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TASUTA

lihaste harjutuste tegemises, seejärel
mängiti politseivõistkonna vastu saalihokit ja koolilaste tungival soovil ka
jalgpalli. Tuli tõdeda, et meie poilitseinikud on füüsiliselt väga heas vormis ning poistel tuli siiski kaotus mõlemas võistkondlikus jõukatsumises
vastu võtta. Oli väga tore ja mõnusas
õhkkonnas toimunud ettevõtmine!
8. - 12. detsembril oli meie koolis jõulunädal, mil koolimaja sai ehtesse ning
mil igal päeval tegutses jõulukohvik,
kus kodus valmistatud head-paremat
pakkusid meie oma õpilased ja õpetajad. Osalejaid jätkus nii ühele kui ka
teisele poole müügilauda just parasjagu. Jõulunädala teisipäeval said kõik
soovijad osaleda eesti rahva vanade
jõulumängude mängimises. Noorematele õpilastele pakkusid suurt elevust
„Vanaemamäng“ ja „Kodukäijamäng“.
Suuremad õpilased, keda kahjuks oluliselt vähem osales, mängisid toredaid
pähklimänge nagu „Rebane“, „Üks
siga läks metsa“ ja „Liig või paar“ ning
„Tarksikku“ ehk pimesi asjade äraarvamist. Usun, et need mängud on
väärt mängimist ka edaspidi!

jõUlUkUU VAnA-VigAlA põHikooliS
J

õuluaeg koos päkapikkude, jõuluvana, lumeootuse ja kõige muu
sinna juurde kuuluvaga on ikka olnud
lastele üks oodatumaid aegu aastas.
Samas on detsembrikuu ka üks kiiremaid ja pingutustnõudvamaid aegu,
sest just siis lõpeb teine õppeveerand
ning samas on vaja ka koolimaja pühadeks kaunimaks sättida ning jõulupeoks vajalikud esinemisnumbrid
selgeks saada.
Detsembri alguses tuli kooli külla mobiilne planetaarium-kino, mis kujutas
endast täispuhutavat poolpalli, mille
kõrguseks ligikaudu 2,5 ja laiuseks

6 m. Lapsed said mattidel pikutades
vaadata huvitavaid astronoomiaalaseid filme, mis kenasti loodusõpetuse
ainekavasse sobisid.
Detsembris tegime politseiga tõhusat
koostööd lausa kahel korral. 5. detsembril toimusid 6. - 9. klassi õpilastele koolivägivalla vastased loengud,
mille viis läbi piirkonnapolitseinik
Jaan Padrik. 11. detsembril toimus
aga kauaoodatud poistepäev, mil leidis aset 5. - 9. klasside poiste sportlik
kohtumine Raplamaa noorsoopolitsei
esindajatega. Algul võtsid poisid omavahel mõõtu kätekõverduste ja kõhu-

Jõulupidu toimus 18. detsembril, kus
seekord kõik õpilased lavalaudadel üles
astuda said. Loomulikult tuli eeskava
lõpus külla jõuluvana ning peo lõpetas
traditsiooniline meeleolukas disko.
Tore on tõdeda, et saal oli taas publikust tulvil! Aitäh lastevanematele, kes
te ikka leiate aega oma laste esinemist
vaatama tulla! Aitäh ka teile, vilistlased, et te oma kooli ei unusta ja meie
tegemistest osa saada tahate!
Vaatamata sellele, et meie jõulupeo
ajal maa alles must ja porine oli, tulid jõulupühad siiski kaunilt valged!
Alanud aastaks soovin omalt poolt
tervele kooliperele rohkem õpihimu,
pealehakkamist, üksteisemõistmist
ja -märkamist ning koolirõõmu!
Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht
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Uued kogemused, uued võimalused

II õppeveerandi
tulemused Vana-Vigala
põhikoolis
2014/2015 õppeaasta II veerandil oli
1. klassi õpilastest väga tubli õpilane Andre Kuusk. Tublid olid ka Heili Einsok, Karl-Rasmus Lehismets,
Sirli Plamus, Toomas Plamus, Börte Marii Vanikov, Karola Vitsberg
ja Kenert Ülenurm.
Hindele „5“ õppisid:
2. kl – Karola Allipere, Rasmus
Noppel
3. kl – Triinu Algma
4. kl – Joonas Asumets
5. kl – Emily Melissa Pilv
6. kl – Mari Saffre
8. kl – Raido Rehepapp, Andreas
Välis
Hinnetele „4“ ja „5“ õppisid:
2. kl – Markus Pilv
3. kl – Andero-Darren Bergstein,
Oliver Kirsipuu, Karlis Ojavee,
Sandra Plamus, Reijo Vanikov
4. kl – Kärolin Kikas
5. kl – Sirle Külaots
6. kl – Alis-Angela Kuusk
7. kl – Anti Asumets, Fred Kikas
8. kl – Markus Rudak
9. kl – Jarko-Jael Jõessar, Andreas
Viibus, Tanel Ülemaante.
Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli
õppealajuhataja
II õppeveerandi
tulemused Kivi-Vigala
Põhikoolis
Hinnetele “5” õppisid:
2. kl Laur Lennart Kärsna
3. kl Marit Burmeister, Kaspar
Sume, Romanis Siiman
4. kl Aron Aun, Berit Kristin
6. kl Merili Burmeister
9. kl Kadri Kärsna
Hinnetele “4” ja “5” õppisid:
4. kl Rebecca Riomar, Kalju Torri
5. kl Iiris Djatšok, Heily Tiitus
6. kl Triin Djatšok, Silver Haljas,
Relika Kullap Liisbeth Naarits,
Kristina Ollo
7. kl Jürgen Kõllo, Henry Tiitus
9. kl Robert Haljas
Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

9.

