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Arvamused mingil töökohal tööta-
misaja pikkusest on erinevad – 

ühed on kindlad, et ühel töökohal pi-
kaajaline töötamine tõestab inimese 
tublidust, teised aga on veendunud, 
et ühel ja samal kohal töötav inimene 
ammendub, tema oskused ei arene, ta 
ei ole võimelinegi midagi uut omanda-
ma, klammerdub vanadesse tõdedes-
se jne. Ei oska mina öelda, kummal 
on õigus, ilmselt oleneb see eelkõige 
inimesest endast. Ise olen alati selle 
poolt, et ühel töökohal kaua püsinud 
inimene on usaldatav. Näiteid võiks 
palju tuua, kuid täna meenutan vii-
mast veerandsada Vigala vallasekre-
täri Helja Kaaritsa elust.

Paraku pean siin peatuma nõukaajal, 
mil külanõukogu töötajate palgad olid 
madalad, minugi töötasu oli algul 
tänu ületoomise puhul säilitatavale 
palgale täiesti viisakas, kuigi kaota-
sin maksude ja kopsaka erialase staa-
ži arvel palju. Aastatega teistel aladel 
töötasud tõusid ning kaua aastaid 
oli minu palk alla vabariigi keskmi-
se. Sekretäri töötasu oli minu omast 
peaaegu poole väiksem ja kui senisele 
sekretärile avanes võimalus minna 
tasuvamale töökohale, oli meie mure 
suur – kellest saaks uus sekretär?

Kellel oleksid selleks vajalikud oma-
dused ja kes kõigele lisaks soostuks 
loobuma senisest suuremast sissetu-
lekust – tuli ju tulla madalalt tasuta-
vale töökohale. Pealegi pidi kandidaat 
kinni pidama eetika põhitõdedest, 
palju tuli ja tuleb veelgi enda teada 
pidada, et inimeste usaldust mitte 
reeta.

Sobivaid kandidaate oleks olnud, meil 
oli ju mitu kooli, kuid neis ei olnud 
ühtki sellist õpetajat, kes oleks taht-
nud katkestada oma pedagoogistaaži, 
üldhariduslike maakoolide õpetajad 
oleksid pidanud loobuma oma ette-
nähtud tasuta kommunaalteenustest. 
Jäid üle kolhoosid – oli neiski küla-
nõukogu sekretäriks sobivaid tööta-
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jaid, kuid ikka tunduvalt suurema 
palgaga, ka ei maksnud nad makse 
ning miski ei meelitanud neid oma se-
nist töökohta jätma. Eelmise sekretä-
ri otsingul oli Vigala kolhoosi esimees 
kurjalt keelanud oma töötajaid üle 
meelitamast, sama kordas ta nüüd, et 
tema töötajate poole selles küsimuses 
ei tohi vaadatagi. Jäi üle „Vabaduse“ 
kolhoos ja teisedki asutused. Leht-
lehelt said läbi lapatud külanõukogu 
majapidamisraamatud, otsitud ja ot-
situd – kes oleks kohusetundlik, õp-
pimisvõimeline, diskreetne, laitmatu 
reputatsiooniga ning mis peamine, 
lepiks madalama palgaga. Vastu oli 
meil pakkuda ainult head töökollektii-
vi (paariliikmelises kollektiivis peab 
ühist vankrit vedama, riidu minna 
ei saa), ametiautot, kirjutusmasinat, 
millest üks koguni elektriline, kalku-
laatorit, arvelauda, sulepead musta 
tindiga perekonnaseisuaktide ja -tun-
nistuste täitmiseks, pastapliiatsit ja 
puhast õhku meie avarates ruumides. 
Ning muidugi tööd, tööd ja tööd.

Kui sõelale oli jäänud Helja, siis al-
gas pikk ärarääkimise protsess, mis 
lõppes soodsalt. Helja lasi end valida 
külanõukogu saadikuks ja nõukogu 
poolt sekretäriks. Natuke oli teda tut-
vustatud ka tema kohustustega:
- majapidamisraamatute täitmise or-
ganiseerimine kaks korda aastas;
- kodanike sisse- ja väljakirjutami-

ne koos uute andmete registritesse 
kandmisega;
- passi saamiseks vormide täitmine;
- notariaaltoimetuste kinnitamine 
alates allkirja õigsuse, volikirjade 
tõestamisest testamendi kinnitamise-
ni nii ametiruumides kui ka kodudes;
 - statistiliste aruannete koostamine 
ja esitamine;
 - perekonnaseisuaktide vormistami-
ne, nende põhjal tunnistuste väljakir-
jutamine;
- kohustusliku kindlustuse ja põllu-
majandusmaksude kogumine (võima-
likult ennetähtaegselt rajooniülemus-
te survel);
- raamatupidamisele Raplas kuludo-
kumentide esitamine;
- perfokaartide täitmine külanõuko-
gus ja rajooninõukogus vastuvõetud 
otsuste täitmise kohta;
- arvestuse pidamine koolikohuslaste 
kohta;
- arvestuse pidamine üksielavate va-
nurite kohta;
- individuaalmajade kartoteegi ja ma-
jade toimikute korras hoidmine.
Seda loetelu võiks pikalt jätkata. 

