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vÄike, 
aga tubli!
Kivi-Vigala Põhikoolis õpib 3. klas-

sis tubli noormees Kaspar Sume, 
kes on hoolimata oma noorest east, 
saavutanud juba päris palju. Kaspar 
õpib kolmandat aastat Pärnu-Jaagupi 
Muusikakoolis klaverit ja tema õpe-
tajaks on seal Eva Taul, kes avastas 
lisaks tublile klaverimängule ka Kas-
pari ilusa lauluhääle. 

Sel aastal osales Kaspar Pärnu 
linna ja maakonna laste ja noor-

te lauluvõistlusel „Sügisulg 2014“ 
lauluga „Varuaeg“. Eelvoor toimus 7. 
novembril Pärnu Ühisgümnaasiumis, 
kus 50-st lapsest pääses fi naali 9 last 
vanuses 7-9 eluaastat. Finaalkontsert 
toimus „Endla“ teatris 23. novemb-
ril ja seal enam eraldi 7-9-aastastele 
kohti ei jagatud, võiduks oligi pääs 
fi naali. 

Kaspar on ka koolis tubli õpilane, 
osaleb rahvatantsuringis ja mu-

dilaskooris ning on igati tore ja muhe 
kaaslane. Soovime meie tublile Kas-
parile palju õnne saavutatu puhul ja 
oleme kindlad, et toredaid klaveri-
kontserte ja laule saame tema esitu-
ses veel palju kuulda!

Ilona Noor
Kivi-Vigala PK
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Nobedalt läks see novembrikuu 
tõesti. Usina õppimise kõrval sai-

me osa ka kahest toredast üritusest: 
isadepäevast ning mardipäevast. 

Isasid aina kogunes ja kogunes, neid 
oli igasuguseid, oli pikemaid ja lühe-
maid, oli sõbraliku olemisega ja mu-
hedaid. Tulid mitmed emadki, sest 
eks ole isadepäev ju ka kogu pere 
päev. Olime suures ootusärevuses, 
sest kohe pidime vaatajate ette astu-
ma ja oma toredaid muinasjutte esita-
ma. Närv oli sees, aga kui isad-emad 
meie etteastetele rõkkava naeru ja 
suure aplausiga kaasa elasid, unusta-
sime selle ja nautisime oma tegemisi.
Õhtu sportlikus osas pidime võidu 
õhupalle lennutama, kepiga lendavat 
taldrikut vedama ja raskeid topispal-
le kandes jooksma. Mängisime vah-
vaid mänge, kus pidi kiiresti leidma 
sõbrad, kellega põlved, pead või ninad 
kokku panna ja kus kõik isad-emad-

lapsed ringis olles üksteise sülle pidid 
istuma. See oli nii tore ja naljakas. 
Siis sai igaüks kaks suhkrutükki, et 
need endale hammasteks suhu panna 
ja koos pilti teha. See tuli küll maa-
ilma kõige naljakam pilt. Õhtu lõpus 
näksisime kõik koos kringlit ja nauti-
sime koos toredat isadepäeva.

Esmaspäeval, 10. novembril tähis-
tasime koolis mardipäeva. Pühapäe-
vaõhtuseks mardijooksuks valmis 
otsitud kostüümid esmaspäeva hom-
mikul ehk siis mardipäeval jälle selga 
tõmmatud, tõttasid tumedate riiete, 
vuntside ja habemetega väiksemad ja 
suuremad mardid kooli poole. Mardi-
päeva viis koolis läbi 7. klass. 

Mardipäevaga tähistasid vanad eest-
lased sügistööde lõppu ja talve algust, 

Nobe Novembrikuu 
kivi-vigala koolis

16. detsembril toimub Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskoolis 

JÕULULAAT 
kell 10.00-16.00. 

Avatud on jõulukohvik.

Oodatud on müügiks omavalmistatud 
tooted. Osalemissoovist teatada Maie 
Üürikesele hiljemalt 10. detsembriks 

telefonil 5693 9081 või e-mailil: 
maie@vigalattk.ee

Tule osale laadal ja võta sõber kaasa!
Kohtume laadal!

mardid soovisid pererahvale viljaõnne 
ja helistasid kellukesi, et kurjad vai-
mud ei tuleks kiusama. Kui aga mar-
te sisse ei lastud, siis võisid nad puu-
dega ukse sulgeda või vankri katusele 
viia ja igasuguseid muid tempe teha. 
Mardipäeval oldi aga kodus, jutusta-
ti üksteisele lugusid ja kuulati neid. 
Selliseid ja teisigi toredaid asju saime 
mardipäeva kombestiku kohta teada, 
kui mardiviktoriini tegime. Siis laul-
sime veel koos mardilaulu, tantsisime 
"Kaera - Jaani" ning mängisime män-
gu "Üks ühte ja kaks ühte...". 

Ja nagu komme nõuab, said kõik mar-
disandid mardiandideks ka magusa 
suutäie. Päev oli tore. 

Kivi-Vigala PK 6. klass
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Mõisarõdu välistrepist astub üles 
kena tütarlaps vanematele, 

andekas õpihimuline neiu endise-
le koolijuhile. Leiab aset kohtumine 
koolimaja valgusküllases, hubases 
raamatukogus. Sisseastujaks Piret 
Soonberg. Läksime vestluses Piretiga 
tagasi aega, mil ta isa Vahur Soon-
bergi mõjul astus Nõo Gümnaasiumi, 
isa kodupaika, 9. klassi reaalaineid 
omandama. Põhikooli lõpetamise jä-
rel suundus ta Tartusse, ikkagi linna, 
kus suuremad võimalused. Nüüdseks 
oli ta jõudnud Vana-Vigalasse USA 
50-ndast osariigist. Üle mitme aasta 
viibib Piret kodus 11000 km kaugu-
selt Hawaii saarelt.

Enne kohtumist tuli endal atlas 
avada, et lugeda paigast, kus Piret 
elab. Seekord tuli endal olla õpilase 
rollis, et saada teavet, kuidas elatak-
se tule ja vee vahel. Miljonid aastad 
tagasi hakkas merepõhja pragudest 
välja tungima laavat. Nõnda on tek-
kinud palju saari, millest 8 suuremat 
moodustavad 99% saarestiku pind-
alast. Kaholawe on asustamata, seal 
asub USA mere-lennuväepolügoon. 
Hawaii - Suur Saar - suurim ja noo-
rim saar jätkab kasvamist. Lõunaran-
niku Kilauea vulkaan toodab pidevalt 
laavat, mis vähehaaval merelt pinda 
juurde võtab. Nägin mobiilis fotot üle 
tee valguvast laavast. Hawaiil on esin-
datud 11 kliimatsooni, mille tingib ka 
kõrgusvööndilisus. Maastik vaheldub 
karmist vulkaanilisest pinnasest lop-
saka troopikani. Unikaalne võimalus 
olla loodusjõudude keskel. Tegelikult 
on Suur Saar kultuurihäll, kuningate 
sünnipaik, mille pühadust palistavad 
põlispuud ja kõrgelt langevad kosed. 
Hawaiil kasvatatakse kohvi ja seal on 

valged inimesed enamuses. Hawaii 
on kõige kaunim paik maailmas, nii 
on öelnud kirjanik M. Twain. (Ta pole 
maailmas ühele paigale pidevalt ja 
igatsevalt mõelnud.) Kirjeldamatu 
Aloha (Hawaii) vaim kannab rahvus-
likke traditsioone, kui ka armastust 
ja austust oma maa ja üksteise vastu. 
Hawaii sai USA osariigiks 1959. a ja 
nüüd saan Piretilt teada, et seal saar-
teriigis unistatakse samuti iseseisvu-
misest. Ilmselt liitlaseks olemine hä-
vitab rahvuslikku identiteeti. Jõuame 
jutustustes veel käia Maui saarel. 
Suuruselt teine saar, mille puutuma-
tu loodus on jõudnud paljudele pilt-
postkaartidele. 

