidistest vajalikest tege-
vustest külaelu edendamiseks.

Kaasa võta mõni tööriist: reha, kirves, labidas, aiakäru. 
Kindlasti võtke kaasa kindad. Meie poolt kamaluga 
värsket õhku ja mõnusat füüsilist tööd, head seltskon-
da ja talgusuppi.

Info Merje Voog, tel 5330 7996 või merje@vigala.ee
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eesTi PosT TeaTab
Maapiirkonnas postkontorist kaugemal kui 5 km elavale või asuvale postitee-
nuste kasutajale on kirjakandja teenuse tellimine elu- või asukohta ning uni-
versaalse postiteenuse saadetiste kättetoimetamine on tasuta, postiteenuste 
eest tuleb tasuda vastavalt kehtivale hinnakirjale.

elu- või asukohas osutab kirjakandja järgnevad teenused:
•  kirisaadetise vastuvõtmine/kättetoimetamine täht- ja väärtsaadetistena
• postipaki vastuvõtmine/kättetoimetamine täht- ja väärtsaadetisena
• rahakaartide saatmine
• perioodiliste väljaannete tellimuste vormistamine
• maksete teostamine
• postimaksevahendite müük

Kirjakandjat saab koju tellida:
- Kirjakandja tellimine telefoni teel, AS Eesti Post Klienditeeninduskeskuse tele-
fonil 1661. Tellimusi võetakse vastu E–R 9.00-20.00*, L kella 9.00–15.00 (*v.a riik-
likel pühadel)
- Kirjakandja tellimine e-kirjaga. E-kiri tuleb saata aadressil info@post.ee . Tel-
limused registreeritakse E–R 9.00-20.00*, L kella 9.00–15.00 (*v.a riiklikel püha-
del).
- Kirjakandja tellimine veebi keskkonnas. Taotlus esitatakse AS Eesti Post veebi-
lehe -www.post.ee/kirjakandja kaudu.
- Kirjakandja tellimine kutsekaardiga. Kutsekaart on paberkandjal täidetav taot-
lus postiteenuse saamiseks postiteenuse kasutaja elu- või asukohas

Vana-Vigala Rahvamajas olid külas 
Kuressaare Linnateater ja Ugala 

teater. Alustaksin Margus Kasterpa-
lu öelduga: "Koostöö loob suuremaid 
võimalusi ja annab rohkem rõõmu kui 
kiivalt ja kadedalt omaettehoidmine." 
Samad reeglid kehtivad riigis, val-
las, tööl, perekonnas ... Etendus Šoti 
draamakirjaniku W.D. Home näidend 
„Vana õngitseja" originaalpealkirjast 
tõlgituna „Jäälind". 
(Jäälind on teatavasti Eesti 2014. aas-
ta lind. Väga ilusa sulestikuga lind 
on saanud endale mitmeid nimesid: 
jõgede pärl, põhjamaa kalliskivi ... 
Ega Eestis neid väga palju ei pesitse, 
arvatavalt ligikaudu 300 paari. Loo-
mult on ta väike, kiire ja inimest pel-
gav lind. Lindude olemasolust Vigala 
mail tõendas ka õpilastega kohtunud 
õpetaja Eedi Halinga vallast.)

Ja nüüd etenduse juurde. „Vanas õn-
gitsejas" teevad kaasa Ugala teatri 
näitlejad, kes on samas eas nagu autor 
on ette näinud. Peeter Jürgens teeb 
šoti seelikus teenri rolli. Söör Cecili 
osas on Arvo Raimo, kes meenutab 
oma armuseiklusi. Kolmas osatäitja 

Leedi Evelyna Luule Komissaarov on 
näidendi liikumapanev jõud. Pärast 
oma abikaasa matuseid meenutab 
Leedi oma 50 aasta taguseid sündmu-
si. Nüüd otsib ta armastust, sest va-
rem oli abiellunud lihtsa juhuse läbi. 
Nagu komöödiale omane, on etenduses 
palju koomilisi olukordi, nutikaid kee-
lelisi väljendeid. Etenduse pealkirjast 
lähtudes ei olnud mingit kalapüüki, 
vaid kuuldus käo kukkumist, linnu-
laulu, õrnu muusikahelisid. Lihtsad 
dekoratsioonid olid Märjamaa Kesk-
kooli vilistlase Jaak Vausi 250. teatri-
kunstniku tööd. Etenduse sündmused 
leidsid aset lehtlas, kus oli kevadiselt 
vilu, pisut jahe olla. Näitlejad kasuta-
sid suurrätti, et külmatunnet leeven-
dada. Nüüd võib lisada, et jahedus 
saalis läks kokku sündmuse olustiku-
ga, mis oli siiski segav asjaolu. Home 
teos „Vana õngitseja" oli nagu pilgu-
heit 70ndate aastaste inimeste ellu ja 
nende tegemistesse. Sellelt etenduselt 
said toredat elukäsitlust tunda üle 80 
vaataja. Etendus püüdis leida vastust 
küsimusele: „Kui kaua elab armas-
tus". Lugu mõjus tervikuna ja hästi 
mängituna. Lavastuse kohalejõud-