- 13. detsember 2014 toimus Rumeenia pealinnas Bukarestist
Erasmus+ programmi raames kontaktseminar „Strategic Partnership
Plus“, millest võttis osa ka Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli inglise keele õpetaja Kai Hermann. Eesti
esindusse kuulusid veel SA Archimedes spetsialist Asse Sild, Veronika
Varep MTÜ Johannes Mihkelsoni
keskusest, Võnnu keskkooli direktor
Tiit Viileberg ja Narva Paju kooli õpetaja Jekaterina Keplast. Kokku osalesid seminaril 20 riigi (Küpros, Island,
Holland, Norra jne) esindajad erinevatest haridusega seotud valdkondadest. Seminari keskseks teemaks oli
riskirühmadesse kuuluvad õpilased
ning nende varajase koolist väljalangemise ennetamine. Seminari esime-

ne päev möödus teiste osavõtjatega
tutvudes ning tipnes Eesti tutvustamisega (kaerajaan ja kiluvõileivad
kuuluvad nüüd lemmikute sekka nii
mõneski riigis). Sellele järgnes neli tihedat tööpäeva, mille raames toimusid ettekanded Erasmus+ programmi
suundade ning taotluste esitamise
kohta. Meid jaotati töörühmadesse, et
koostada ühine projektitaotlus. Kogu
protsess oli väga informatiivne ning
projektitööle julgustav.
Kontaktseminarid on soovituslikud
kõigile, kellel vähegi soovi teha koostööd koolidega teistest riikidest.
Kai Hermann
Vana-Vigala TTK

Vana-Vigala Rahvamaja soovib kõigile sõpradele, tuttavatele ja toetajatele

L

HEAD UUT AASTAT!

eidke ikka aega rahvamajast läbi
astumiseks ja selle tegevustes
osalemiseks.
Oleme muutuste teel, tänu Vigala
valla toetusele on rahvamaja muutunud valgemaks ja soojemaks.
Kallid inimesed, loodan siiralt, et
oskame hoida ja väärtustada oma
kultuuri ja rahvamaja.

Rahvamaja juhatajana eeldan, et rahvamajja tulles on iga inimese sooviks
saada uusi kogemusi, veeta meeldivalt aega ning suhelda sõprade ja
tuttavatega. Tahan, et rahvamaja ei
oleks paigaks, kus oma võimu ja vägevust rusikate ja halava käitumisega
väljendatakse! Tahan, et rahvamaja
oleks kohaks, kus kõigil on meeldiv ja
tore olla. Kuna maja külastavad palju

ka väljaspool valda elavaid inimesi,
kujuneb Vana-Vigala rahvamaja ürituste ajaks kogu valla visiitkaardiks.
Sündmuste korraldajana on väga
kahju, kui edukaks kujuneunud peo
meeleolusid kipuvad varjutama konfliktid ja tülid.
Hea inimene katsu jääda rahvamajja
tulles viisakaks, kui sulle miskit ei
meeldi, või leiad, et asju on halvasti
korraldatud on võimalus alati meeldivamaid kohti valida või teha ettepanekuid tulevikus.
Olen alati püüdnud saavutada koostööd ja avatud ettepanekutele kultuurielu paremaks korraldamiseks.
Meeldivat koostööd soovides,
Astra Põlma
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses
10.12.2014 istungil otsustati:
- määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa viiele rajatisele (Kurevere
küla Annuse, Metsaaluse ja Kurevere tee, Manni küla Kadaka tee ja Läti
küla Trullingu tee);
- anda kirjalik nõusolek ühe elamu
fassaadi renoveerimiseks;
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaia nimekirja juurde üks laps;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 459.50
eurot;
- maksta valla asutuste töötajatele
lisatasu asutuste palgafondide arvelt;
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaias
2015. aasta Vigala valla rahastatava
kulu arvestuslikuks maksumuseks
ühe lapse kohta 3188.98 eurot (265.75
eurot kuus), sealhulgas majandamiskuludeks 516.31 eurot, personalikuludeks 2626.67 eurot ja õppevahendite kuludeks 46 eurot ning kinnitada
Vana-Vigala Lasteaias 2015. aasta
Vigala valla rahastatava kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse
kohta aastas 3119.22 eurot (259.94
eurot kuus), sealhulgas majandamiskuludeks 396.44 eurot, personalikuludeks 2676.78 eurot, õppevahendite
kuludeks 46 eurot;
- anda luba kasutada Vigala valla logo
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Vigala frisbeeklubi FreeFlyers võistlusvormil.
30.12.2014 istungil otsustati:
- muuta Vigala Vallavalitsuse korraldust nr 35, 12.03.2014. a;
- väljastada projekteerimistingimused
Vana-Vigala lasteaia laiendamiseks;
- väljastada ehitusluba Vana-Vigala
lasteaia laiendamiseks ja Tiduvere
külas ühe elamu renoveerimiseks;
- väljastada kasutusluba ühe abihoone kasutusele võtmiseks;
- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli hoolekogu järgnevas koosseisus: Maiu
Haljas, Jaanus Sume, Gerly Puusepp,
Pilar Riomar, Riina Siimar, Toivo
Averin ja Anne-Ly Viimne;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 325 eurot.
Vigala Vallavolikogus
29.12.2014 istungil otsustati:
- esitada Pärnu Maakohtule rahvakohtunikukandidaadiks Eve Maripuu;
- võtta arvele peremeheta varana gaasihoidla Kivi-Vigala külas Vigala vallas;
- määrata katastriüksuse sihtotstarve
kahele maaüksusele;
- määrata avalikuks kasutamiseks
Kuuse tee Jädivere külas;
- lubada Vigala Vallavalitsusel ja valla allasutustel iga kuu teha kulutusi
ühe kaheteistkümnendikuni 2014.
aasta eelarves ettenähtud kulutustest arvestamata kapitaalremondi ja
investeeringute kulutusi ning enne
eelarve vastuvõtmist toimuvate ürituste ja ühekordsete tegevuste finantseerimise otsustamine delegeerida
vallavalitsusele;
- 2015. aastal kaasfinantseerida kutsekoolide ja gümnaasiumi õpilaste
koolilõunat kuni 60 eurosenti ühe
koolilõuna kohta.