Kui meie vestleme hommikul kell 
11.00, siis seal on õhtu 12 tundi taga-
si. Kaunis loodus ja tervislik kliima 
loob tingimused turismi arenguks. 

Piirideta maailm Välja viiakse ananassi ja suhkruroo-
gu. Nüüd detsembris vaadeldakse 
küürvaalade armuelu saarestiku soo-
jades vetes. Teisalt on Mauil kunstni-
ke töökohad, kus galeriides müüakse 
mitmesuguseid tooteid: maale, puuni-
kerdusi, keraamikat.

Jõuame rääkida veel Oahu saarest, 
kus asub pealinn Honolulu, seal on 
sündinud USA president B. Obama. 
Sel saarel keeb kirev seltsielu, sest 
seal elab 75% rahvastikust ning võt-
mesõnaks on „action“. Just vestluse 
päeval algas TV3 sari „Livin Aloha“, 
kus 8 noort Eestist lähevad 4 kuuks 
Hawaiile (õigemini Oahule) end proo-
vile panema, teisisõnu kuidas võõral 
maal ellu jääda. Tundub, et nimetatud 
tõsielusari ei suuda midagi uut pak-
kuda, on oma olemuselt kommertslik.

Vestluse käigus tunnistab Piret, et 
tal puudub side sealsete eestlastega. 
Selgub, et siit kodunt näeme asju hoo-
pis teisiti, kui seal kohapeal elades. 

Jätame kauge Hawaii saared selja-
taha, vaatame kaasatoodud maalidest 
koopiaid, milledes valitseb teatud 
müsteerium. Aastatega on reaalini-
mesest sirgunud kunstnik-loomeini-
mene, kes hindab hingelisi väärtusi. 
Jääb tänada Piret ja Aili Soonbergi 
kena kohtumise eest. Jõudsime käia 
kodunt kaugel, et järgmine kord olla 
valmis uute küsimustega. Teda oo-
tas ees veel reis Norrasse õe juurde. 
Nüüdseks on Piret tagasi lennanud, 
et olla oma unelmate paradiisis. 

Tänan võimaluse eest olla paljudele 
unistuste maal Hawaiil.

Jaan Viska

Pireti maal

Piret ja ema Aili
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

11.11.2014 istungil otsustati:
- määrata koha-aadressid kümnele 
maaüksusele;
- seada hoonestusõigus ühele maaük-
susele;
- kinnitada Vigala Hooldekodu ko-
hamaksumuseks alates 1. jaanuarist 
2015 585 eurot kuus; 
- anda kirjalik nõusolek ühe elamu 
katuse vahetuseks;
- väljastada ehitusluba ühe abihoone 
laiendamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 370 eu-
rot;

25.11.2014 istungil otsustati:
- määrata Kesu külas rajatavale era-
teele nimeks Aumeeste tee ja määra-
ta sellele registrinumber;
- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks;
- väljastada projekteerimistingimu-
sed ühe abihoone ehitamiseks ja side-
trassi EstWin008-ELA-102 projektee-
rimiseks tingimusega kooskõlastada 
puude ja hekkide maha võtmine val-
lavalitsusega ning tagada liitumis-
punktid vallavalitsusele ja Kivi-Viga-
la Põhikoolile;
- kooskõlastada puurkaevu asukoht ja 
väljastada projekteerimistingimused 
ühe puurkaevule projekteerimiseks;
- anda kirjalik nõusolek ühe hoone ka-

tuse vahetamiseks ja ühele kinnistule 
abihoone ehitamiseks;
- kiita heaks Aumeeste juurdepääsu-
tee rajamise projekti aruanne;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 237.50 
eurot;
- arutusel oli piirkondade konkurent-
sivõime programm;
- arutusel oli maakonna arengustra-
teegia uuendamine;
- arutusel olid volikogus arutusele tu-
levad küsimused.

Vigala Vallavolikogus

27.11.2014 istungil otsustati:
- eraldada investeeringute reservist 
rahastus Vana-Vigala Lasteaia laien-
dusele, Kivi-Vigala Raamatukogu 
laienduse projekti omaosalusele ja 
Vana-Vigala Rahvamaja tualettruu-
mide ja saali valgustite korda tegemi-
seks;
- määrata Palase külas kohanime 
“Pallase tee” kandvale kohaliku-
le maanteele uus kohanimi “Palase 
tee”;
- taotleda Päärdu külas asuvad puur-
kaev ja parkimisplats ning Kausi 
külas asuv tanklahoone munitsipaal-
omandisse;
- kinnitada Vigala valla põhimäärus;
- määrata Vigala valla 2014. aasta 
majandusaasta aruannet auditeeri-
ma Roy Vaimond OÜ;
- maakonna arengustrateegiasse lisa-
da Vana-Vigala Jaama asula spordi- ja 
puhkeala loomine ning pöörata maa-
valitsuse tähelepanu asjaolule, et kui 
strateegias keskendutakse tõmbekes-
kustele, on vajalik käsitleda kompen-
satsioonimehhanisme tõmbekeskus-
test välja jääva elanikkonna jaoks;
- esitada piirkonna konkurentsivõi-
me programmi projekt “Vigala valla 
atraktiivne multifunktsionaalne ko-
halik külastuskeskkond – turismiob-
jektide väljaarendamine ning nende 
kasutusvõimaluste laiendamine” ra-
halises mahus 950 000 eurot.

Aukodanike kandidaadid
Vallavalitsus ootab Vigala valla aukodaniku nimetuse kandidaate. Nimetus omistatakse füüsilisele isi-
kule erilise auavaldusena Vigala vallale osutatud väljapaistvate teenete eest valla haridus-, kultuuri-, 
sotsiaal- või majanduselu edendamisel või vallapoolse erilise austusavaldusena. 

Taotluse aukodaniku nimetamiseks võivad esitada kõik füüsilised ning juriidilised isikud. Taotlus tuleb 
esitada kirjalikult Vigala Vallavalitsusele 15. jaanuariks 2015.

Täpsem info: https://www.riigiteataja.ee/akt/404072013013

Spordistipendium määratakse üks kord 
aastas vastavalt jooksva aasta spordi-
tulemustele Vigala valla noortele, kelle 
vanus ei ületa 23 eluaastat. Stipendiu-
mi määramisel arvestatakse osalemist 
Eesti, Baltimaade, Põhjamaade, Euroo-
pa ja maailmameistrivõistlustel ning 
Olümpiamängudel ja spordiala kuulu-
mist olümpiaalade hulka.