rohKeM Koostööd Vana-VIgala näItel - 
et jätKuKs jagatud rõõMu

mine oli Astra Põlma teene, kes on 
Vana-Vigalas edukas kultuurielu ja 
vallaelu edendaja. Paljud, isegi sajad 
inimesed on tulnud tema üritustele. 
Etenduse lõppedes tänati näitlejaid 
lilledega, nii mõnigi külastaja ütles, 
et etendus meeldis väga, samas lisas 
nii mõnigi, et pole taasiseseisvunud 
Eestis varem teatris käinud. Saab 
ainult kinnitada teatrite tahet leida 
üles oma vaatajad. Ilus koostöö - mis 
on teater ilma publikuta. Hilisemas 
omaalgatuslikus rahvahääletusel 
anti üle 130 toetusallkirja rahvama-
jas remondi alustamiseks. Seega pal-
jud, eriti noored, peevad rahvamaja 
vajalikuks tõmbekeskuseks. 

Kui läks inimeste tänamiseks, nende 
märkamiseks, siis saab saata tervitu-
sed Peeter Jürgensile, kel 10. märtsil 
täitus 75 eluaastat ning kes kuuluta-
ti teatripäeval Eesti parimaks mees-
näitlejaks. Lisaks teatritööle on ta 
suurepärane kaktuste kasvataja ja 
nende pildistaja. Positiivsed elamu-
sed aitavad negatiivsusest lahti saada 
ja anda edasi ilusa õhtu järelmõtted. 
Jääb tänada nimetatuid, kes panus-
tavad kohaliku elu elavdamiseks ning 
toetagem neid, eriti Vana-Vigalas 
tööd alustavat uut külavanemat Tõ-
nuri Nurmeotsa. 

Kevadised tervitused Jaan Viska´lt

MeeNUTaMe  „VabadUsT“

Rapla Maavalitsuse initsiatiivil on alga-
tud mõte koostada kaheköiteline Rapla 
maakonna ülevaateteos. Teine köide 
käsitleb majandust ja oma koha peaks 
seal leidma ka artiklid omaaegsetest 
kolhoosidest-sovhoosidest.

Sellega seoses kutsun üles kõiki 
“Vabaduse“ kolhoosiga seotud inimesi 
meenutama kolhooside asutamist ja 
liitmisi, olulisi ja värvikaid persoone 
“Vabaduse“ kolhoosi juhtkonnas, kol-
hoosi lõpetamist. Oodatud on ka lõbu-
sad ja koomilised lood kolhoosiaega-
dest (juba kolhoosi nimi tekitas palju 
naljakaid seiku), samuti mälestused 
sellest, milliseid raskusi ja kannatusi 
kolhoosikord põhjustas. Ehk leidub ko-
dudes ka vastavaid fotosid.

Minu kontaktandmed: postiaadress 
Uuskaubi talu Vängla küla Rapla mk 
78034, e-mail sirje@uuskaubi.ee, tele-
fonid 489 7892, 5692 6856.

Sirje Aiaots
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Lennusadam on muuseumide kü-
lastavuselt Eestis esikohal.

15. aprillil möödub 102 aastat, mil 
maailma suurim aurulaev Titanic 
murdus pooleks ja vajus tulede sära-
des põhja. Nüüd teadaolevalt 3,8 ki-
lomeetri sügavusele ning laevaosad 
lebavad teineteisest 600 meetri kau-
gusel. Laeva hukkumise teeb traagi-
liseks asjaolu, et oli toimunud tehno-
loogiline optimism elektriühendustest 
lennumasinateni. Titanic oli kuuluta-
tud uppumatuks, kuid inimeste käte-
töö andis ikkagi alla jäämäe tugevu-
sele. Õnnetuse ajaloo faktidele juhib 
tähelepanu tuntud filmilavastaja J. 
Cameron, kes on kaks korda lasku-
nud laevavrakini ning teisel korral 
veendus vee all filmis oleva peatrepi 
ehtsuses. (Ekskursioonil jäädvustasi-
me end nn peatrepil.) Tol ajal sõideti 
laevadega kiiresti Euroopast Ameeri-
kasse, toimus ulatuslik väljaränne. 

Näitusele sisenedes saime me kõik 
endale pardakaardid, kus peal rei-
siklass, isikuandmed, nimi, vanus, 
sugu ja mis eesmärgil rändab. Giidi 
saatel edasi liikudes avastasime uusi 
teadmisi. Üks fakt kereplaatide nee-
timisest just vööri osas, suurte kume-
ruste piirkonnas – seal tehti neetimis-
töid käsitsi ja neetühendused külmas 
osutusid rabedaks. Kokkupõrkel esi-
osa purunes ja vöör vajus kiiresti vee 
alla. Seega võib öelda, et turvaliseks 
ja luksuslikuks peetud laev ei pida-
nud vastu kokkupõrkele. Hilisemas 