Suureks üllatuseks oli Heljale see, et 
ametiga kaasnes ka kohustus olla kü-
lanõukogu tsiviilkaitse staabi ülem. 
Ega see olnud ainus sõjaväeline tege-
vus – kordusõppuste puhul kaman-
dati ka sekretär keset ööd tööle nii 
kauaks, kui õppustele kutsutud ko-

Head uut lugemisaastat!
Vana-Vigala raamatukogu 
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mando kõik liikmed olid Rapla poole 
teele saadetud ning õppuste lõpetami-
se paroolteade saadud.

Ega Heljal kerge ei olnud, tööl tuli 
palju õppida, külastajate ees jänni 
jääda ei tohtinud. Kodus ootas pere, 
ootasid lapsed. Kohe taastati Eesti 
iseseisvus, vallad. Heljal tuli palju 
ümber õppida.

Nüüd, kui Helja on juba vanaema, 
vaatlen teda imetlusega. Ta on tõst-
nud oma kvalifikatsiooni, selleks vi-
salt Tartu vahet sõitnud, õppinud 
uut tehnoloogiat ning säilitanud oma 
huumorimeele, hea tuju, koguni noo-
rusliku välimuse. Tema vastutule-
likkus kodanikele on suurenenud, 
esimese aasta arglikkus on ajahõlma 
kadunud. Veerandsada aastat on tal-
le ainult positiivselt mõjunud. Ta on 
üle elanud mitu ülemust, mõtlesin 
korraks, et küsin ka nende arvamust 
Helja kohta, kuid loobusin, sest tun-
nen neid ülemusigi hästi ning arvan 
teadvat nende vastuseid – ikka ülikiit-
vad, sest ilma Heljata oleks neil raske 
hakkama saada. Üks tema kaastöö-
tajaid iseloomustas Heljat lühidalt – 
Helja on eriline inimene. Ise tunnen 
pisukest uhkust, et oskasime teiste 
hulgast välja otsida õige inimese ning 
teda ka veenda töökohta vahetama.

Kallis Helja, ole ikka eriline inimene!

Helja abikaasa Jaani ja lastelaste 
Jürgeni ning  Kätiga
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ii veerandi õppetöö tulemused kivi-Vigala Põhikoolis
Hindele “5” õppisid:
2. kl - Marit Burmeister, Kaspar Sume
3. kl - Aron Aun, Berit Kristin, Kalju Torri
4. kl - Heily Tiitus
5. kl - Merili Burmeister, Silver Haljas
9. kl - Grete Kärsna

Hindele “4” ja “5” õppisid: 
4. kl - Gerlin Sildoja, Ankeelika Viimne
5. kl - Triin Djatšok, Relika Kullap Liisbeth Naarits, Kristina Ollo
6. kl - Jürgen Kõllo, Egert Nei, Henri Tiitus
7. kl - Kauri Voosalu
8. kl - Robert Haljas, Kadri Kärsna
9. kl - Gerli Kullap, Hanna-Liina Lusti

Oma teadmisi on õpilased käinud testimas aineolümpiaadidel. Detsembri keskel 
toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor, kus kooli esindasid 9. klassi õpila-
sed Gerli Kullap ja Kristi Viimne. Gerli saavutas maakonnas 13. ja Kristi 15. koha. 
Novembri lõpus toimus võistkondlik mälumäng 4. klasside õpilastele. Meie kooli 
võistkond koosseisus Heily Tiitus, Gerlin Sildoja (4. kl) ja 3. klassist Berit Kristin 
saavutas 14.-15. koha. Keskkonnaamet korraldas 5. - 7. kl õpilastele veeteemalise 
viktoriini „Puhas vesi hoiab elu!“. Ka meie kooli õpilased Egert Nei, Jürgen Kõllo, 
Henry Tiitus ja Raido Liiv käisid oma teadmisi näitamas. Kokkuvõttes saavutasime 
9. koha, maakonna põhikoolide hulgas aga II koha. Häid tulemusi on saavutatud ka 
rahvastepalli- ja korvpallivõistlustel.

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

Jõulude ootamise põnev ja ilus aeg 
algas meie koolis esimese adven-

diküünla süütamisega 2. detsemb-
ri hommikul ning nooremad lapsed 
kuulutasid rõõmuga uudist päkapik-
kude esimeste külaskäikude kohta. 
Sama päeva lõpus toimus juba tra-
ditsiooniks saanud Eesti mäng 6. - 9. 
klassidele. Mängu eeskujuks on popu-
laarne samanimeline telemäng ETV 
kanalilt. Erinevalt telemängu kolmest 
mängijast said meie mänguversioonis 
osaleda kõik lapsed ning õige vastuse 
korral sai iga mängija suu magusaks. 
Mängu esikoha võitis seekord 7. klass, 
aga tublid olid kõik osalejad, kes män-
gu jooksul ka kindlasti Eestimaa koh-
ta nii mõnegi uue teadmise said!