Spordistipendiumi taotlemiseks tuleb 
esitada kirjalik avaldus Vigala Valla-
valitsusele koos meistritiitlit tõenda-
va dokumentide koopiaga hiljemalt 5. 
jaanuariks 2015.

Ootame infot ja ettepanekuid 
turismi edendamiseks Vigalas

Vigala vallal on kavas esitada projekt 
turisminduse arendamiseks. Plaanis 
on luua üle vallaline atraktiivne multi-
funktsionaalne külastuskeskkond (tu-
rismirada, erinevad pakutavad paketid 
jne) - turismiobjektide väljaarenda-
mise ja kasutusvõimaluste laiendami-
sega. Seoses sellega ootame ühendust 
võtma, endast teada andma ning et-
tepanekuid tegema kõiki inimesi, kes 
midagi selles vallas pakkuda tahavad, 
teha tahavad, müüa tahavad või ideid 
omavad. 

Info: Gerly Puusepp, gerly@vigala.ee, 
tel: 5330 7996

KiriKuteAted
Advendijumalateenistused pühapäeviti kell 11.00 kiriku 
käärkambris. 

Kolmapäeval 24. detsembril kell 17.00 jõuluõhtu 
jumalateenistus kirikus. 

Neljapäeval 25. detsembril kell 11.00 jõulupüha ar-
mulauaga jumalateenistus käärkambris. 

Pühapäeval 28. detsembril kell 11.00 süütalastepäe-
va armulauaga jumalateenistus käärkambris. 

Kolmapäeval 31. detsembril kell 17.00 vana-aasta-
õhtu jumalateenistus kirikus. 

Neljapäeval 1. jaanuaril kell 11.00 uusaastapäeva 
armulauaga jumalateenistus. 

Pühapäeval 4. jaanuaril kell 11.00 kolmekuninga-
päeva armulauaga jumalateenistus.

SpOrdiSTipendiUmi KAndidAAdid

Täpsem info: https://www.riigi
teataja.ee/akt/405072013017
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Novembris jätkasime suurema-
te soetuste ja remonttöödega. 

Paljud tööd on võtnud ka loodetust 
rohkem aega ja raskuseid on olnud 
samuti töövõtjate leidmisega. Näi-
teks Vana-Vigala Põhikooli rõdule 
uue katte ehitus lükkub ilmade tõttu 
2015. aastasse, küll tehakse veel sel 
aastal ära katuse korrastamine Nur-
me Grupi poolt.

Novembris valmis Kivi-Vigala rah-
vamaja tagaterrass. Ootame veel 
vihmaveesüsteemi lõpetamist ning 
metalltrepi paigaldust. Tööd teostas 
OÜ Lalande. Vigala hooldekodusse 
paigaldati aga pöördosmoosiseade ja 
joogivesi vastab nüüd normidele.

Valla hoonetes toimub suuremahuline 
avatäidete (uste ja akende) välja va-
hetamine. Uusi uksi ja aknaid on pai-
galdatud ja paigaldatakse Kivi-Vigala 
lasteaeda ja põhikooli, Vana-Vigala 
rahvamajja ning nn lasteaiamajja. 
Töid hakkab teostama Nurme Grupp.

Vana-Vigala Rahvamajas hakatakse 
ette valmistama saali kõrval paikne-
vate tualettruumide remonti. Saa-
lis korrastatakse valgustite hajutid. 
Samuti paigaldatakse lähiajal majja 
valvesüsteem koos salvestussüstee-
miga, et juhataja ei peaks võitlema 
“poltergeistidega” (kuigi maavärinaid 

pole toimunud, sai peale viimast pidu 
kannatada saal ja majas on toimunud 
muidki paranormaalseid nähtuseid).

Tänu politsei tublile tööle on kohe la-
hendust saamas laululaval jõu ja ilu 
numbrite etendamise saaga. Omalt 
poolt oleme laululava juurest ära ve-
danud pargijäätmed ning laululava 
on saanud korraliku elektrikilbi ning 
liikumisanduritega valgustuse, LED 
prožektorid.

Vana-Vigala lasteaia laiendamiseks 
on valmimas ehitusprojekt. Volikogu 
vaatas viimasel istungil projekti üle 
ning andis sellele oma heakskiidu. 
Töödega kaasneb ka sinna majja ühe 
sotsiaalkorteri paigutamine.

Rahaliselt oli suur projekt ka põhi-
koolide arvutite põhjalik uuendami-
ne. Mõlemad põhikoolid said uued 
arvutid arvutiklassidesse ning välja 
vahetati ka õpetajate tööarvuteid. 
Samuti soetati mõlemale põhikoolide 
Android-tarkvaraga tahvelarvuteid. 
Mõlema põhikooli arvutiklassid va-
rustati samuti programmidega, mis 
võimaldavad majas õppetööd senisest 
palju efektiivsemalt ja huvitavamalt 
läbi viia.

Priit Kärsna
vallavanem

Novembris ellu viidud ja alustatud iNvesteeriNgutest uued raamatud 
kivi-vigala raamatukogus

ilukirjandus:
Miralles, Francesc Armastus pisiasja-
dest
Wagner, David Elu
Aitsam, Mihkel Hiislari tütar
Ingemarsson, Kajsa Kõik sai alguse 
veest
Orwell, George Loomade farm
Kasemaa, Andrus Minu viimane raa-
mat
Vandermeeren, Hilde Operatsioon 
"Bernie välja!"
Orwell, George Pariisi ja Londoni 
heidikud
Hellberg, Åsa Sonja viimane soov
Tätte, Jaan Vaikuse hääl

Teabekirjandus:
Pesti, Mele Brasiilia
Lepik, Svetlana Joonistame – kirjutame
Aitsam, Mihkel Jõulud Vigalas
Eesti õigekeelsussõnaraamat
Haug
Gray, Theodore Keemilised elemendid
Friedrich, Volker Kõik looduslikust 
kivist
Byrne, Rhonda Maagia
Jung, Carl Gustav Neli arhetüüpi
Koger, Helga Pitsilised tikandid
Maimon, Moses Somananda Tantra, 
ehk, Seks hingele
Toitlustuse alused
Leesment-Mälberg, Emma Vana aja 
retseptiraamat
Lerner, Harriet Vihatants
Mihkelev, Anneli Vihjamise poeetika
Reinup, Regina Väike protsendiraamat
Lepik, Svetlana Õpime joonistama

Lastele:
Sarapik, Margit Kalendrilinnas aeg ei 
peatu
Widmark, Martin Koolimõistatus
Lauri, Jelizaveta Laste päev täis rahva-
jutte
Kõrtsini, Leini Neljanda korruse kan-
gelane
Nordqvist, Sven Pettson ja Findus män-
givad peitust
Widmark, Martin Safranimõistatus
Vaher, Hugo Ümera Mehed Roosa 
Villast 
Chevannes, Sabrina Maleaabits

Taas kuusel me süütame küünlad,
leek valgustab hämara toa,

kaua oodatud jõulude valguses
uus aasta saab tulekuks loa.