laevaehituses ehitati täiendavaid, 
kõrgemaid vaheseinu. Titanicu lugu 
tõestas, et parem peab olema raadio-
telegraaf ja päästepaatidega varus-
tatus. Mõtlikuks teeb iga laevahukk 
– olgu see Titanic 1912 või Estonia 
1994. Luksuslikust „merepealsest pa-
leest“ teadasaamises möödus tunnike 
kiiresti: meile räägiti lood romanti-
kast kui ka traagikast. Näituse külas-
tajate seas oli palju väliskülalisi, eriti 
soomlasi, kes kasutasid võimalust 
Põhjamaadesse tulnud näituse kü-
lastamiseks. Laevaga läks põhja või 
uppus jäises vees 1503 inimest. Eks 
näitusel põrkasid kokku ratsionaalne 
teadmishuvi ning inimlik mõõde ka-
tastroofidest, inimeste hukkumistest.

„Jäämäe katsumisega“ ekskursioo-
ni lõpul saime osa hukatusliku jää-
mäe külmusest.

Mõned faktid:
1. Titanicu pardal oli 2 eestlast.
2. Vrakk leiti 1985. a.
3. Titanicu neljas korsten ei olnud pä-
ris, vaid ventilatsioonikorsten.
4. Laevas ei olnud kajutit nr 13.
5. Eksootilisem ese - mõtteterade ko-
gum.
6. Kahekuune M. Dean laeval olnutest 
suri 2009. a 97 aasta vanusena.
7. See oli viimane reis kapten Smithi 
jaoks, kes pidi pensionile jääma: Vii-
mast kaptenit kutsuti „miljonäride 
kapteniks“. 

Edasi teine tund möödus muuseumi-
eksponaatide vahel. Kõrgete koorik-
kuplite all sai imetleda alleelaeva, 
sõjamasinaid ja merendusega seondu-
vat. Sai olla nii nn veepealses ja vee-
aluses maailmas.

Kivi-Vigala koolipere alustas uut 
veerandit meeldivate, mõtlike emot-
sioonidega. Tänan võimaluse eest olla 
koos kooliperega teamiste jahil Tita-
nicu pardal. 

Ilusat jürikuud!

Jaan Viska

PIlet nr 231945
tItanIcu Pardale huVIreIsIKs

uued raaMatud KIVI-VIgala 
raaMatuKogus

EESTI ILUKIRJANDUS:
Kudu, Reet Hädamaandumine
Vaino, Enn Saatuse tahtel: ühe 
perekonna lugu sõja- ja küüditami-
saastatel
Remsu, Olev Supilinna armastajad
Kangur, Riina Tuul toob pisaraid
Rammo, Mihkel Vait olla ja edasi 
teenida ehk lugusid Eesti Kaitse-
väest
Tohvri, Erik Veel on aega
Lind, Tuule Ühe elu killud
Kruut, Valter Mu isamaa armas

VÄLISMAA ILUKIRJANDUS:
Clark, Mary Issi on läinud jahile
Clark, Mary Vaikne valvur
Francis, Felix Keeldumine
Mallery, Susan Kolm lihtsat sõna
Merrill, Christine Kui kahest va-
lest saab abielu
Brett, Peter Päise päeva sõda
Megre, Vladimir Suguvõsa raamat 
(kuues raamat)
Vermes, Timur Ta on tagasi: ro-
maan Hitleriga peaosas
Erikcson, Carolly Truudusetu 
kuninganna: romaan Henry VIII 
viiendast naisest
Heyer, Georgette Vooruslik võrgu-
taja
Binchy, Maeve Üks talvenädal
Ferrante, Elena Üksilduse päevad

MINU-sarja raamatud
Fischer, Saale Minu Kairo: kako-
foonia Niiluse kallastel
Balõnski, Janek Minu Bulgaaria: 
magusad tomatid ja hapud viina-
marjad

TEABERAAMATUD:
Sammasto, Jaanika Aed aitab: raa-
mat roosidest
Mäkelä, Essi Soome: ülevaade 
kaasaegsest Soomest
Mihkels, Epp Väike kringliraamat
Taluperemeeste hoidised: lihtsaid 
hoidistamisviise

eelinfo Vigala valla sündmustest

13.06 Vigala valla suvepidu 
Vana-Vigala Laululaval

09.08 Vigala valla spordipäev ja 
külade päev Kivi-Vigalas

10.08 Poti laat Vana-Vigalas 
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Eelmisest lehenumbrist sai lugeja 
teada, et Ago Põld oli sunnitud 

Vigala koguduse teenimisest loobu-
ma, ta vabastati 20. augustil 1953. 
aastal, asjaajamise andis ta 13. sep-
tembril üle uuele aseõpetajale Her-
mann Jänesele.