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 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

Muudatused riikliku
matusetoetuse seaduses

A

lates 1. jaanuarist 2015 hakatakse maksma 250-eurost matusetoetust majanduslikult vähekindlustatud inimestele, kellele määrati
toimetulekutoetus kas matusetoetuse
taotlemise kuul või sellele eelnenud
aasta jooksul vähemalt ühel korral.
Alates 1. jaanuarist 2015 makstakse ühekordset riiklikku matusetoetust
lisaks ka majanduslikult vähekindlustatud isikutele, kes kuuluvad toimetulekutoetust saavasse perekonda
sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses. Toimetulekutoetuse määramisel
loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad
samas eluruumis elavad isikud, nende abivajajad lapsed ja vanemad või
muud tuluallikat ühiselt kasutavad
või ühise majapidamisega isikud.
Kui matusekorraldaja on füüsiline isik, siis esitab ta matusetoetuse
taotlemiseks Sotsiaalkindlustusametile avalduse, lisab sellele oma isikut
tõendava dokumendi ja Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surmatõendi või isiku surma tõendava dokumendi, mille on välja andnud välisriigi
asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit. Matusetoetust ei saa taotleda selle isiku surma
korral, kes on surnud enne 2015. aasta
1. jaanuari. Matusekorraldajast vallavõi linnavalitsus esitab Sotsiaalkindlustusametile avalduse, lisab sellele
esindaja isikut tõendava dokumendi,
valla- või linnavalitsuse esindaja volikirja ja omasteta või tundmatu inimese matuse korraldamise kulusid tõendavad dokumendid.
Kui matusekorraldaja, eraisik või
kohalik omavalitsus saab matmata
või tuhastamata isiku surmast teada
rohkem kui 15 päeva pärast tegelikku
surmapäeva, siis eespool nimetatud
nõutavatele dokumentidele lisaks tuleb esitada ka politseiasutuse või muu
pädeva asutuse dokument, mis tõendab isiku surmast teadasaamise aega.
Matusetoetus määratakse, kui toetuse avaldus on esitatud kuue kuu
jooksul isiku surmapäevast või surmast teadasaamise päevast arvates.
Matusetoetuse taotlemise uus avalduse vorm on leitav alates 01.01.2015
Sotsiaalkindlustusameti
kodulehel
http://www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/muud-blanketid/
Sotsiaalkindlustusamet
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2014. aasta oli tegus aasta

M

öödunud aastal toimus Vigalas
palju positiivseid muutuseid,
seda nii valla kui ka keskvalitsuse algatusel. Ühelt poolt andis meie turvalisusele kindlust juurde Vana-Vigala
vabatahtlik tuletõrjeselts, kelle tublid
liikmed võtsid osa valla tegemistest,
osalesid edukalt võistlustel ja andsid oma panuse tormi tagajärgedega
tegelemisel. Teiselt poolt on selgelt
näha keskvalitsuse läbi viidud politseireformi esmased positiivsed tulemused. Kuigi piirkonnapolitseinike
tegevuspiirkondi suurendati, muudeti ka nende tööülesandeid ja selle tulemusena on politsei “selgelt pildis”.
Meie uus piirkonnapolitseinik Jaan
Padrik viibib vallas regulaarselt ja
tegeleb koostöövõrgustiku loomisega.
Teedel on aga näha patrulle senisest
kordades rohkem.
Iga inimese jaoks on olulised teed,
millel liikle3333me. 2014. a toimusid
maakonna riigiteede peamised re-