9. detsembril sai alguse jõulunädal, 
mille jooksul kaunistati koolimaja, 
töötas jõulukohvik ning toimusid jõu-
luehete valmistamise töötoad. Jõu-
lukohviku avapäev oli seekord õpe-
tajate päralt, järgnevatel päevadel 
kauplesid kohvikus õpilased. Tahan 
väga tänada õpetajaid ja algklasside 
lapsi, kes sellel toredal traditsioonil 
hääbuda ei lase! Samavõrd kahju on 
aga sellest, et kuuendasse klassi jõud-
misega kaasneb meie õpilastel mille-
gipärast passiivsus kooli ettevõtmiste 
õnnestumisele kaasa aitamisel, mis 
järgmistesse klassidesse jõudmisega 
kahjuks veel süvenema kipub... Jõu-
luehete valmistamise töötuba viis läbi 
õpetaja Ilona Pappe. Lapsed meister-
dasid kuuski, südameid, põtru, linnu-
kesi, mütse ja igasugu muid toredaid 
ja värvilisi jõuluehteid, mis lõpuks 
meie suurt ja uhket jõulupuud kau-

nistasid ja kõigile pidulistele silmailu 
pakkusid. Saali tagumist seina ehtis 
aga teine ja hoopis erilisem kuuse-
puu, mis sai kokku pandud kõigi meie 
kooli laste käejälgedest ning nägi pä-
ris vahva välja.

Jõulupidu toimus 20. detsembril. 
Laulud, tantsud, pillilood ja luuletu-

sed olid kenasti selgeks õpitud ning 
saalitäiel kuulajatel-vaatajatel igav 
kindlasti ei hakanud! Minu poolt suur 
tänu tublidele teadustajatele Marile ja 
Antile, helimehele Sanderile ja kõiki-
dele õpetajatele, kes te kavanumbrid 
selgeks õpetasite ja peo ajal lavatagu-
sel elul silma peal hoidsite! Loomuli-
kult külastas meid ka sel aastal jõu-
luvana, kes tõi tublidele õppijatele 
ja sportlastele šokolaadi. Jõuluvana 
juures käisid salmi lugemas esimese 
ja üheksanda klassi lapsed ning 2. - 
8. klasside lapsed pidid jõulumehele 
klasside kaupa esinema. Õhtu lõppes 
meeleoluka diskoga ning peo lõppedes 
oli õpetajatele rõõmsaks üllatuseks, 
et saal oli korras ja isegi ühtki kuuse-
ehet ei olnud katki tehtud ega põran-
dale tõmmatud! Tore, et lapsed enda 
tehtud ilu hinnata ja hoida oskavad! 

Tänaseks on aasta numbrit vahe-
tanud ja uus õppeveerand alanud. 
Loodan väga, et sellel aastal on meie 
lapsed veidi hoolivamad, aktiivsemad 
ja teotahtelisemad, sest kõik asjad õn-
nestuvad paremini, kui vaid tahta ja 
ühiselt ette võtta!

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

jõulukuu Vana-Vigala PõHikoolis
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Aukodanike kandidaadid

Vallavalitsus ootab Vigala valla aukodaniku nimetuse kandidaate. Nimetus 
omistatakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Vigala vallale osutatud 
väljapaistvate teenete eest valla haridus-, kultuuri-, sotsiaal- või majandus-
elu edendamisel või vallapoolse erilise austusavaldusena.

Taotluse aukodaniku nimetamiseks võivad esitada kõik füüsilised ning jurii-
dilised isikud. Taotlus tuleb esitada kirjalikult Vigala Vallavalitsusele 
15. jaanuariks 2014.

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

Vigala Vallavalitsuses

11.12.2013. istungil otsustati:
- lubada erastada maad juurdelõikena 
Vana-Vigala külas kolmel taotlejal;
- väljastada projekteerimistingimused 
Vigala Vallavalitsusele lasteaia hoo-
nes asuva raamatukogu laiendamise 
projekteerimiseks;
- väljastada ehitusluba ühe keldri ehi-
tuseks;
- anda kirjalik nõusolek ühe kasvu-
hoone püstitamiseks;
- kinnitada põhikoolide hoolekogude 
koosseisud;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 3271.57 
eurot.

30.12.2013 istungil otsustati:
- eraldada sotsiaaltoetusteks 1871.40 
eurot.

Vigala Vallavolikogus

27.12.2013 istungil otsustati:
- seoses Toivo Averini tagasiastumise-
ga revisjonikomisjoni esimehe kohalt 
otsustati valida uueks vallavolikogu 
revisjonikomisjoni esimeheks Ants 
Ojavee;
- kinnitada vallavolikogu sotsiaal- ja 
tervishoiukomisjon järgmises koossei-
sus: esimees Maret Järv, aseesimees 
Meelis Välis, liikmed: Jaan Viska, 