Hermann Jänes sündis 20. novemb-
ril 1899. Tallinnas töölisperekonnas. 
Peale Tallinna Poeglaste Kaubandus-
kooli lõpetamist 1917. a. töötas algul 
vabrikuametnikuna, hiljem mitmesu-
gustel töökohtadel. Eriti huvitas teda 
ajakirjandus ja kirjandus, proovis mõ-
lemais oma võimeid. Eeati Rahvusbib-
liograafias on H. Jänes ära märgitud 
3 raamatu ja 1 luuletuse autorina, 
tõlkijana ja toimetajana. Raamatud 
on „Taevaminek“ ja veel kaks, mille 
pealkirjade kohta ei ole mul täit sel-
gust. „Taevaminek“ on ilmunud 1923. 
aastal, imekombel õnnestus mul see 
hiljaaegu omandada antikvariaadist, 
see koosneb sentimentaalsetest jutu-
kestest. Rahvusbibliograafias on H. 
Jänest varjunime Heino Sõmer ni-
metatud ka „Naljaettekannete“ I osa 
viisidele sõnade tegemisel. Saksa kee-
lest on tõlkinud kaks näidendit - 1921. 
aastal Rachilde “Päikse kaubitseja“ ja 
1922. Freymanni „Pärast üheksandat 
termidoori“. Tõlkinud tantsustseeni 
„Valts-intermezzo“ F. Lehari opere-
tist „Lõbus lesk“.

Ajakirjanikuna on H. Jänes alus-
tanud küllalt noorena, juba 1917. 
aastal esines nii oma nime all, kuid 
kasutas ka palju pseudonüüme, nagu 
eelpoolnimetatud Heino Sõmer, peale 
selle veel Arvi Kulles, H.J., H.S., J.H., 
-mer, Osvi, J. Toimetas paljusid välja-
andeid, näiteks „Lihavõtte album“ ja 
„Jõulualbum“, oli tegev „Edasi“, “Eesti 
Teataja“, „Kirjandus ja teadus“, “Ko-
dukolle“, “Tapper“, „Tungal“, „Kosja-
leht“, „Ronk“ juures.

Lähem kokkupuude kirikueluga 
sai H. Jänesel alguse leeriskäimise-
ga. Aastatel 1930. - 1935. töötas ta 
konsistooriumi kantseleiametnikuna, 
edasi kuni 1940. aastani oli ta „Eesti 
Kiriku“ sekretär kuni selle likvideeri-
miseni.

Saksa okupatsiooni ajal tegi kaas-
tööd ka ajalehele „Eesti Sõna“, mille 
ühes artiklis kutsus eestlasi üles ai-
tama sakslasi võitluses Punaarmee 

vastu. See sai talle saatuslikuks, jul-
geolekuorganid kasutasid oma mõju-
tusvahendeid ning Hermann Jänes 
laskis end värvata julgeoleku agendiks, 
agendinimeks sai „Saaliste“. Riho Alt-
mäe kirjutab sellest oma 2001. aastal 
ilmunud raamatus „Eesti Evangeeliu-
mi Luteriusu Kirik ja Nõukogude riik 
1944-1949“, märkides, et agendinimi 
„Saaliste“ esineb aruannetes ettekan-
nete autorina küllalt tihti. Kes seda 
raamatut lugema juhtub, tutvugu le-
hekülgedega 275 ja 299. Raamat on 
väga huvitav, Vigala endist kirikuõpe-
tajat F. Jürgensoni on seal korduvalt 
mainitud, isegi Riho Tormise nime 
kohtasin. Peale sõda laulis H. Jänes 
Riiklkus Akadeemilises Meeskooris, 
suures kollektiivis. Endiselt oli ta 
seotud kirikuliikumisega, sest hiljem 
asus ta õppima Usuteaduse Instituu-
dis, mis jäi küll lõpetamata. Aseõpeta-
jaks ordineeriti ta Tallinna Piiskopli-
kus Toomkirikus, enne määrati Vigala 
koguduse aseõpetaja kandidaadiks. 
Konsistooriumi täiskogu otsusega jäe-
ti peale ordineerimist edasi teenima 
EELK Vigala kogudust - jällegi suur 
kollektiiv, kus vähemalt matusetalitu-
se tellimisel räägiti õpetajale kõik sü-
damelt ära. Järgmisel aastal määrati 
ta Pärnu-Jakobi koguduse hooldajaks-
õpetajaks, sellel kohal sai ta töötada 
ainult kuu aega. Millegipärast ma ei 
usu, et H. Jänes julgeolekuagendina 
suutis Vigala inimestele erilist kahju 
tekitada – ta suhtlusring oli väike, ko-
guse liikmed tasusid küll liikmemak-
su, kuid jumalateenistustel ei tahtnud 
käia. Ka halvenes H. Jänese tervis, 
tema nägemine ja kuulmine jäid vilet-
samaks, nii on raske olla hea agent. 
Kuid võimud olid temaga rahul, teda 
ei sunnitud töökohta vahetama.