monttööd just Vigala territooriumil.
Uue teehooldaja tegevus sujub üha
paremini ja kui algul oli kahtluseid
teetöödel kasutatava tehnoloogia osas,
siis aasta lõpuks on ilmne, et remonditud teed on selgelt paremad endistest ning lisandunud on samuti hulgaliselt uusi liiklusmärke. 2015. a on
oodata kergtee ehitust Vana-Vigalas
ja 2016. a Vana-Vigala silla remonti.
Tegeleme sellega, et Vana-Vigalasse
jaama ja mõisa vahele saaks samuti
ehitatud kergtee.
Seoses uue ehitusnõuniku tööle asumisega viidi läbi vallale kuuluvate
hoonete audit, mille tulemusena on
meil täna olemas hea ülevaade, mis
seisus ehitised on ja milliseid investeeringuid need lähiajal vajavad. Väikeste kuid süsteemsete ja tõhusate
investeeringutega on paranenud hoonete seisund. 2015. a on tulemas Vana-Vigala Rahvamaja tualettruumide
remont, Vana-Vigala põhikooli rõdu
remont, Kivi-Vigala raamatukogu ja
Vana-Vigala lasteaia ruumide laiendused. Samuti otsime 2015. a uusi lahendusi seoses sellega, et alates maist
keelatakse erimärgistatud kütuse kasutamine mõisa ja Vana-Vigala rahvamaja kütteks.
Haridus on meie tulevik. 2014. a lõpus viisime läbi põhikoolide arvutiklassides põhjalikud uuendused ning

Kuidas taltsutada lohet?
1.

(Valimiskool)

märtsil toimuvad Riigikogu valimised. Ühelt poolt on aktiviseerunud poliitikud, kes soovivad jõuda
valijate pähe ja südamesse, mängides
selleks nii jõuluvana kui ka tehes tavamõistuse jaoks kummalisi tegusid
nagu lennukite stardirajal jalutamine. Teiselt poolt räägivad paljud tavalised inimesed, et valima pole mõtet
minna, kuna niikuinii jõuavad Riigikokku hoopis inimesed, kes on parteide “tagatubades” varasemalt paika pandud. Kuna ringleb erinevaid
legende, tekib küsimus, kas tõesti on
olukord lootusetu?
Esimene müüt, mida võimul olijad
on läbi aegade rahvale jutlustanud,

on see, et neile ei ole alternatiivi. Et
nende asemele pole võimalik kedagi
valida, sest see tähendaks riigi jaoks
katastroofi. Hiljuti näidati ETV-s filmi
USA president John Kennedyst, kes
proovis samal põhjusel astuda samme,
et muuta presidendiamet eluaegseks.
Kennedy oli aga juhuslikult ka see
president, kes oli narkosõltlane ja vahetas armukesi nagu sokke. Eesti juhtivpoliitikute arvamused asendamatuse teemal on sama tõsiseltvõetavad
kui “pilves” Kennedy omaaegne mõte.
Teine müüt on “mittevalija” müüt see, et valima mitte minnes aetaks
nagu mingit õiget asja ja väljendataks

samuti vahetati välja ka õpetajate
tööarvuteid. Mõlemad koolid said
Android-vabavaral töötavaid tahvelarvuteid ainetundides kasutamiseks.
Arvutiklassides on kasutusel ka uus
tarkvara, mis võimaldab õppetööd senisest paremini ja huvitavamalt läbi
viia.
2014. a on edusamme teinud samuti
inimestevaheline koostöö. Valla inimesed on teinud erinevaid algatusi, et
meie kõigi elu oleks parem. Kevadel
osalesime Maale Elama messil. VanaVigala rahvamaja juhataja on jätkuvalt kirjutanud projekte ning tegevus
rahvamajas on uut hoogu saanud.
Taastulemise tegi Poti laat. Alustati
noorteprojekte nii Kivi- kui ka VanaVigalas. Osaleti laulu- ja tantsupeol.
Heily tõi Vigalasse sumo Euroopa
meistri tiitli. Kivi-Vigala näitering
esines edukalt vabariiklikus voorus.
Meie tugevus on meie inimestes. Aitäh kõigile, kes panid oma õla alla!
Näitame ka edaspidi, et väike on
paindlik ja võimekas. Muudatused algavad meist endist, teeme need teoks!
Head uut aastat!
Priit Kärsna
vallavanem

oma protesti. Sest pole ju kedagi normaalset valida! Paraku on parlament
Eesti inimeste tehtud otsuste peegeldus ja valimata jätmine tähendab
siiski seda, et suurendatakse šansse
nende jaoks, keda kõige vähem tahetakse parlamendis näha.
Kolmas müüt on see, et kui Riigikogus oleks ainult 51 liiget, siis toimiks
see palju paremini kui täna ja sinna
saaks valitud tõeliselt tublid rahvaesindajad. Paraku on tõde see, et kuigi demokraatia pole efektiivne valitsemisvorm, ei ole midagi paremat siiani
välja mõeldud. Ka väiksema parlamendi puhul jääb “tublide” ja “vastutustundetute” poliitikute suhe umbes
samaks. Küll aga otsustaks Eesti asju
veel palju väiksem grupp inimesi ja
seda raskem oleks parlamenti pääseda mõnel uuel jõul.