Riina Viibus, Merje Voog, Rutt Rasva, 
Maie Üürike, Mare Ülemaante, Ilona 
Pappe;
- kinnitada vallavolikogu kultuuri- ja 
hariduskomisjon järgmises koossei-
sus: esimees Heli Lints, aseesimees 
Kristine Niit, liikmed: Jüri Nisumaa, 
Marko Kreuz, Anne-Ly Viimne, Mar-
git Liira, Astra Põlma, Liesel Veski-
mägi, Meelis Välis, Liina Kikas, Silja 
Käär, Marek Pilv, Ilona Noor;
- kinnitada vallavolikogu majandus- 
ja eelarvekomisjon järgmises koossei-
sus: esimees Aivar Jõgiste, aseesimees 
Enn Roosi, liikmed Vallo Asperk, 
Martin Andreller, Taivo Kuusik;
- lubada Vigala Vallavalitsusel ja val-
la allasutustel iga kuu teha kulutusi 
ühe kaheteistkümnendikuni 2013. 
aasta eelarves ettenähtud kulutus-
test arvestamata kapitaalremondi ja 
investeeringute kulutusi.
Enne eelarve vastuvõtmist toimuva-
te ürituste ja ühekordsete tegevuste 
fi nantseerimise otsustamine delegee-
rida vallavalitsusele;
- kuni 10. jaanuarini saab esitada 
ettepanekuid vallavalitsusele Rapla 
Maakonna keskuste arengustratee-
gia uuendamise kohta. 13.01 toimub 
koosolek, kus arutatakse ettepanekud 
läbi ja koostatakse protokoll, mis saa-
detakse ROL-i;
- tunnistada kehtetuks Vigala Val-
lavolikogu määrus 01.03.2012 nr. 3 
„Majanduslike huvide deklaratsiooni 
esitamise, hoidmise ja avalikustami-
se kord“;
- delegeerida korruptsioonivastase 
seaduse § 15 lõikes 2 märgitud õigu-
sed Vigala valla revisjonikomisjonile;
- võtta arvele peremeheta varana 7 
ehitist;
- alates jaanuarist 2014 kaasrahas-
tada Vigala valla õpilaste õppimist 
huvikoolides. Rahastamine toimuks 
eelarves läbi osa “arveldused omava-
litsustega koolide osas” ca 83 eurot 
kuus.

Veel kord jäätmetest
Seoses uue aasta algusega tule-

tab Vigala vallavalitsus kodani-
kele meelde, et pakendikonteinerid 
on mõeldud ainult pakendite, mitte 
muude jäätmete jaoks. Ka muud 
taaskasutatavad jäätmed, näiteks 
elektroonikajäätmed, ei sobi paken-
dikonteinerisse. Sorteerimisjuhen-
did leiate meeldetuletuseks näiteks 
http://www.ragnsells.ee/sorteerimi-
ne. Erinevalt kuulujuttudest võime 
kinnitada, et pakendikonteinereid 
tühjendavad võrreldes olmejäät-
metega eri autod eri fi rmadest ja 
olmejäätmetega neid kokku ei vala-
ta. Kui kellelgi on vastupidist infot, 
palume juhtumi toimumisel kohe 
teatada vallavalitsusse, millal ja 
kus olmeprügi vedav auto on võt-
nud peale pakendeid (kuupäev, kel-
laaeg, võimalusel auto number).

Seoses olmejäätmete veoga on 
teatada, et 2013. aastaga on lõppe-
nud üleminekuaeg neile elanikele, 
kel siiani olid sõlmimata lepingud 
vedajaga olmejäätmete veoks. Kui-
gi mõni inimene väidab endiselt, 
et tal prügi ei teki, näitab reaalsus 
midagi muud – kahjuks on endi-
selt kodanikke, kes prügi matavad 
ja põletavad ja risustavad prügiga 
meie kõigi ühist keskkonda ning 
saastavad õhku. 

Alates 01. veebruarist hakatak-
se vallavalitsuse poolt süsteemselt 
kontrollima prügilepingute (ja la-
destamise kuludokumentide) ole-
masolu. Jäätmehoolduseeskirja 
nõuete rikkumise eest on võimalik 
eraisikuid trahvida kuni 200 trah-
viühiku ulatuses (üks trahviühik 
on 4 eurot), trahvid laekuvad val-
laeelarvesse. Kui märkate prügi 
põletamist, selle viimist metsa alla, 
teeserva või mujale ebaseaduslik-
ku kohta, siis teatage sellest kesk-
konnainspektsiooni valvetelefonil 
1313 või majandusspetsialistile 489 
4774. Samuti on võimalik olukor-
ra mitte paranemisel kehtestada 
olmejäätmete kohustuslik korral-
datud vedu, kuid loodame endiselt 
inimeste mõistusele.
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PEREMEHETuTE EHITISTE HõIVAMISE TEADE

Vigala Vallavalitsus teatab, et on peremehetu varana arvele võtnud järgmised 
ehitised:
1. Vigala vallas Araste külas asuv küün, mille viimane teadaolev omanik on 
teadmata;
2. Vigala vallas Avaste külas asuv kaalumajahoone, mille viimane teadaolev 
omanik oli Vigala Talude Liit;
3. Vigala vallas Kausi külas asuv tanklahoone, mille viimane teadaolev omanik 
oli Vigala Talude Liit;
4. Vigala vallas Kausi külas asuv Käära majavaldus, mille viimane teadaolev 
omanik oli Vigala Talude Liit;
5. Vigala vallas Manni külas asuv Ahkama-Vanatoa majavaldus, mille viimane 
teadaolev omanik on teadmata;
6. Vigala vallas Tõnumaa külas asuv Reinusauna elamu, mille viimane teada-
olev omanik on teadmata;
7. Vigala vallas Tõnumaa külas asuv Tooma majavaldus, mille viimane omanik 
oli Vigala Talude Liit.

Vastuväited peremehetu ehitise ja rajatise hõivamise kohta esitada Vigala Valla-
valitsusele aadressil Sääla tee 8/8Kivi-Vigala küla, Vigala vald, Rapla maakond 
78001 kahe kuu jooksul peale teate ilmumist väljaandes Ametlikud Teadaanded s.t 
hiljemalt 2. märtsiks 2014.