HÄID PÜHI!!!

Vana-Vigala Lasteaed 
vajab alates 2015. aasta jaanuarist 

tublit ja töökat inimest osalise tööajaga 

mAJAhOidJA AmeTiKOhALe!
Majahoidja töökohustuste hulka kuulub Lauluväljaku 2 hoones ja territooriumil:

•	 aastaajale	vastavad	heakorratööd	territooriumil	–	haljasala	niitmine,	trim-
merdamine, teede, radade koristamine, pühkimine, puuokste saagimine-lõikamine, 
lehtede riisumine ja äravedamine, lumekoristus majaesisel asfaldil, libedusetõrje, 
prügikastide ja nende ümbruse koristamine;
•	 igapäevased	hooldamis-	ja	väiksemad	parandustööd	hoone	üldkasutatava-
tes ruumides ja samuti territooriumil inventari hooldus ja korrashoid;
•	 täidab	muid	direktori	poolt	tulenevaid	ühekordseid	või	pidevaid	tööülesan-
deid, mis on kooskõlas seaduste, põhikirja ja töölepinguga.

Majahoidja arvestuslik tööaeg on 0,25 ametikohta (kuni 10 tundi nädalas) vajadusel 
7 päeval nädalas (talvel). Võimalik on töötada töölepingu või töövõtulepingu alusel.

Avaldus esitada hiljemalt 23.12.2014 Vana-Vigala Lasteaia direktorile aadressil 
ave.lazarev@mail.ee või paberkandjal Lauluväljaku 2 Vana-Vigala Vigala vald 

Rapla maakond 78003 
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Eesti Valimisliitude Vabakond 
otsustas, et küsib märtsis toi-

muvatel valimistel rahvalt man-
daati oma manifesti “Tasakaalus 
Eesti” elluviimiseks. Selleks asuti 
läbirääkimistesse Eesti Vabaera-
konna, Eesti Konservatiivse Rah-
vaerakonna ning Eestimaa Rohe-
listega.

Valimisliitude vabakond taotleb 
riigireformi:
- Riigireform tähendab, et kõigi otsus-
te tegemisel lähtutakse Eesti inimese 
julgeolekust ja heaolust. 
- Riigireform tähendab, et meie sihiks 
on kodanikeühiskond. 
- Riigireform tähendab sõjaväestatud 
piirivalve taastamist. 
- Riigireform tähendab juhtimiskvali-
teedi parandamist nii era- kui ka ava-
likus sektoris. 
- Riigireform tähendab e-riigi korda 
tegemist.

Parlamendierakondade valimiskam-
paania on juba alanud. Näiliselt eri 
maailmavaateid kajastav, kuid sisu-
liselt võimu monopoliseeriv ja tsent-
raliseeriv parlamendierakondade 
sõpruskond, olenemata kuulumisest 
koalitsiooni või opositsiooni, kaitseb 
Toompead üheskoos uute tulijate eest. 
Seda muu hulgas läbi rahastamise, 
mis tagab parlamendierakondadele 
valimistel tugeva eelise ja mille tule-
musel peab maksumaksja omaenda 
raha eest vaatama tüütuid valimisvi-
deoid kohe-kohe saabuvast helgest tu-
levikust. Mis neid, pikki aastaid riiki 
juhtinud tegelasi on aga siiani takis-
tanud olulisi muudatusi tegemast?

Lähtume Eesti inimesest.
Valimisliitudel ei ole probleemi pa-
rem-või vasakpoolse maailmavaate-
ga – otsus, mis võimaldab teha Eesti 
inimese elu paremaks, on hea otsus ja 
otsus, mis halvemaks, on vilets otsus. 
Nii lihtne see ongi. Kui riigikaitses 
on väga oluline NATO artikkel 5, siis 
Euroopa Liidu aluslepingu artikkel 5 
sätestab subsidiaarsuse printsiibi, mis 
tähendab seda, et poliitilised otsused 
tuleb teha alati kodanikule võimalikult 
ligidal. Kui tänased pealinna “külvivo-
linikud” arvavad, et teavad paremini, 

kuidas korraldada elu valdades ja kü-
lades, siis valimisliitude vabakonna 
eesmärgiks on kodanikeühiskond, 
kus kodanike sõna maksab ka te-
gelikult. Meie eesmärgiks on ise 
hakkama saav kogukondlik, loov 
ja algatusvõimeline Eesti. 

Riigi juhtimine pelgalt Exceli tabelite 
ja vabaturust jutlustamise teel on vii-
nud faktini, et ainsaks tõeliseks tõm-
bekeskuseks on isevoolu teel kujune-
nud Tallinn. Seega on elu võimalikkus 
kõikjal Eestis - nii maal kui väikelin-
nades - Eesti riigi julgeoleku küsimus. 
See on ka rahvakultuuri, traditsiooni-
de, patriotismi ja eesti keele säilimise 
ja arenemise küsimus. Tugevast Eesti 
külast võidab kogu riik.

Valimisliitude vabakond on arva-
musel, et parlamendierakonnad pole 
teadvustanud, kuhu on meid viinud 
õhukesele riigile orienteerumine. 
Meie suur naaberriik astub üha uusi 
agressiivseid samme, kuid meie piiri-
valve on liiga õhuke uute väljakutsete 
jaoks. Kaitseliit, kellele paljud amet-
konnad kriisiolukorras loodavad toe-
tuda, koosneb paljus just kohalikest 
aktivistidest, kes on samal ajal nt ka 
vabatahtlikud päästjad, abipolitseini-
kud, kohalike kriisikomisjonide liik-
med jne. Eesti piir ja kaitsevõime 
on esmatähtsad küsimused, kuhu 
ükski mõistlikult panustatud 
euro pole liiga kallis hind. Kui 
me selles küsimuses läbi kukume, 
pole meil muid küsimusi enam ise 
vaja lahendada.

Kui liitumine NATO ja Euroopa Lii-
duga olid Eesti viimased suured ees-
märgid, siis ka täna on meil mitmeid 
valdkondi, kus asjad tuleb korda 
teha. “Miks meie hoog on raugenud?”, 
küsis omal ajal Lennart Meri. Me ole-
me väiksed ja paindlikud ja meil on 
võimalik teha kiirelt häid asju. Kuigi 
juhtimisoskuste tõstmine ning e-la-
henduste hästi toimima panemine 
võivad tunduda tavategevustena, on 
need Eesti jaoks võtmetähtsusega 
suured väljakutsed.

Nii era- kui ka valitsussektoris toi-
mub piisavalt palju halvast juhti-

miskvaliteedist tulenevat raiskamist 
ja paigaljooksu. Esiteks, kui meil on 
ettevõtlusesse investeeritav kasum 
tulumaksust vabastatud, siis peaks 
keskvalitsus koos ettevõtjatega taga-
ma, et nende investeeringutega kaas-
nevad tootlikkuse kasv ja nutikad 
lahendused, mitte Hispaania kuuror-
tisse hamburgeriputka soetamine või 
mõne JOKK skeemiga riigist kasumi 
välja kantimine. Teiseks ei ole vai-
mustav näha, kuidas elukutselised 
parteifunktsionäärid tunduvad olevat 
asendamatud – Kiir mõisavalitsejaks! 
Kiir ministriks! Kiir kantsleriks! Mis 
kvaliteeti me nii saavutame? Samuti 
on üha süvenev trend, et suured rii-
giasutused lähevad struktuuris üha 
keerulisemaks, kuid vastutus ja info 
liikumine muutuvad üha hajusamaks.