VIGALA SÕNUMID
Neljas, minu arvates võib-olla kõige
kahetsusväärsem ja kahjulikum müüt
on see, et parlamendi koosseis pannakse suures osas paika parteide tagatubades ja tavainimesel nagu polegi võimalik saada parlamenti inimest,
kelle poolt hääletati. Vaadates viimaste 2011. a parlamendivalimiste tulemusi (http://www.vvk.ee/varasemad/
rk2011/mandate_acquisition.html) on
näha vastupidist. Parlamendis on 101
liiget. Isikumandaadi, et saada otse
parlamenti, andis valija 14 inimesele. Valimisringkondades reastatakse
kandidaadid samuti ümber vastavalt
saadud häältele, ringkondadest määrati parlamenti 68 kandidaati. Järele
jääb vaid üleriigilise kompensatsioonimandaadiga 19 saadikut, kelle parlamenti saamisel “tagatubadel” üldse mingi roll oli. Suurim häältesaak
nende seas oli 2016 häält, vähim 308
häält (parlamendis oli kokku vaid 10
saadikut, kes sai alla 1000 hääle). St
valimisseadusel pole täna häda mida-
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gi ja “tagatubade” roll valimistulemuses on läbi aastakümnete üsna tähtsusetuks muutunud.
Miks siis valija ikkagi rahul pole
ja arvab, et tema polegi oma sõna
öelda saanud, kui tegelikult on
parlamendis enamikus just need,
kelle poolt hääletati? Põhjuseid
võib olla mitmeid ja valija peaks eeskätt ise peeglisse vaatama. Esiteks
on parlamendi otsustes väga oluline
tähtsus erakondadel (mitte üksikisikutel), st kui valid sinna “lihtsalt toreda inimese”, siis võib juhtuda nii, et
ta kuulub erakonda, mis teeb igapäevaselt Sulle vastuvõetamatuid otsuseid. Teiseks on nii, et kui teed oma
otsused ulme valdkonda kuuluvate
valimislubaduste põhjal, või annad
hääle sellele, kes Sulle pastaka või
helkuri kinkis, siis vastava tulemuse
saadki. Kolmandaks on nii, et kui Sa
ei viitsi kodutööd teha ja annad hääle
erakonna esinumbrile, siis seda suu-

Kas on vaja jäädvustada?
Küladereisid 2015

eklaam televisioonis kutsus kujundama oma kalendrit. Külainimesed arvasid ka varem, et võiks midagi küladereisidest jäädvustatud olla.
Olen Vängla külaga käinud mitmetel
ühissõitudel, uute küladega liitumisel
on reisi seltskond pidevalt suurenenud.
Kaasa on tulnud Kurevere, Päärdu,
Vana-Vigala, Läti küla ning huvilisi
mujaltki. Samuti on MTÜ Jätkusuut-

lik Vana-Vigala teinud mitmeid käike,
millest kahel olen osa võtnud. Meie
reisid on jõudnud ka Lätimaale.
Oluliste kohtade nägemisest tekkis
idee kalendri välja andmiseks. Nagu
elus ikka on arusaajaid, toetavaid,
kaasatulevaid inimesi, see on alati südant soojendav, kui on huvilisi ja toetus neilt. Nende viimatinimetatutega
tahaks minna uutele külareisidele.

rem võimalus on, et parlamenti satub
mõni “tagatoa” määratu.
Kuidas siis lohega võidelda? Albert
Einstein on väidetavalt öelnud, et hullumeelne on see inimene, kes teeb kogu
aeg samu tegevusi, aga loodab saada
uusi tulemusi. Kõik algab sellest, et
kui Sulle ei meeldi see, kuidas Sinu
valitud erakond täna parlamendis toimetab, anna oma hääl teistele tegijatele. Vaata, mis otsuseid on erakonnad
tegelikult viimase aasta jooksul teinud
ja kuidas see läheb kokku Sinu vajaduste ja soovidega. Tee sellest omad
järeldused, usalda oma sisetunnet. Ja
mine kindlasti valima, et Sa ei peaks
järgmisel neljal aastal jälle kiruma,
kui kehvasti kõik on. Valimisteni on
veel kaks kuud ja igaüks jõuab selle aja jooksul natuke mõttetööd teha.
Head uut kodanikuaastat!
Priit Kärsna
Vigala vallavanem
Küladega sõidud on nagu kokkusaamisvõimalus, mis annab võimaluse
küsida kuidas sul läheb, teisalt ka
meenutushetk. Oleme endid proovile
pannud ning ühe päevaga kaugel ära
käinud. Võib öelda reisirühmad on
paisunud liialt suureks, käiks lähemal ja väiksemates rühmades.
See kalender teie seinal näitab, et
olin vähemalt kahel ekskursioonil ja
seega võtsin osa Vigala ühisüritustest.
Kalendri kaanel on hiidlasest vägilane
Leiger omi plaane teostamas, kultuurilukku minemas. Mul on heameel, et
Vängla külarahvas oskas mitte ainult
pakutud kalendrid omaks võtta. Küla
koosolekul arvasime, et neile mõeldud
uueks aastaks planeeritud kalender
peab tulema külast endast, siin saaks
kõige rohkem kuulata neid, kes huvituvad kalendri valmimisest.
Lõpetame kalendrijutud järgmiselt.
Mõlemasse välja antud kalendrisse
sattus valikuga vanasõnu Eisenilt.
Sildade kalendrisse ikka veest, voolamisest ja teise kuulmisest, nägemisest ja rääkimisest. Mare Ülemaante
arvas, et needki toimetused lähevad
kohaliku kultuurilukku. See ei ole
olnud eesmärk omaette, jõulude ajal
võisime hoopis rääkida heategevusest. Jääb tänada huvilisi ja teil säiliks huvi koostöö vastu.
Jaan Viska
P.S mõned külareiside kalendrid
ootavad omanikku
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Miks müüa oma
metsa või põllumaad interneti
enampakkumistel?