Hermann Jänes oli laulatatud 24. 
mail 1947. Tallinnas Kaarli kirikus 
aatekaaslase, intelligentsest perest 
pärit Marie Tammeraidiga (1903-
1992, enne eestistamist Tannebaum) 
Vigalasse tuli H. Jänes koos abikaa-
saga. Arvata võib, et Tallinnast lah-
kumine ei olnud kummalegi kerge – 
Marie oli olnud Kaarli koguduse liige, 
Hermann Jaani koguduse liige, kül-
lap oli kahju lahkuda kauasest tut-
vuskonnast, sõpradest ja sugulastest. 
Hermann Jänes oli seotud kirjan-
duslike ringkondadega, näidendeid 
tõlkides ja meeskooris lauldes oli ta 
kindlasti teatrietenduste ja kontser-
tide külastaja. Nii oli Vigalasse tulek 
suur muudatus juba küpsesse keskik-
ka jõudnud abielupaari elus, Vigalas 
oli kõik võõras. Kahtlemata oli tuleku 
põhjuseks ka julgeolekuorganite huvi 
mõlema abikaasa vastu. 

H. Jänesel ei olnud kogemusi koge-
musi praktilises koguduse teenimises 
vaimulikuna. Eks seetõttu nähtigi 
abielupaari alati koos, ka kiriklikel 
teenistustel oli Marie truult abikaasa 
kõrval, vajadusel teda abistades.

Korteri said nad esialgu endises ki-
riklas, kuid suurte ruumide kütmine 
osutus ülejõukäivaks ning peagi üüri-
ti väiksem elamispind eramajas.

Rääkides Hermann Jänesest, ei 
saa unustada tema abikaasat Mariet, 
kes lõpetas Tallinnas gümnaasiumi, 
astus Tartu Ülikooli usuteaduskon-
na kaugõppesse. Usuteaduskond jäi 
lõpetamata, kuid oma magistritöö 
„Psühhoanalüüs ja hingehoid“ sai ta 
1939. aastal välja anda raamatuna. 
M. Jänes töötas mõnda aega ka vene 
keele õpetajana, kuid seotus kiriklike 
ringkondadega katkestas tema kar-
jääri pedagoogina.

Vaatame pisut statistikat H. Jänese tööaastatel: 

Aasta      Liikmete arv   Ristitud   Konfirmeeritud    Laulatatud     Maetud kiriklikult 
1954           1224        33              45             14                 40 
1955            1215              28 40   15                 41 
1956            1188              39              40                        15                 48 
1957            1332              40 64   17                 39 
1958            1365              27 46   15                 51 
1959            1412              25 35   15                 51 
1960            1422              24              29    5                 39 
1961            1369              16              16    9                 58 
1962            1301              10              14    5                 47 
1963            1204              12              16    7                 43 
1964            1169              10                7    1                 41 
1965            1110                7                5    -                  35 
1966            1087               6 4     1                 45 
1967            1006               2               -    -                  31 
1968            1002               2 5     1                 38 
1969              982               2 4     1                 30 

Veel VIgala 
KIrIKuõPetajatest - seeKord 

herMann jänesest
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H. Jänes töötas Vigalas küllalt kaua, 
koguduse liikmed on iseloomusta-
nud teda tagasihoidliku inimesena, 
kes aga kiriku liikmete vastu küllalt 
nõudlik oli. Meenutatakse tema pikki 
matusekõnesid, ka vastutulelikkust, 
kui paluti kiriklikku ametitalitust 
läbi viia koguduse liikme kodus. 
Üldteada tõsiasi oli see, et usk kuu-
lutati rahvale kahjulikuks ning ki-
rikust soovitati eemale hoida, ometi 
juhtus H. Jänese teenistusajal vastu-
pidi – rajooni kirikuelu kontrollivad 
töötajad nõudsid kohalikelt alluvatelt 
aru, miks kirikus käiakse vähe, ee-
listatakse hoopis kokku tulla usklike 
kodudes ning nõuti, et usklikud käik-
sid ikka kirikus. Arusaadav, nii oleks 
ju viimaste tegevusest olnud korralik 
ülevaade. 

Vigala kiriku arhiivis sain teada, et 
kunagi oli Vigala kirikus tundmatu 
kunstniku nelja sajandi eest maalitud 
piibliteemaline õlimaal (kõrgus 179,8 
cm, laius 232 cm), mis kujutab Kaana 
pulma, kuhu oli kutsutud Jeesus oma 
jüngrite ja emaga. Maalil on kujuta-
tud 28 figuuri, sealhulgas pruutpaari, 
Jeesust tavalise inimesena (pea üm-
ber puudub aupaiste) ning oletatavat 

maali autorit. Sajanditega oli maal 
tuhmunud, seda kattis tolmu- ja mus-
tusekiht, kohati oli maal kärisenud 
ning auke täis. Restaureeririmiseks 
viidi maal Vigalast ära, deponeeriti 
ENSV Riiklikule Kunstimuuseumi-
le, arvele võeti Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu määrusega nr. 346 1. augus-
tist 1963. Vigalale lubati teha koopia, 
kuid ei tehtud. Autorit ei õnnestunud 
välja selgitada, tööle arvatakse olevat 
eeskujuks Lõuna-Madalmaade kunst-
niku Maerten de Vosi (1532-1603) 
Antwerpeni katedraali altarimaal, 
mille tellijaks oli Antwerpeni veini-
meistrite gild. Nii pakutakse maali 
sünniajaks aastad 1600-1650. Viga-
la kiriku altarimaaliks võis „Kaana 
pulm“ saada Vana-Vigala Uexküllide 
perekonna kaudu. Maali teeb kuul-
saks Kaana pulm, kus Jeesus oma 
ema Maarja palvel sooritas esime-
se imeteo – muutis vee veiniks. Kes 
sellest teemast rohkem huvitatud on, 
peaks interneti vahendusel tutvuma 
Rapla kirikuõpetaja Mihkel Kuke, 
Vigala rahvale siiani peaaegu oma 
inimese jutlusega „Mis toimus Kaana 
pulmas“.