Meil on digiallkiri, ID-kaart ja elekt-
rooniline Riigi Teataja. Samas meil 
on väga olulised, aga mitte toimivad 
riiklikud andmekogud, mille ebatäp-
sete andmete tõttu kasutatakse täna 
paralleelselt (ebaseaduslikke) and-
mebaase. Rootsis peab rahvastiku-
registrit andmete õigusest huvitatud 
maksuamet, meil aga hakkab enne 
valimisi rahvas registris kummaliselt 
ümber paigutuma. Lisaks läheb pide-
valt EL raha andmebaaside arenda-
misele kauniks, aga kasutuks – kui 
sadade ametnike tööaeg andmebaasi 
uuendamise järel kasvab, on tegemist 
pahatahtliku raha raiskamisega toi-
mivate asjade lõhkumisel. Nii juhti-
miskvaliteedi parandamisel kui ka 
andmekogude korda ja toimivaks te-
gemisel on võimalik saavutada palju 
otsest (rahas mõõdetavat) tulemust.

Manifestiga on liitunud üle 30 
valimisliidu, millede liikmed näe-
vad, et Eestil on väikse ja paindli-
ku riigina head täna kasutamata 
võimalused edasi liikumiseks Ole-
me otsustanud käed külge panna 
- täna on selleks õige aeg. 

Meie manifesti loe lähemalt valimis-
liitude vabakonna kodulehelt http://
valimisliidud.blogspot.com/

tasakaalus eesti 
ehk valimisliidud valmistuvad võimu võtmiseks 

Priit Kärsna
Eesti Valimisliitude 

Vabakond
Vigala vallavanem
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võrkPall
Novembrikuu esimesel päeval toi-
musid Kohilas Raplamaa Karika-
võistlused võrkpallis. Vigala mees-
kond alustas mänge A-alagrupis. 
Vastasteks ATO Spordiklubi, Kohi-
la Võrkpalliklubi ja Kaiu meeskon-
nad. Kohila ja Kaiu meeskondade 
üle saadi kaks rasket 2:1 mängu-
võitu. Geimi oldi napsamas ka tu-
gevalt ATO meeskonnalt, aga mäng 
siiski kaotati 2:0

Poolfinaalis kohtuti Märjamaa SK-
ga. Selleks ajaks olid aga väsimus 
ja vanad vigastused oma töö teinud. 
Üks mängija oli jalavigastusega 
audis ja 4 meest valuvaigistite toel 
platsil. Mäng kaotati kindlalt 2:0 ja 
ka III-IV koha mäng ARCO NOVA 
meeskonnale. Maakonna meistriks 
tuli Märjamaa, ATO SK ja ARCO 
NOVA ees. 

Teist aastat järjest siis Vigala mees-
konnale neljas koht. Meeskonnas 
Mängisid: Janis Tõldmaker, Krist-
jan Krasnikov, Tõnis Liiva, Rain 
Enni, Riho Enni, Ahto Reilent ja 
Marko Kreuz.

PS! Ka Naiskondadest tuli maakon-
na meistriks Märjamaa SK, kelle 
ridades mängis ka Kivi-Vigala tubli 
võrkpallur Anu Aro.

Marko Kreuz

19. novembril toimus Raplas “Sadolini Spordihoones” Eesti Koolispordi 
Liidu korraldatav Sportlandi 3x3 korvpallisarja Raplamaa etapp. 

6.-7. klassi arvestuses osalesid ka Kivi-Vigala Põhikooli poisid, kes saavu-
tasid põhikoolide arvestuses esimese koha. Esimene mäng Kaiu vastu või-
deti tänu treeneri protestile, peale mida kohtunik tunnistas oma viga ja 
kuulutas välja lisaaja, mille meie poisid siis võitsid. Hiljem võeti aga Kaiu 
vastu juba kindel 13:6 võit ja sellega koos ka etapivõit. I koht Kivi-Vigala 
PK, II- koht Kaiu PK ja III koht Kehtna PK. Kevadel ootab ees vabariiklik 
finaal. Võistkonnas mängisid Egert Nei, Henry Tiitus, Jürgen Kõllo ja Sil-
ver Haljas. 

Marko Kreuz
treener

maadlus
1. november - Abergi mälestus-
võistlused Kallaveres

Romanis Siiman 35kg 1. koht
Rasmus Noppel 35kg 3. koht
Aron Aun +40kg 3. koht
Raido Rehepapp 60kg 2. koht
Andreas Välis 69kg 2. koht
Hannes Välis 76kg 2. koht

23. november - Nublus Nabiks 
noorteturniir Põltsamaal

Rebecca Laidna 30kg 3. koht
Maret Kane 40kg 3. koht
Heily Tiitus 50kg 1. koht

Jüri Nisumaa

Tegus detsembrikuu Vigala Küla-
de Keskuses
4. detsember kell 15.00 jaanilõkke 
süütamine keskuse platsil!
6. detsember kell 17.00 Mardilaat 
(19.00 vestlus Mart Laariga).
12. detsember karjalaskepäev kesku-
se platsil. Kari lastakse lahti päike-
setõusul.
15. detsember 3D kino “Maru jaht 
Pärnuvees” (NB! Kino toimub köö-
gis).
19. detsember Mõttetalgud! (NB! Pole 
mõtet tulla, sest üritus on mõttetu.)
24.-26. detsember vetelpääste kooli-
tus purskkaevu juures!
Ilusat jõulukuud!

Eestimaa Liigub vol.3
Kuna Kivi-Vigala paisjärv on jäässe 
läinud ja jääl olla nähtud ka esimest 

korvPallist

parti, siis korraldab Vigala Spordi-
selts “Malev” 7. detsembril kiiruisu-
võistluse. Võistlus algus on kell 12.00. 
Kõigil, kellel on omad uisud, võtke 
need kaasa ja olete oodatud. Kuna 7. 
detsembriks lubab ilmajaam seitset 
plusskraadi, siis on mõistlik uisuta-
des kiirustada. 

Jõuludest ka!
Vigala vallaviletsus ootab kõiki Vi-
gala valla elanikke, keda pole suut-
nud 25. detsembriks veel kuuse alla 
tõsta, meeleolukale jõulupeole kuu-
se lähedusse. Toimub tants, trall ja 
pillimäng. Kohal on ka jõuluvana. 
Hinnalised jõulukingid kõigile 18-le 
kutsutule. Need, kes on kuuse all, 
võivad vaikselt eemalt vaadata ja ve-
sistada.

Kaunist jõuluaega: 
Marko Parko

uhhuu - uudised!