Eelmises vallalehes oli juttu, et 
Vigala vallal puudub üldplanee-

ring. Üldplaneering on dokument, 
mille kehtestab vallavolikogu (sea-
dusandlik võim). Volikogu otsuste 
alusel korraldab planeerimisprotses-
se vallavalitsus (täitevvõim), kaasa-
tes vajadusel spetsialiste ja eksperte. 
Planeerimisprotsessis osalevad sa-
muti elanikud, kodanikuühendused 
ja ettevõtjad. Mida aga üldplaneering 
endast kujutab?

Vallaelu kõige tähtsam dokument on 
valla arengukava, mis peab aitama 
meil tulevikku vaadata, aga samas 
ei tohi elu segada. Iga vald peab täit-
ma seadusest tulenevaid ning muu-
de õigusaktide ja lepingutega antud 
ülesandeid. Arengukava on vajalik, 
et neid ülesandeid mõistlikul viisil 
täita ning kui kohustuslikust osast 
raha üle jääb, teha seda, mis enamiku 
Vigala inimeste arvates kõige kasuli-
kum, toredam jne teha oleks.

Üldplaneering on lihtsalt öeldes aren-
gukava väljendus kaartidel. Üldpla-
neeringuga määratakse maakasutus 
ehk kuhu on määratud elamumaad, 
kuhu tootmismaad, kuhu põllud, 
kuhu puhkealad jne. Üldplaneerin-
guga võidakse määrata ka kruntide 
suurused ja ehituslikud piirangud, 
näiteks mitu hoonet võib krundile 
ehitada, kui kõrged võivad need olla 
jne. Me elame Vigalas hajaasutuses, 
mille planeerimiseks on kosmoseteh-
noloogia asemel sageli vaja siiski liht-
salt veidi talupojamõistust.

Eesti riik on kõigest paarkümmend 
aastat vana, mis tähendab, et elu 
muutub väga kiiresti. Kui siseminis-
teerium märkis, et 8 omavalitsusel 
pole üldplaneeringut, siis tegelikult 
on hulk omavalitsusi, kelle üldpla-
neeringud on väga vanad, 10-15 a ja 
seetõttu ei lähe enam reaalse eluga 
alati kokku. Samas pole need omava-
litsused protsesside keerukuse tõttu 
planeeringuid uuendanud. Ma ei tea 
ühtegi juhtumit, kus üldplaneeringu 
puudumine oleks Vigalas kellelegi ta-
kistuseks saanud, küll on suurem ta-
kistus vananenud planeering, mis on 
eluga vastuolus.

Võtame näiteks Vana-Vigala. Kui 
Jaamas omal ajal tsentraalkatlamaja 

käigust ära jäi, siis tõenäoliselt Vi-
gala valla üldplaneeringusse me po-
leks sel ajal ette näinud, et katlamaja 
maa-alal võiks tulevikus kivist mööb-
lidetailide tootmine toimuda. Kuigi 
seal paigas on endiselt tootmiseks va-
jalikud elektrivõimsused olemas ning 
vesi-kanalisatsioon ka veetud, oleks 
masuudihoidla ostja pidanud hakka-
ma aega ja raha kulutama, et saada 
detailplaneeringuga võimalus kivi-
töötlemistsehhi rajamiseks. Reaalselt 
aga volikogu kaalus üldplaneeringu 
puudumisel argumendid läbi ja liht-
salt otsustas istungil, et sinna saab 
kivitsehhi rajada, ning hoone müüdi 
sel otstarbel. Täna toimub hoone pro-
jekteerimine. See sõltub paljudest as-
jadest, kas tootmine reaalsuseks saab, 
aga hea algus on tehtud.

Või siis teine näide – talunik soovib 
oma maatulundusmaale (põllule või 
metsa) hoopis 5 elamumaad rajada 
(nt ökoküla) ja võib-olla ka müügiks 
hooned ise ehitada, et linnainimesed 
saaksid Vigalasse elama tulla ja ka 
oma maksud siia maksta. Üldplanee-
ringu olemasolul tähendaks see isegi 
siis, kui on olemas ligipääsuks vajalik 
tee ning ka elekter, vesi ja kanalisat-
sioon pole probleemiks, et see talunik 
peab oma kulul laskma kõigepealt 
detailplaneeringu koostada. Planee-
ringu puudumisel saab aga volikogu 

lihtsustatud korras soovid (mille kir-
jeldamiseks võib piisata lihtsast skee-
mist) üle vaadata ja takistuste puu-
dumisel ühe istungiga loa anda, mis 
pealegi ei maksa midagi.

Või kolmas näide – kui omavalitsus 
soovib rajada jäätmejaama, siis pii-
sab volikogu otsusest, kuhu see teha 
(kui sobiv koht on olemas), mitte pole 
vaja asukoha määramiseks tingimata 
planeeringut algatada. 

Täna, kus Eesti riik pole enam noo-
rukieas, on ka sisukama ja reaalsema 
planeeringu koostamine tõenäolisem. 
Samuti on täna teada Via Baltica 
trassivariandid ja muud riiklikult 
tähtsad ühendusliinid, mida ei pea 
oletama, vaid millega saab arvestada. 
Kui volikogu on kehtiva arengukava 
põhjalikult üle vaadanud, saab ka pla-
neeringukaardid joonistada ja ehitus-
tingimused seada ning paari aastaga 
on planeering kehtestatud. Lisaks on 
täna planeeringu keskkonnamõjude 
hindamine odavam, kui veel mõned 
aastad tagasi.