Maali „Kaana pulm“ oli avalikkusel 

võimalik vaadata 2010. aastal EKM 
Kadrioru kunstimuuseumi ekspo-
sitsioonis. Maalist on võimalik näha 
postkaardisuurust reprot internetis 
(Eesti Kunstimuuseumi digitaalko-
gu).

Hermann Jänes võitles visalt „Kaa-
na pulma“ tagastamise eest Vigala ki-
rikule, kuid asjatult.

Aastad olid läinud ning EELK 
konsistooriumi täiskogu otsusega 
11.12.1969. aastal vabastati Hermann 
Jänes vanusepiiri ületamisega Vigala 
koguduse aseõpetaja ametikohast, sa-
mast päevast määrati talle aseõpeta-
jale ettenähtud pension. Mõne aja pä-
rast lahkus perekond Jänes Vigalast, 
asudes elama Marie sugulaste juurde 
Pärnu-Jaagupis.

Hermann Jänes suri 20. augustil 
1976. aastal, matusetalitus toimus 
Pärnu-Jaagupi kirikus, ta on maetud 
Pärnu-Jaagupi kalmistule. Viimsele 
teekonnale saatsid teda teiste leina-
jate seas 5 kirikuõpetajat, nende seas 
ka Vigala tookordne kirikuõpetaja Jo-
hannes Preegel.

Kaie Bergmann

Märtsi- ja aprillikuus kontrollivad 
tuleohutusinspektorid suitsuan-

durite töökorrasolekut ning kütte- ja 
elektrisüsteemide korrasolekut tava-
pärasest suuremas mahus.

Tihedam kontroll on tingitud kur-
vast tõsiasjast, et sel aastal hukkunud 
inimestel (13.03 seisuga oli hukkunud 
17 inimest, mullu terve aasta peale 
47) ei olnud kodus töökorras andu-
reid, mis oleks päästnud nende elu. 

Tuleohutuskontrolli inspektorid 
käivad kodudes ka muul ajal ja sel-
leks, et uksele koputatakse, peab ko-
danik kogu aeg valmis olema. Lõpuks 
tuleb ju andur lakke kruvida, ahjud-
pliidid ja elektrisüsteemid korda teha 
enda pere turvalisuse, mitte inspekto-
ri pärast. 

Kontrollide eelteavitus tõi kaasa 
olukorra, kus mitmes linnas said poo-
didest andurid ja patareid otsa, neid 
telliti kiiremas korras juurde. Samas 
see näitab, et inimestele mõjub para-
ku suitsuanduri puudumise eest teha 
võidav kuni 1200 eurone rahatrahv, 
mitte enda perekonna elu ja vara 
kaitse.

Palju on trahvihirmus küsitud, kas 

inspektoreid peab üldse oma koju 
laskma. 

Tuleohutusjärelevalve ametnikud 
ei tungi kellegi eluruumi ega teosta 
läbiotsimisi. Kuid õiguse eluruumi ta-
kistamatult siseneda annab riikliku 
järelevalve ametnikule tuleohutuse 
seaduse § 39 lõige 1, mis sätestab, et 
riiklikku järelevalvet teostav ameti-
isik võib siseneda valdaja teadmisel 
ja juuresolekul tema valduses olevale 
piiratud või tähistatud kinnisasjale, 
ehitisse, eluruumi või ruumi järele-
valve teostamise ja tulekahju tekke-
põhjuse väljaselgitamise eesmärgil. 
Valdaja teadmiseta ja talle juuresvii-
bimise võimaluse andmiseta võib ni-
metatud objektidele siseneda üksnes 
siis, kui see on vajalik päästesündmu-
se väljaselgitamiseks.

Seega, kui inspektor on kodus ole-
vale inimesele uksel või suletud ukse 
taga ennast tutvustanud, ukse ava-
nemisel esitanud ametitõendi ja sel-
gitanud oma tegevuse eesmärke, on 
inspektoril õigus eluruumis tuleohu-
tusjärelevalvet läbi viia. 

Eluruumi valdaja kohustus on sä-
testatud tuleohutuse seaduse § 3 lõike 

1 punktis 11 - abistada riiklikku järe-
levalvet teostavat ametiisikut järele-
valve teostamisel igakülgselt. Järele-
valve takistamise korral on võimalik 
takistanud isiku suhtes alustada ja 
läbi viia väärteomenetlus ning teda 
karistada karistusseadustiku § 279 
järgselt.