ViGALA KÜLAde KeSKUSeS

pühapäeval, 07. detsembril kell 16.30

Staabi- ja Sidepataljoni 
ajateenijate lauluansambli Laulumehed

ADVENDIKONTSERT
„USU LihTSALT imedeSSe“
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Mitmed külade reisid on leid-
nud koha meie meenutustes 

ajalehes. Seekord kirjeldan 27. juu-
li külade tuuri. Et nimetatud eks-
kursiooni ringkäik korda läks, seda 
eelkõige tänu Liina Kikasele. Teda 
võib kindlalt nimetada kohalikuks 
sädeinimeseks. Selles kirjutises tuleb 
juttu teistestki inimestest, kelle koh-
ta võib öelda, et nad teevad Vigalast 
elamisväärse, märkimisväärse paiga 
ümbruskonnas. Hilisemas arenguko-
misjoni koosolekul märgiti, et rohkem 
peaks tunnustama kohalikke aktivis-
te, kuni nad pole vahetanud elupaika, 
lahkunud Vigalast. Statistilised and-
med ei kipu maapiirkondades posi-
tiivsed olema. 

Kui Kivi-Vigalast sõitu alustasime, 
märkasin, et ühisüritusest võtab osa 
perekond Puusepp - uued spetsialis-
tid vallavalitsusest.

Esimene peatus oli Avaste mäel 
endise väetisekuuri ja lennuraja lä-
heduses. Avanes suurepärane vaade 
tuhandeid aastaid tagasi loksunud 
mere asemel hoopis soomaastikule. 
Mõttes sättisime end minema Soon-
tagana maalinnusele, et teha pea-
tus ühel rabasaarel. Hilisem Meelis 
Muuga juhitud küladekäik kinnitas 
matkaraja kujul ühendustee vajalik-
kusest naabrite juurde Soontaganale 
Koonga valda. Varasem ajalugu kin-
nitab vaiadele rajatud sooteed, mis 
võiks saada tuleviku projektiks.

Avaste mäelt lahkusime läbi Mäe-
küla Jõeküla suunas. Hea kui ekskur-
sioonil on keegi kohalik kaasas, see-

kord sai Lehte Tamme meenutada 
oma nooruspõlve maid, kohalikke ta-
lusid. Peatusime Ojapere külaplatsil, 
väga kena kokkusaamiskoht, samas 
on küla valla väiksemaid. Põhiliselt 
on see suvitajate küla, pole lagune-
vaid majandihooneid. Sild, mis ühen-
dab Tõnumaa ja Ojapere küla, vajab 
remonti. Hea ühendus endise valla-
maja asupaiga Kesk-Vigalaga oli ja 
oleks olnud heaks vallakeskuseks, 
koolimaja asupaigaks, nii nagu eelmi-
se vabariigi ajal oli.

Peagi olimegi Vängla külas Uus-
Kaubi talu õuel. Südamliku vastuvõ-
tu korraldasid ja oma majapidamist 
tutvustasid väikeettevõtjad Sirje ja 
Hillar Aiaots. Pakuti kehakinnitust 

ning huviliste rühma jagati kaheks. 
Jagati teadmisi taimede kasvatami-
sest kuni droogide valmistamiseni. 
Taimede kasvatus toimub talus ma-
hetoodanguna, seetõttu on välistatud 
keemilised mürkained ja pestitsiidid. 
Loomulikult osa taimi kogutakse loo-
dusest, kui asupaik väga soodne. Ra-
vimtaimedega tegelemine on omaette 
teadus. Meil võiks ravim-, maitsetai-
medest hoopis suuremad teadmised 
olla, see on eelkõige tervisekasvatu-
ses vajalik. Mäletan, kodus ema kor-
jas mitmeid taimi ja rakendas meid 
taimi korjama ravimtee tarvis. Küll 
stressi, köha, põletiku peletamiseks 
või joogem hariliku mailase teed ko-
lesterooli taseme vähendamiseks, et 
veresooned ei ummistuks. Retsepte 
on raske anda, sest tänapäeval tööta-
vad arstid koostöös ravimitööstusega. 
Ärimaailm surub peale, kaob esiva-
nemate tarkus. Taimetee kasutami-
se populaarsuse määrab osaliselt ka 
meedia.

Edasi jõudsime Läti külla, peatu-
sime uuel sillal ja meenutasime, kus 
silla terasest keskosa, mis toodi Vi-
galasee hobuste killavooriga 1884. a 
rändas. 2008. a viidi see õnneks maan-
teemuuseumi, mitte vanarauaks. Hea, 
et ajalugu väärtustati.

Lõunaks jõudsime perekond Jär-
vi ja Reemet Kasekambi kohviku 
„Madissoni kutsikad“ ette. Südamli-
ku vastuvõtu saatel pakuti kohvikus 
kehakinnitust. Varsti võtsime kohad 
kohalikus kinos. Filmiks Artur Tal-
viku ja Peeter Vihma film „Okupeeri 
oma müür“. Tootmishoone teepoolses 
osas on Reemetitel stend uudistega. 
Ei saa salata, Reemet kannab endas 
eestluse, kodupaiga ja oma arvamuse 

m.j. eisen: „paberivalge on kannatlik ja ilusad sõnad ei söö leiba“. 
Nii võiks alustada reisijuttu - küladesse külla

Uuskaubi õuel Hillar Aiaots vestlemas

Eiseni mälestusmärgi juures
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väljaütlemist. Seepärast selline filmi 
valik. Üks loosung filmist oleks järg-
mine: „kodaniku ühiskonna vaba liik-
mena ärge andke oma talenti poliiti-
kute, meediatöösturite käsutusse“. 
Tähtis on kuuluda, Islandi saadiku 
ütlemises, nende 10% hulka, kes hoo-
lib teistest samavõrd kui iseendast. 
Filmi lõppedes ei tohi meelde jääda 
arusaam, et minust ei sõltu midagi. 
Sõltub küll! See ongi esimene samm, 
kui sa oled endale selgeks teinud, et 
tahad olla täisväärtuslik ja saad öel-
da, et sõltub küll. Vaatajaskond oli 
tänulik, sest kinos nähtu sai hilise-
maks mõtiskluseks. Usun, Reemeti 
näidatud film suutis süstida meisse 
lootuse sädeme ja usu Eestisse. Jääb 
ainult toetada julgeid kodanikke 
ning koostöös ja suhtluses hakkavad 
asjad lahenema. Nüüd valimiste eel 
on võimalik saadikuks pürgijatelt 

küsida, kuidas muuta Eestimaa, ko-
dupaik elamisväärsemaks. Kutsume 
nad edaspidi kinno või hoopis vest-
lusringi.

Edasi viis Maie Üürike Hirvepar-
ki. Seal on mitmete projektidega pal-
ju tehtud, korrastatud, seatud korda 
viidamajandus ning rajatud matka-
rajad. Hirvepargil on omad külas-
tuskohad, saime kuulda ajaloolisi 
legende. Vana-Vigalas on paik, kuhu 
minna perega, koolilastega. Jääb tä-
nada tehtu eest, sellest külastatavast 
objektist on varem ka kirjutatud. 
Matkaradade paremaks läbimiseks 
pidid omad võimalused tulema. Siin 
saab öelda, külastage oma kodupai-
ga matkarada. Hinnakem võimalust 
olla looduses. 