Selleks aga, et saada võimalikult hea 
arengukava ja planeering, on vaja pal-
jude inimeste koostööd. Mida rohkem 
inimesi kaasa räägib, seda tõenäoli-
sem on “hea asi”. Jõudu meile kõigile 
selleks! Head uut plaanide seadmise 
aastat!

Priit Kärsna
Vallavanem

ÜldPlaneering – mis see on?
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Eestis on 4438 küla, enim Võru-
maal (567), ligi pooltes külades 

on 10-49 elanikku. Paiga kultuuri-
lugu kandvaid külasid 105 s.o ilma 
elaniketa külad. On suuri külasid, 
näiteks Muraste (1621), mis ületab 
rahvaarvult paljusid valdasid. Ena-
mus Vigalaga piirnevast valdadest ei 
oma külavanemaid, ainult Märjamaal 
(37 külavanemat ja Vigalas 10 küla-
vanemat). Vigala vallas on 27 küla, 
aasta-aastalt väheneb külaelanike 
arv, 2013. aasta 11 kuuga 40 inimest. 
Kurb on vaadata lagunevaid hooneid, 
mahajäetud talusid, kus kunagi elati, 
tehti tööd ja kasvatati lapsi. Noored 
tahavad ära minna. Aga kuhu? On 
vaja omandada haridus, leida mee-
lepärane töö ja rajada kodu. Keegi ei 
lahkuks pere juurest, kui oleks töö-
koht ning eluks vajalikud teenused 
kodu lähedal. 

Külad on murelikud, inimesi meeli-
tavad tõmbekeskused, veel ei teata, 
kuidas hakkab mõjutama elu hal-
dusuuendus. Küsitakse, kus on minu 
küla koht Eestimaal, eriti maakonna 
äärealal. Kuidas saan mina vastuta-
da küla käekäigu eest, kas antakse 
vahendeid piirkondlikuks arenguks, 
kas külaliikumist rahastatakse koha-
likust eelarvest. Elu maal algab teede 
olukorrast. Selle sügise ja hilise tal-
ve tulekuga on kohalikud teed isegi 
paremad kui maakonnateed (olukor-
ra kirjeldamiseks kasutati väljendit 
“õudne”). Teedevalitsus püüdis aasta 

lõpul siluda maakondlikke teid. 

Kõige rohkem osalevad eestlased va-
batahtlikena kohaliku elu edendami-
ses, kusjuures maapiirkonna inime-
sed on kõige aktiivsemad. Vigalas on 
märgata aktiivseid inimesi. Vängla 
külale anti „KÜLADE KAPP“ küla-
liikumises osalemise eest. Muidugi 
on tore, et meie küla märgati. Meie 
külaliikumises ei ole midagi erilist, 
korraldame kokkusaamisi, jaanipäe-

va viktoriiniga, ühist väljasõitu on 
tehtud juba 8 korda koos teiste pea-
miselt külavanemaid esindavate kü-
ladega. Loomulikult olen kohalikku 
eluolu kajastanud kohalikus lehes. 
Võin nõu anda suvise väljasõidu pla-
neerimisel. Eelmise aasta ning jõulud 
lõpetasime koos 5. jaanuaril Leisul. 
Meenutasime olnut ja küsisime kui-
das meil läheb. Seekordsete jõuludega 
sai abivajajatele vallast pakke kohale 
toimetatud. Üldiselt on maainimene 
visa, ei kurda, aga mõnikord on vaja 
toimetulekut märgata ja toetada kas-
või hea sõnaga. Märkamise näide lä-

kÜlaliikumine Vigalas 2013-2014



7VIGALA SÕNUMID

hedalt – hea on jälgida, kuidas naa-
berküla neiu Monika pürgib karmide 
kohtunike ees tippmodelliks.

Tore, et lõppenud aastal valiti 3 noort 
külavanemat, sest pensionieas eest-
vedajad kipuvad loobuma, et anda 
võimalus noorematele. 2013. aastal 
valitud külavanemad on A. Reiter, O. 
Allipere ja H. Juhkam. Edu neile va-
batahtlikus töös. 
Mis sel suvel uut on külaliikumises 
- aja jooksul on valda tulnud uusi 
inimesi, kes võib-olla ei tea, kuidas 
elatakse valla teises servas või teisalt 
on keegi oma ettevõtmist laiendanud. 
Suur töö on veel teha kultuuriväär-
tuste korrastamisel ja nende ekspo-
neerimisel. Kiputakse juba unustama 

Vigala vaimsust ja edukust. Vastasti-
kune külastamine võib kanda loosun-
git „Küladesse külla“. Loomulikult 
peame saama valla külade kaardi 
ning koondama materjali infovoldi-
kuks. Siis oleks tore, kui suudaksime 
Vigala vaatamisväärsused koondada 
2015. aasta kalendriks.
Võibolla oli plaanidest liiga vara rää-
kida, kuid elu on näidanud, et tuleb 
planeerida ja üritada piirkonna elu 
edendada, siis saab ka neid inimesi 
väärikalt toetada.

Jääb soovida jõuludejärgselt edukat 
uut aastat! Püüame jõudumööda teha 
koostööd! 