Siiski, nagu ülal öeldud, on meie 
kontrollide põhjus teadmine, et teie 
kodu on tuleohutu. Ostke andur, pai-
galdage see, puhastage küttesüstee-
mid, vaadake üle elektrijuhtmed. Siis 
pole vaja ka inspektorit karta vaid 
tema, kui erialaspetsialisti käest võib 
hoopis head nõu küsida.

Evelin Trink
Päästeameti Lääne päästekeskuse 

pressiesindaja

Kodu turvalisust ei taga ainult trahvihirm 

1. MaiL LaaT MÄRJaMaa 
LaULUVÄLJaKUL

algus kell 9.00 

kell 12.00 esinevad 
Tauri ja Toomas Anni

Lastele karusell, batuut, bungee, 
ponid, jne
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1. märtsil Märjamaal toimunud Eesti 
meistrivõistlustel kadettidele kreeka-
rooma ja naistemaadluses toodi koju 
kolm kolmandat kohta:
Triinuly Veimann 40kg 3. koht
Andreas Välis 63kg 3. koht
Hans Veskimägi 69kg 3. koht

23. märtsil peetud Laste karikavõist-
luste II etapp vabamaadluses Põltsa-

Korvpalliteated
1. aprillil toimusid "Osavaim korvpal-
luri" võistlused. Osavaima korvpallu-
ri võistleja sooritas kuus harjutust, 
nendeks olid vabavisked, kolm taba-
must, süstik, slaalom, suur kaheksa 
ja tuli. Võistlustel osales kolm põhi-
kooli: Kehtna, Kaiu ja Vana-Vigala. 
Võisteldi kahes vanusegrupis 6. - 7. 
klass ja 8. - 9. klass.

6. - 7. klassi arvestuses sai Han-
nes Välis 2. koha ja Andreas Välis 3. 
koha. Osalesid veel Fred Kikas ja Kert 
Moorbach. 8. - 9. klassi arvestuses tõi 
esikoha Andreas Viibus, veel võtsid 
osa Sander Liigend, Urmis Veimann 
ja Tanel Ülemaante.

Hannes Välis

5. aprillil toimus järjekordne Viga-
la Võrkpalli turniir. Sedakorda 

väikeste uuendustega. Meeskonnad 
mängisid Kivi-Vigala Põhikooli saalis 
ja naiskonnad endiselt Vana-Vigala 
Põhikooli saalis. 

Taaskord oli väga hea meel näha eri-
nevates võistkondades mängimas Vi-
gala valla inimesi. Kahjuks ei näinud 
ise naiskondade mänge, aga tean, et 
sealgi käisid väga pingelised heitlu-
sed. 

Meeste finaal kulges vägagi tasavägi-
selt ja SK Neemeco võitis Märjamaad 
sõna otseses mõttes 1 punktiga. III-IV 

koha mängus võitis päeva lõpus väga 
head mängu näidanud Valtu võist-
kond VK Tõusvat. Õhtul toimus väga 
meeleolukas ja esinejaterikas tantsu-
õhtu. Naiskondade paremusjärjestus: 
Halinga, SK Neemeco, Vigala, Märja-
maa, Käru, Pärnu-Jaagupi. Meeskon-
dade paremusjärjestus: SK Neemeco, 
Märjamaa, Valtu, VK Tõusev, Vigala, 
Varbla SK, Käru.

Suured tänud Vana-Vigala Põhikooli-
le, Kivi-Vigala Põhikoolile ja kokkade-
le. Kivi-Vigala Rahvamajale, Suured 
Tänud Egert, Henry, Aron ja maail-
ma-parim-lauakohtunik Kai. Kohtu-
me järgmisel aastal ja täiesti uute ja 
huvitavate mõtetega. 

Marko Kreuz

VIgala VõrKPall

MTÜ Vigala Külade Ümarlaua 
koosolek toimub 16. aprillil 
kell 18.00 Vana-Vigala Põhi-

kooli kaminasaalis

aukartusäratavad juubelid

On möödunud kaunis nooruse aeg
ja 30 aastat koos juba käidud...
Te ees „Hõbejuus“, 
kel laulud on suul – 
nad laulavad täna teile
Käes ilus kevadlillede õitsemise aeg
ka „Kullerkupp“ tantsib täna teile.

Sel aastal täitub Kivi-Vigala Rahvamaja memmede 
naisrühmal „Kullerkupp“, kus tantsib 13 naist, juhendaja Heli 
Lints ja naisansamblil „Hõbejuus“, kus lauljaid 11, juhendaja 

Aili Soonberg 30. tegevusaasta. 

seda sündmust tähistame 
1. mail algusega kell 12.00 

Kivi-Vigala Rahvamajas. 