Sealt edasi liikudes peatusime Oese 
külaplatsi juures, kus oli ilus stend 
rahvaluulekogujast M. J. Eisenist. 

Kasekamp Reemeti juures kino ootel Üleval posti otsas kurepesas askeldas 
kolm kurge. Öeldi, kas Vigalas muret-
sevad järglasi ainult kured, kuidas on 
inimestega. Veel tegime ühispildi Ei-
seni mälestusmärgi juures. Rohkem 
peaks sellele suurkujule pühenduma, 
eelkõige tutvustama teda õpilastele 
kui ka Vigala külalistele.

Varsti olimegi reisi lõpetamas pe-
rekond Roosi Nõmme talu õuel ühis-
katlas keedetud supi söömisega. Jääb 
tänada organiseerijaid ja vastuvõt-
jaid. Nii koos käies saab üles näidata 
huvi kohaliku eluolu vastu, Vigalas 
oli sel päeval palju toredaid inimesi 
meiega kohtumas. Igal juhul tasub 
minna küladesse külla. See oleks mi-
nupoolne tänu ja kokkuvõte adven-
diajaks. Külastusreisil osalenud, teid 
pole unustatud, vaid olete tänatud 
Vigala elamisväärsemaks muutmisel. 
Ei saa jätta tänamata ka bussijuhti 
E. Mägi.

Jaan Viska

Uus muuseumitund 
Sillaotsa Talumuuseumis

„Jõulud rahvakalendri järgi“ on uus 
muuseumitund koolide õpilastele. Õpi-
me tundma jõulukombestikku, mängi-
me unustatud jõuluaja mänge, laulame 
vanu laule, taltsutame jõulusokku, va-
lame õnne, maitseme jõulumaiustusi 
ja taimeteed. Kuuldu-nähtu kohta täi-
dame jõulukombestiku töölehed. 

Muuseumitunde pakume 8. - 19. 
detsembrini. Suudame vastu võtta 

ühe klassi õpilased korraga.

Pilet 3 eurot.

Palume registreeruda sillotsa@velise.
ee, tel 489 7764
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1. oktoobril käivitus politseireform, 
mis tõi kaasa erinevaid muudatusi 
nii tööpõhimõtetes kui ka struktuu-
ris. Järgnevaga selgitan, mis ja miks 
muutus. 

Jõustunud reform on olemuselt põh-
jalik juhtimisstruktuuri ümberkor-
raldamine. Alguse sai see vajadusest 
tõsta politseinike miinimumpalk 900 
euroni ja muuta politseiniku töö kon-
kurentsivõimelisemaks. Eesmärgi 
täitmiseks tuli muuhulgas politseini-
ke arvu vähendada ja töö ümber kor-
raldada. Keskenduti politseitegevuse 
lihtsamaks ja efektiivsemaks muut-
misele. Lääne prefektuuris vähenes 
politseinike arv keskmiselt 4,8% kuid 
ligikaudu 18% sellest moodustasid nn 
majasisese töö tegijad. Vähenes juhti-
de arv. Valdkondlik juhtimine asen-
dati territoriaalsega. Sisuliselt tähen-
dab see, et kui enne juhtis maakonnas 
politseitegevusi mitu sama tasandi 
juhti (vastavalt valdkonnale, krimi-
naal-, korrakaitse-, piirivalve- või ko-
dakondsus ja migratsioon), siis alates 
1. oktoobrist on maakonnas senise 
killustatuse asemel politseijaoskond, 
mida juhib politseijaoskonna juht. 
Politseijaoskonna koosseisu kuuluvad 
reageeriv- ehk patrullitalitus ning 
ennetus- ja menetlustalitus. Rapla-
maa politseinike arv reformi käigus ei 
vähenenud, kõik jätkavad teenistust, 
kuid erinevused on rõhuasetuses. Toi-
musid mitmed liikumised, mille tin-
gis politseiametnike põhitöö olemuse 
muutus. 

Piirkonnapolitseinikud ehk endi-
ses kõnepruugis konstaablid
Raplamaal oli kuni 30.09.2014 4 kons-
taablijaoskonda (Rapla, Märjamaa, 
Kehtna, Kohila), milles töötas kok-
ku 12 piirkonnapolitseinikku. Nende 
hulgas oli ka 4 piirkonnavanemat, kes 
konstaablijaoskondade tööd juhtisid. 
Tulenevalt vajadusest tegelesid piir-
konnapolitseinikud ka süüteomenet-
lusega ning patrullimisega ja sellele 
kulus üle poole tööajast. Kogukonnas 
probleemide lahendamisele jäi ehk 
kolmandik. Selline lahendus ei olnud 
enam jätkusuutlik. Samas oli maa-
konnas puudus patrullidest. 

Selleks, et ennetustöö saaks tõusta 
esikohale, väljakutsed ja sündmus-
kohad teenindatud, pidime töökor-

raldust muutma. Reformi käigus 
vähendati piirkonnapolitseinike 
arvu neljani. Koos kahe noorsoopo-
litseinikuga moodustavad nad ühise 
meeskonna – piirkondlik grupp, kelle 
ülesanne on edaspidi maakonnas en-
netus- ja kogukonnakeskse politsei-
töö korraldamine ning läbiviimine. 
Piirkonnapolitseinike vähendamisega 
saime suurendada patrulli koosseisu, 
mis võimaldab meil rohkem patrulle 
välja panna.

Partnerlus ja vaba tahe
Paljud probleemid on sellised, mille 
lahendamist politseitöö vahendite-
ga saavutada ei saa, mistõttu peame 
kaasama elanikke, kohalikke omava-
litsusi, era- ja mittetulundussektorit, 
vabatahtlikke. Selleks peab politseil 
olema aega ja võimalusi, olla ekspert, 
eestvedaja, partner, võrgustiku lii-
ge. See on eelnimetatud piirkondliku 
grupi ülesanne. Piirkonnapolitseinik 
on kohalikule omavalitsusele partner, 
kes ei pea üksi tegelema kõikide süü-
tegude ja probleemidega selles val-
las. Selleks on erinevad võrgustikud, 
kuhu kuuluvad sõltuvalt probleemi-
dest need ametnikud ja persoonid, 
kellele on kas riigi poolt pandud ko-
hustus või iseseisvad võimalused olu-
korra lahendamiseks panustada. 

Kriminaalpoliitika arengsuundadega 
aastani 2018 määratletakse pikaaja-
lised eesmärgid ja tegevused, millest 
avalik sektor peab lähtuma oma te-
gevuse kavandamisel ning elluvii-
misel. Valmimas on siseturvalisuse 
arengukava. Esmasteks eesmärki-
deks on korduvkuritegevuse ning 
alaealiste kuritegevuse ennetamine. 