Jaan Viska

noored on meie tulevik – 
huvihariduse rahastamisest
2013. a viimasel istungil otsustas 
volikogu, et alates 01. jaanuarist 
2014 hakatakse Vigala valla õpila-
si, kes õpivad muusika- ning kuns-
tikoolides, kaasrahastama muude 
õppeasutuste (põhikoolid, keskkoo-
lid) rahastamisega sarnaselt valit-
suse kinnitatavas piirmääras, mille 
suurus on 2014. a eeldatavalt 83 
eurot kuus.

See tähendab, et kui Vigala valla 
kuni 18 a noor õpib näiteks muu-
sikakoolis mõnda pilli, siis Vigala 
vald tasub kohamaksust 83 eurot 
ja ülejäänud osa tasub lapsevanem. 
Arvesse läheb eriala õppimine õp-
pekava alusel, st arvesse ei lähe 
osalemine näiteks huvikooli kuns-
tiringis või lihtsalt vabalt valitud 
muusikatundide võtmine. Soodus-
tuse saamiseks on vajalik pöörduda 
vallavalitsusse.

Vigalas on lisaks veel andekaid 
noori, kes tegelevad näiteks tantsu 
või spordiga klubides kõrgtasemel, 
kuid tegemist pole riikliku õppe-
kava või seaduse alusel toimuva 
tegevusega. Selliseid noori on va-
rasemalt toetatud nt avalduse alu-
sel võistlustel osalemiseks osalise 
toetusega, läbi spordistipendiumite 
jms. 2014. a hakkab kultuuri- ja 
hariduskomisjon arutama, millised 
on võimalused ka selliste andekate 
noorte toetamiseks.

Vängla külarahva tervitus:

et kodukoldes tuli põleks,
et soojust elus rohkem oleks,
et kauneid hetki leiduks veel,
ka uue aasta teel! 
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korvpall
5. detsembril toimus koolinoorte 5. – 7. klasside korvpall Põhikoolidele. Põ-
hikoole oli osalemas kokku viis. Kõik koolid mängisid omavahel läbi. Vana-
Vigala Põhikooli võistkonda kuulusid: Andreas Välis, Hannes Välis, Eger 
Vitsmaa, Raido Rehepapp, Mart Sula, Kert Moorbach, Fred Kikas ja Kristo 
Lebin. Treener Jüri Nisumaa.

Vana-Vigala Põhikooli võistkond saavutas 1. koha, järgmised olid: 2. Valtu 
Põhikool, 3. Kehtna Põhikool, 4. Kaiu Põhikool ja 5. Kivi-Vigala Põhikool.

Hannes Välis
Vana-Vigala Põhikool, 7. klass

Pisut möödunust ja pisut tulevast ehk meie 
tegemised Vana-Vigala jaamahoones

Detsembri keskel toimus Vana-Vi-
gala raamatukogus käsitöö näi-

tusmüük. Oma valla käsitöölised olid 
esindatud kuue tegutsejaga ja kohal 
oli ka naabervalla esindaja. Müüki oli 
toodud puutööd, tikandeid, õmblus-
tööd, kudumeid, heegeldusi, vilditud 
esemeid ja mahetoodangut. Oli või-
malus osta kohapeal ja esitada ka tel-
limusi edaspidiseks.

Suur tänu kõigile osalejatele, kes oma 
kauneid töid esitlesid ja muidugi tä-
nud ka kõigile külastejatele!

Uuel aastal jätkame tegutsemist kä-
sitöövallas ja siit ka üleskutse valla-
rahvale: kui teil on koju seisma jää-
nud vanu õmblustarbeid, vardaid, 
heegelnõelu, lõngu, niite, kangatükke 
või muidu hea kangaga rõivaid, mil-
lest võiks meisterdada uusi ja huvi-
tavadid esemeid, siis nüüd võib neid 
pakkuda Vana-Vigala raamatukogu 
juures asuvale käsitöö huvitoale.
Käsitöötoa eesmärgiks on pakkuda 
võimalust huvitavaks ja kasulikuks 
ajaviitmiseks. Hingelähedane on 
taaskasutuse teema. 

Muidugi ootame osalejaid, kes toetak-
sid meie ettevõtmist oma huvitavate 
mõtetega. Esimeseks tutvumiseks 
pakun 18. jaanuari kell 11.00 Vana-
Vigala raamatukogus. Kohtume ja le-
pime kokku sobilikud ajad ja tutvume 
tegutsemise võimalustega. 

Info: Vana-Vigala raamatukogu, 
tel.482 4419 - Mare Ülemaante, Ilona 
Pappe - tel.5647 9718.

Ilona Pappe

Vana-Vigala Rahvamaja Avatud Noortekeskus korraldab konkursi

nooRsooTööTAjA leidmiseks.
Töökoormus 20 tundi nädalas, õhtuti. Vajadusel saab töökoormust jagada.

Noorsootöötaja töö sisuks on huvitegevuse korraldamine V-Vigala
noortekeskuses ja Vigala piirkonnas.

soBIV KAnDIDAAT on:
soovitavalt keskharidusega;
algatusvõimeline ja tegus;
koostöövalmis ja kohusetundlik;
tal on sündmuste korraldamise kogemus ja avaliku esinemise julgus.