Ootame endale külla kõiki endisi lauljaid ja 
tantsijaid ning sõpru. Tulge meid kuulama-vaatama ja 

meiega koos lustima!

info Kivi-Vigala Rahvamajast 520 2436, 482 5681

maal:
Heily Tiitus 40kg 1. koht
Maret Kane 40kg 3. koht
Aron Aun 42kg 2. koht

29. - 30. märts – Kristjan Palusalu 
noorteturniir Tallinnas:
Andreas Välis 66kg 3. koht
Hannes Välis 73kg 2. koht
Triinuly Veimann 45kg 3. koht

Jüri Nisumaa

Maadlusuudised
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Meie hulgast lahkunud:

VAIKE PIHELGAS

KIVI-VIGALA RAHVAMAJAS
9. MAIL

KELL 20.00

Vigala Meeskvinteti heliplaadi
„Nii TUgeVad KUi KaLJUd 

sUURes MeRes“

ESITLUSKONTSERT
Pärast kontserti emadepäeva 

simman koos ansambliga 
Muhumaalt

Info ja broneerimine 
520 2436 Heli Lints

Su tugev elutahe lõpuks väsis
Ja kevadtuules murdus elupuu…

 
Mälestame kauaaegsel naabrinaist

VAIKE PIHELGAT

ja avaldame kaastunnet Marele perega,
Tiiule ja Mardi perele.

 
Sula,Kase ja Veimari pered

Rapla Maavalitsus annab teada, et 
alates 2. maist 2014 algab hajaasus-
tuse programmi taotluste vastuvõtt 
Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Mär-
jamaa, Raikküla, Rapla ja Vigala 
vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasus-
tusega maapiirkondades elavatele 
lastega peredele tagada head elutin-
gimused ning seeläbi aidata kaasa 
elanike arvu püsimisele hajaasustu-
sega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse 

LaagRiTUUsiKUd!
Pärlselja-Varemurru Noortelaager pa-
kub suvisel koolivaheajal põnevat te-
gevust 7 – 13-aastastele lastele. 

Laagrituusik maksab 48 eurot ja vahe-
tus kestab 5 päeva 3. - 18. juuli 2014. 

Lasterikastel ja vähekindlustatud pe-
redel võimalus taotleda tuusiku osalist 
kompenseerimist.

Tuusikute soovist palun teatada kirja-
liku avaldusega Vigala Vallavalitsusele 
hiljemalt 15. maiks 2014.

Täpsem info telefonil 489 4777 või 526 
9841 Ilme Roosi

Alates 07. aprillist alustas SA Kredex lasterikaste perede kodutoetuse 
taotluste vastuvõttu. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 19.05.2014.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaas-
ajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt 
neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme koh-
ta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot 
kuus.

Toetuskõlblikud tegevused:
a. eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti elu-
aseme tehnosüsteemide - või võrkude rajamine, muutmine või asendami-
ne 
b. eluaseme renoveerimine 
c. ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või ehi-
tamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud 
kulude katmine 
d. eluaseme soetamine leibkonnale 
e. eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine

Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsioo-
niministri poolt kinnitatud juhendiga "Kodutoetus lasterikastele perede-
le". Nii juhend kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi 
kodulehel. 

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoni-
numbritel: 667 4110, 667 4109, 667 4108.

Kodutoetus lasterIKastele Peredele

programmist majapidamiste veesüs-
teemide, kanalisatsioonisüsteemide, 
juurdepääsuteede ning autonoomsete 
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsili-
sed isikud

Toetatavate tegevuste ja abikõlbli-
ke kulude loetelu ning taotlemise 
tingimused leiate regionaalministri 
18.03.2014 nr käskkirjast nr 1-4/57 
„Hajaasustuse programm” mis on 
kättesaadav Rapla Maavalitsuse vee-
bilehel https://rapla.maavalitsus.ee/
et/hajaasustuse-programm. 

Programmdokumendis kehtes-
tatud nõuetele vastavad taotlu-
sed tuleb esitada majapidamise 
asukohajärgsele vallavalitsusele 
2. juuliks 2014.

Lisainformatsioon: Juuru, Kaiu, 
Kehtna, Kohila, Märjamaa, Raikküla, 
Rapla ja Vigala vallavalitsustest

hajaasustuse programmi 
taotlusvoor avatud
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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

Aprillikuu sünnipäevalapsed

Meida Hatto    94
Alfred-Heinrich Tohver   93
Laine Plamus    91
Antonina Roosi    90
Karl-Heinrich Ertla   87
Jakob Sinikas    83
Aino Reemann    83
Hans Hatto    65
Maie Üürike    65
Sirje Aiaots    60

Päikese kirja põskedele,
naerulõnga nädalatesse,

kullalõnga kuudesse,
õnnelõnga aastasse! 

PALJU ÕNNE!

Uus ilmakodanik

Eliise Song

Õnne vanematele!

Müüa puhast looduslikku mett 
otse mesinikult: 0,5 l purgid, 
700 grammi, 4.20€ (6.-/kg). 
Tel 5190 3374, toon kohale. 

Jaan
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Vigala valla laste lauluvõistlus
 toimub 19. aprillil kell 11.00 

Vana-Vigala Põhikooli aulas. 

Tule kuulama ja publiku 
lemmikut valima!

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 

51 45 215, info@est-land.ee

MESI