Mets - meie varandus.
Eestis on 90 000 erametsa omanikku.
Osad neist majandavad oma metsa aktiivselt. Teised seevastu pole metsamajandamise ja kõige sellesse puutuvaga
väga kursis. Tegelikult ei peagi olema.
Meil kõigil on oma töö ja tegemised
ning pole võimalik ning vajalik alati
kõigest kõike teada. Oluline on leida
vajadusel oma ala spetsialist ning kasutada kvaliteetseid teenuseid.
Mets kasvab pikalt ja tulu sealt saab
vaid mõne korra põlvkonna jooksul.
Seda enam on oluline, et saadav tulu
oleks õiglane ja ei peaks tundma hirmu pettasaamiste ees.
Ostjad ründavad uksest ja aknast.
Paarikümne aasta tagusesse aega
jäävad juhused, kus metsaomaniku
ukse taha ilmus metsaostja ja tegi
oma pakkumise. Täna on tegutsemisstiil koos infotehnoloogia arenguga muutunud moodsamaks – nüüd
laekuvad ostupakkumised otse metsaomaniku elektronposti aadressile.
Sageli juhtuvad need peale seda, kui
maaomanik on tellinud metsamajandamise kava. Kas see on juhus? Raske
uskuda ... Justkui mingi ime läbi on
ostuhuviline saanud teada sellest, et
Teie kinnistule on äsja valminud metsamajandamise kava.
Iseenesest on ju tore, kui pakkumine
koju kätte tuleb. Kuidas aga olla kindel, et pakutav hind ka turuhinnale
ligilähedane on? On ju teada tõde, et

VIGALA SÕNUMID
ostja tahab osta alati võimalikult odavalt ning müüja seevastu müüa võimalikult kallilt.
Oksjoniportaal Maaturg.ee aitab.
Oleme tänaseks juba üle kolme aasta
tegelenud internetis oksjonite korraldamisega. Meie eesmärk ja missioon
on pakkuda eraomanikule teenust,
mille kaudu saab metsaomanik oma
kinnistu või raieõiguse müügi puhul
hetke parima turuhinna.
See saab juhtuda kuna meil on:
• suur ostuklientide andmebaas;
• avalikud enampakkumised, kus ei
ole võimalikud kulissidetagused kok
kulepped;
• enampakkumistel tekib hasart ja
vahel lisatakse mõned tuhanded ka
emotsioonide ajendil.
Kolm aastat tagasi alustasime internetis metsakinnistute ja kasvava
metsa raieõiguse enampakkumiste
korraldamisega. Algus oli väga raske.
Arvasime, et metsaseltsid võiksid saada kasu meie portaali kasutamisest.
Läbi selle, et lisaks aja kokkuhoiule
aitab see tagada erametsaomanikule,
keda metsaseltsid nõustavad ja kelle
vara haldavad, tema vara parima ja
tulusaima teenimise. Võta näpust!
Isegi tasuta proovikasutamist pakkudes jäi seltside huvi pehmelt öeldes leigeks. Me ei löönud käega vaid
püüdsime jõuda eraomanikeni ilma
metsaseltside vahenduseta. Tänaseks
on see ka õnnestunud.
Meie portaalis on toimunud üle 100
õnnestunud enampakkumise. Müüdud varade väärtus on kasvanud
keskmiselt 16,5%. Meil on 5 suurt
püsiklienti-ettevõtet, kes müüvad
oma vara regulaarselt läbi portaali.
Lisandunud on põllukinnistute müük
ja rentimine. Põllumaade enampakkumistega oleme veel algusfaasis,
aga üsna mitmed põllumaa omani-

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool võtab peahoonesse
tööle täiskohaga puhastusteenindaja.

Töö iseloom:
- töötab kaks puhastusteenindajat
- mõlemad koos puhastavad ja korrastavad ruumid
igal õhtul alates kella 16.30.
- töö kestvus orienteeruvalt 20.30-ni
Päevane töö ruumide jooksval korrashoiul üle päeva graafiku alusel.