KAsUKs TULEB:
varasem töökogemus noorsootöö valdkonnas;
projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus;
arvuti kasutamise oskus;
hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Tööle asumise aeg: 1.veebruar 2014
Kanditeerimissoov ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 28.jaanuariks 2013
aadressile: astra.polma@gmail.com
Täiendav info: 56362293 (Astra Põlma)

Teade!
Jaanuarikuu lõpus toimub jär-
jekordne Riigikogu külastus, kui 
võimalik tahame külastada Titanicu 
näitust, aga pilet tuleb igal ühel ise 
lunastada. Täpsema info panen üles 
külavanematele ja teadete tahvlile, 
kui aeg selgub.
Riigikogu külastamisel on vajalik 
kehtiv  ID kaart või pass.

Mare 482 4419
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Meie hulgast lahkunud:

VilMa KaMariK

maadlusest detsembris
7. detsembril toimus Märjamaa 
Kapp.

Noored:
Aron Aun 38kg 3. koht
Kalju Torri 44kg 2. koht
Andreas Välis 59kg 1. koht
Hannes Välis 73kg 1. koht
Urmis Veimann +73kg 2. koht

Juuniorid:
Hans Veskimägi 70kg 3. koht
Raido Liitmäe 100kg 1. koht

Vanad:
Marek Lainela 70kg 1. koht
Raido Liitmäe 85kg 1. koht
Jaan Kuusik 85kg 2. koht

Tüdrukud:
Heily Tiitus 36kg 1. koht
Triinuly Veimann 42kg 1. koht
Gerlin Sildoja 42kg 3. koht

21. detsembril peeti Vinnis 
Sumo Jõuluturniiri.

Aron Aun 45kg 3. koht
Heily Tiitus 45kg 3. koht
Henry Tiitus 55kg 3. koht

Jüri Nisumaa

Vigala Vallavalitsus võtab tööle osalise tööajaga ( kuni 0,5 kohta)

ehitusnõuniku
Võimalikud tööaja variandid on 0,2 kohta (1 p nädalas), 0,4 kohta (2 p nädalas), 
0,5 kohta (1 nädal 3 p nädalas, järgmine nädal 2 p nädalas).

Ehitusnõunikule allub valla majandusspetsialist. Ehitusnõuniku peamised 
tööülesanded on korraldada valla planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalast 
tegevust ja järelevalvet ning nõustada vallavalitsust kinnisvara valdamises, 
kasutamises ja käsutamises. Ametijuhend asub http://www.vigala.ee/teave/
ametijuhendid/ehitusnounik.pdf

Kandidaadi soovitavad oskused:

- erialane (ehitusalane) kõrgharidus
- juhtimiskogemus
- arvuti kasutamise oskus (Windows, Word, Excel, DWG True View)
- ehitusprojektide ja tehniliste jooniste lugemise oskus
- kasuks tuleb eelnev töökogemus
- B kategooria load ja isikliku sõiduauto tööks kasutamise võimalus

Pakume

-Huvitavat tööd avalikus teenistuses
-Töötasu 575 eurot (0,5 ametikoha puhul) kuus

Kandideerijal esitada Vigala Vallavalitsusele kinnises ümbrikus, märgusõnaga 
“ehitusnõunik”, hiljemalt 27. jaanuariks:
- kirjalik sooviavaldus (sh märkida soovitav töökoormus ja võimalikud sobivad 
päevad)
- elulookirjeldus
- haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Kallis Aime!

Siiras kaastunne sulle kalli

VENNa

kaotuse puhul.

Krista, Alide, Ilona ja Raili

Kallis Aime!

Sügav kaastunne 

VENNa 

surma puhul.

Valve, Imbi ja Aime

Tööalane täiendkoolitus 2014. a I poolaastal 

Auto ettevalmistus ja pindade värvimine 
(60 tundi, algab aprillis)

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 
finantseeritavad koolitused, tasuta antud valdkonnas töötavatele täiskas-
vanutele ja ümberõppijatele. Kursuste lühiõppekavad on kooli kodulehe-
küljel.

Registreerimine ja lisainfo: Tel. 5662 4701 või e-post: ilmi@vigalattk.ee 
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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

Jaanuarikuu sünnipäevalapsed

Maimu Maasikas   88
Elmar Tekkel    86
Endel Koorep    85
Anni Soolepp    82
Heino Looring    82
Juta Mõis    82
Elbe Bergmann    82
Laine Mäesalu    81
Arno Pajur    75
Tarmo Nööp    70
Arvi Kuris    70
Heino Maiste    65
Lilia Auväärt    65
Anne Vitsberg    60

 

Sünnipäeva tähesäras
avanegu õnnevärav,

et Su salajased soovid
unistuste tagahoovist
leiaks läbi õnnekaare
oma unistuste saare! 

PALJU ÕNNE!
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Lätimaal Turaida lossi külastamas

Endel Koorep 85

Jätkugu Sul kui Vängla küla 
vanimal elanikul 

tervist ja reipust astuda 
mitmeid radu!

Külarahvas

Rapla Maavalitsus võtab 
teenistusse

HARIDUsAsUTUsTE 
PEAInsPEKToRI 

Lisainfo:   
www.rapla.maavalitsus.ee 

ja telefonil  513 2174 (Tiiu Raav) 
Dokumentide esitamise 

tähtaeg  17. jaanuar 2014