Alaealiste kuritegevuse ennetamine 
võimaldab ära hoida kuritegusid täis-
kasvanueas; korduvkuritegevuse en-
netamine vähendab kuritegude arvu 
ning kuriteoohvriks langemise riski 
. Ennetustöö osakaal peab oluliselt 
tõusma. Politseijuhina näen ma uues 
töökorralduses võimalust muuta en-
netustegevus politsei põhitegevuseks. 
Kuritegevus on nõrga kogukonna tun-
nus ja ainult tagajärgedega tegelemi-
ne on ette kaotatud võitlus. Kogukond 
ise peab muutuma tugevamaks ja see 
saab toimuda koostöös. Alustada saab 
näiteks teadlikkuse kasvatamisest. 
Selleks, et inimesed oleksid motiveeri-
tud kaasa lööma, peavad nad tundma 
oma väärtust ja teadma võimalusi. 

Vähem süütegusid
Riik, sealhulgas politsei, saab pakku-
da lahendusi ja tekitada huvi. Piir-
konna- ja noorsoopolitseinikud võik-
sid olla maakonna koostöövõrgustike 
liikmed, kohaliku tasandi ennetustöö 
korraldajad, kes kohalike olusid tea-
des ja partnereid kaasates sõnasta-
vad probleemid, tegelevad võimaluste 
ja lahenduste leidmisega ja huvi teki-
tamisega (piltlikult öeldes, kui külas 
puudub piimapukk, kus varem koh-
tuti ja külaasju arutati, siis tuleb see 
tekitada, näiteks „naabrivalve“ abil). 
Siit edasi on võimalik jõuda ka küla 
võimestumiseni. Iga naabrivalvesek-
tor, küla korda tegemine, külavanema 
valimine, koostöövõrgustik aitavad 
meid eesmärgile lähemale. Tahame, 
et oleks vähem süütegusid.

Mis saab konstaabli-
jaoskondadest?
Palju on küsitud, kas varem kons-
taablijaoskonnana töötanud majad 
Märjamaal, Kehtnas ja Kohilas pan-
nakse nüüd kinni? Vastus on ei. Need 
politsei kasutuses olevad hooned jää-

Politseireformist raPlamaal



11VIGALA SÕNUMID

������������	���������
������������

�
����������������������������������

�����
�������������	�����������

������������	�����	��������������	�����	��

�������	���������	����
�������������������������������

��������������

�����
����������������������������
�������������	�����������

����������������������

�������������������������������������
��������������������������������

����� �

��������������

�����
����������������������������
������������	�����������

���������	����������	�

��������������������������������

�����
��������������	��!������

������������	�����������������	�����

"����!�����������������#����������$���
����$�������������������

��������������������������������

�����
�������������	��!������

��������������������	���������������������	�

�%����&��������&���������
����������$�������!��������

�!���������������

��������������������������������

�����
�������������	��!������

	��������	��������

&���������!���

'��������������������
����������

�

vad ka edaspidi selleks, milleks nad 
on loodud, politseinikele töö tegemi-
seks ja abivajajate teenindamiseks. 
Politseimajad või konstaablipunktid, 
ega nimi ei olegi tähtis. Oluline on 
see, mida me pakkuda saame. Üks on 
kindel, et selles hoones ei istu enam 
alaliselt politseinikku, kes abivajajaid 
ootab. Selle asemel töötab piirkonna-
politseinik oma piirkonnas. Aga vas-
tavalt vajadusele võib nimetatud hoo-
netes viibida ka rohkem politseinike, 
patrullijad, menetlejad, noorsoopolit-
seinik jne, kuid kindlat nn lahtioleku 
aega ei ole. Politseimajadel on info ja 
kontaktandmed piirkonnapolitseini-
kuga ühenduse saamiseks. Hädaabi 
korral tuleb alati 110 helistada. Kui 
otsest ohtu ei ole või väljakutse ei ole 
kiireloomuline, siis aidatakse esime-
sel võimalusel ja seejuures ei saa vä-
listada, et aeg-ajalt tekivad ooteajad. 

Seekordse reformi üheks edukritee-
riumiks võiks olla nii politseiametnike 
kui ka elanike rahulolu suurenemine. 
Vaatamata sellele, et politseinikud on 
valmis pingutama, ootame endiselt 
vabatahtlikke, kes sooviskid kaasa ai-
data ja ka neid, kellel on kindel tahe 
abipolitseinikuks hakata. Huvitavad 
koolitused ja võimalus turvalisuses-
se panustada on garanteeritud. Ra-
plamaa abipolitseinike rühmajuht on 
alates 01.10.2014 patrullitalituse juht 
Margus Kaldma (489 2904; margus.
kaldma@politsei.ee). Huvi korral kü-
sige kindlasti lisainfot.

Janno Ruus
Rapla politseijaoskonna juht

Kivi-Vigala postkontor annab 
teada, et on muudetud 

postkontori telefoninumbrit.

Postkontoriga saab ühendust 
läbi klienditeenidus keskuse 

telefoninumbril 1661

Vana-Vigala Põhikooli jõulupidu toimub 
18. detsembril kell 17.30
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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

DETSEMRIKUU SÜNNIPÄEVAD

LILLI REINBERG   86
ASTA ALTER    84
KALJULA KALSO   82
ESTER-EVI ALEKAND   82
HELGA DEKLAU   80
JAAN-HEINAR LEMMIK  75
MAIMU AASPERE   75
AKSEL JUHKAM   70
ENDEL KARITS   70
SAIMA MÄGI    70
TIIA VALTER    65

See päev toob mälestuste
kaunist kulda,

toob rõõmu, õnnesoove häid.
Toob vaasi kauneid õnneõisi,

sest täna jälle aastaring 
saab täis!

PALJU ÕNNE!

OÜ ESTEST PR
 ostab metsa- ja põllumaad. 

Tel 50 45 215, 51 45 215, 
info@est-land.ee

KIVI-VIGALA RAHVAMAJA
KUTSUB KÕIKI

26. detsembril kell 19.00

NÄÄRIPEOLE
Eeskava rahvamaja taidlejatelt.

Tantsuks mängib 
 MART BÄND

Pilet peole 5 eurot
Laudade broneerimine tel 520 2436

Anne Ilu & Tervisekabinet
Anne Hunt FIE 4956, 
Med.õde reg. N08973

Pakub põhiteenusena 
rAVi & TAVApediKÜÜri

TeenUSed KOKKULeppeL!

(parim päev on kolmapäev kell 
9.00 - 16.00 ning laupäeva 

hommik)

Kontakt: 
tööpäeviti kell 9.00 – 20.00 
tel. 5340 4605, 482 5517

Asukoht: Kivi-Vigala, 
Kollane tn. 3 krt. 2

ilusat saabuvat Advendiaega!

VANAMETALLI OST
Märjamaal Uus tn. 8 
(endine autobaas)

Transpordi võimalus.
E-R 9-17

tel. 56844145
vaata.www.taeblaauto.ee

JÕULUMÜÜK!
Jõulumüük toimub 6. detsembril Vana-Vigala raamatukogus 

kell 12.00 - 16.00.

Müüma on oodatud kõik kohalikud käsitöömeistrid ja 
hoidiste valmistajad.

Registreerida ja infot saab telefonil 482 4419 ja meilidel: 
mare.ulemaante@gmail.com või ilona.pappe2@gmail.com

Konuvere kandis läks kaduma 
4-aastane must saksalambakoer.
Kes on koera näinud, palun võtke 

ühendust telefonil 5552 6176.
Tänulik peremees