Lisainfo telefonil 511 2468 või e-mailil enn@vigalattk.ee

kud on leidnud läbi meie keskkonna
oma põldudele hea hinnaga ostja või
eelnevast oluliselt kõrgema hinnaga
rentniku. Hetkel arendame metsamaterjali müügikeskkonda. Osalesime
sel suvel RMK hankel metsamaterjali internetioksjonikeskkonnas müümiseks. Paraku ei osutunud me seal
edukaks, sest aega toimiva keskkonna väljatöötamiseks oli napp nädal.
Saime sellest oma õppetunni ning
osaleme päris kindlasti järgmisel suvel toimuval hankel.
Maaturg.ee tahab olla abiks.
Meie soov on jätkuvalt aidata erametsaomanikel saada oma vara müügist
parim hind. Lisaks pakume asjaajamisteenust, kus oleme müüja kõrval
alates metsakava tellimisest kuni notaris tehingu tegemiseni või lepingute
sõlmimiseni. Oleme olnud abiks ka
metsamajandamise kavade tellimisel, sest sagenenud on juhtumid, kus
metsaomanikule tehakse pakkumine
ilma metsamajandamiskava olemasoluta. See on nagu vaadata sisse laudauksest, kus on 50 lehma, ja teha
pakkumine kogu homse piima ostuks
omapoolt pakutava hinnaga. Sellisel
puhul arvestab potentsiaalne ostja
tehtava pakkumise sisse alati riski ja
hindab kogust pigem väiksemaks kui
suuremaks. On olnud juhtumeid, kus
esialgne pakkumine on peale kava tegemist ja enampakkumisel müümist
tõusnud pea kahekordseks.
Esmalt metsamajandamise kava
ja seejärel enampakkumine.
Metsa müügi esimeseks eelduseks on
kindlasti metsamajandamiskava olemasolu.
Kui peale kava valmimist tehakse
Teile ostupakkumine, siis pange oma
vara müüki meie portaalis ja saate
veendumuse, kas tehtud pakkumine
oli võrdväärne turuhinnale. Teile pakkumise teinud ostuhuviline saab selle
osta siis juba enampakkumisel ja kui
pakutud hind oli õiglane, siis see tal
ka õnnestub. Nii lihtne see ongi.
Küsige julgesti lisa Maaturg.ee portaali kohta e-posti aadressil mirko@
maaturg.ee või telefonil +372 5344
3610.
Head metsaomanikud, just Teile
mõeldes on Maaturg.ee loodud.
Mirko Metsaoru
www.maaturg.ee

VIGALA SÕNUMID

7

Vigala kaunim on Läti sild
(matkajate arvates)

V

igala on jõgede maa, see tähendab,
et ka sildade maa. Läänemaa sillad olid kevadisel roheliste rattaretkel
ühtedeks huviobjektideks. Huvi Vigala vastu paneb mõtlema, kas Vigalas
on piisavalt turismiobjektide tutvustust, kui on vähe, tuleb olukorda parandada. Üldiselt võib öelda, et Raplamaal on turismialane tegevus loid,
ei ole süsteemset piirkonda tutvustavat tegevust. Kriitiline mõtlemine viis
selleni, et otsustasime koostada valla
kalendri 2015 valla sildadest.
Sillad kui ka jõed on minu tähelepanu alati köitnud. Jõed olid esimesed
looduslikud piirid ja suuremad takistused teelisele, jõe äärde jõudes tuli
hoog maha võtta, peatuda. Sillad on
osa meie kultuuripärandist, seetõttu
tasub neist rääkida. Tänaseks on jõe
mõju teelisele kõrvaldatud, hea kui
silla juurde on märgitud jõe nimetus,
rääkimata silla nimetustest. Üle jõe
sõites ei märgatagi enam sildu.
Osa sildu on miljööväärtusega ja
nende juures tasub peatuda (Konuvere, Kasari, Sipa, Läti). Juhul, kui
sild pole muinsuskaitse all, võib tema
märgiline tähendus kaduda. Hea näide on Läti silla renoveerimine vanade projektimaterjalide põhjal 2009. a.
Suuri sildasid Vigalas ei olnud, liiklemisteed suunati koskede järgi, kus
suvel hobuse ja vankriga läbi pääses.
Suureks takistuseks liiklemisele oli
kevadine jääminek, samuti sügised
vihmaajad. Jõest üleminekuks kasutati palkparvesid. Parvemehe kohustused pandi lähema talupidaja peale,
nt Vati silla juures. Järgmine samm
oli ujuvsillad, kohapeal nimetati neid
nahksildadeks. Külade ekskursioo-

nil Ojapere silla juures märkis Aadu
Siimsalu, kuidas ta noore mehena ületas mootorrattaga sealset nahksilda,
talveks tõmmati sillaosad jõest välja.
Esimene ja ühtlasi ka suurim paekivist (kohalikust kivist) sild valmis Vigala jõele Tallinn-Pärnu maantee 78.
km-l, just Vigala ja Märjamaa kihelkonna piirile (praegu korralike viitadega märgistatud). Sild valmis Eesti
Rüütelkonna poolt. Ehitusmaterjali
vedu toimus Vigala ja Märjamaa talupidajate poolt sundkorras ja tasuta +
iga talu pidi andma ühe päevatöölise
silla ehitusele. Sild valmis aastaga ja
läks käiku 1861. a. Märjamaa vald uutes piirides võttis Konuvere silla oma
vapimärgiks. Muidugi Vigala sildade nimekirjas peaks olema ka Velise
(Tahka) sild. Teatavasti Velise valla
maad läksid Märjamaa külge. Vigala
kaotas idaosa oma kihelkonnast. Eks
seda halduspiiride ja kohanimede
muutusi on varasematel aastatel ikka
toimunud. Teine tähelepanu vääriv
fakt on raudsillafermi püstitamine
Kesk-Vigala (nii nimetati kihelkonna
raamatus) jõele. Mäletan Vigalasse
elama asudes kutsuti üht meest Vati
Arvoks, talude tagastamiseni oli üle
10 aasta aega. Vati sild avati 1884. a,
silla rauddetailid toodi Pärnu sadamast kohale mitmete hobuveokitega,
öeldi killavoori aeti kogu Vati valla
rahvas. Vati sild oli algusest peale
kitsas, ning 1973. a valmis uus raudbetoonsild. Vati silla raudfermi kasutati mitmete sildade renoveerimisel
asesillana Raplamaal. Lõpuks jõudis
ferm Läti sillalt Maanteemuuseumi
Põlvamaale. Uute sildade ehitusel ja
nime panekul pole loodud nime järgimistava. Me ületame nimetuid sildasid. Rattaretkel juhiti tähelepanu
kui mitu nime on kandnud praegune
Velise jõgi (Valgu, Päärdu, Kesk-Vigala, Vati, Kose…). Võib küsida, miks
nimekirjas Rumba sild, see tagab üle
Läänemaa nurga kodutee ühele perele ning Rumba kaudu pääses Läänemaale.
Eks see jõgede võrk seob meid ühtseks tervikuks eriti hõreda asustuse
korral. Vigalast voolab läbi kolm jõge:
Vigala, Velise ja Enge kui Kasari jõe
harud. Veel üks kummaline tähelepanek, tavaliselt antakse jõele nimi

veerikkama haru järgi. Kuid Vigala
jõe vooluhulk on kaks korda suurem
kui Kasaril. Sildade maaga teine tähelepanek: majanduslikult ei olnud
Läänemaa jõukas, kuid ehitas uhkemad ajaloolised sillad. Sildade ehitusel valitseb „teatud“ töökultuur, nagu
seda oli märgata ka raudteejaamade
juures. Sillad tehti hoolikalt, kindlasti teatud tugevusvaruga. Sillad ehitati peremehetundega.
Vigala valla kalender sündis erainitsiatiivil, poeg Indrek aitas kujundada trükikõlbulikuks. Esialgu sai 65
kalendrit 1300 elaniku kohta, seega
iga 20-nda vallaelaniku seinal ripub
kalender oma kodupaigast. Hea on tõdeda, algus sai tehtud, ehk tuleb ka
järgmine. Väike kogus tingis hinna,
hea meel märkida, osa inimesi võttis
Vigalat väärtustava omaks. Muidugi
tänusõnad Mare Ülemaantele kaasaaitamise eest. Kalendrit võeti kui kingitust tuttavaile, lastele. Olen mõelnud, et kohalikud põhikoolid läbiksid
kevadel jalgratastel sildade vahelise
ala, kust see kodupaika väärtustav
kultuur veel alguse saaks kui meist
endist.
Jääb lõpetada sõnadega, küll saabuv talv kaanetab veekogud ja siis on
sillad omast käest võtta. Ilusat sildade ületamist 2015. aastal.
Jaan Viska
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Meeldetuletuseks Vigala
valla jäätmehooldusest

A

lates 2008. a Vigala vallavolikogu otsustas, et vallas jätkatakse
olmejäätmete korraldamata veoga. Vigala valla territooriumil pakub teenust
olmejäätmete veoks vaid Ragn Sells.
Nii korraldamata olmejäätmete
veo kui ka muude jäätmeteveo
puhul vastutab kinnistuomanik
või valdaja jäätmete seadusliku
käitlemise eest. Praeguste andmete järgi puudub paljudel kinnistuomanikel kehtiv olmejäätmete
veoleping, mis on seni sõlmimata.
Omavalitsus korraldab pakendite
vedu, pakendiorganisatsioonid on selleks paigaldanud valla territooriumile
pakendikonteinerid. Vanapaberit (mis
pole pakend) on peamiselt kogutud läbi
koolide (ühekordsed kampaaniad).
Olmejäätmevaldajad sõlmivad ise
lepingud jäätmevedajaga või veavad
olmejäätmed ise otse prügilasse (tasumine prügila hinnakirja alusel) ja
toovad maksetšeki vallavalitsusse,
kui vallavalitsus seda küsib.
Vigalas on kõigil kinnistutel, sh kortermajade juures võimalik korraldada
biojäätmete kompostimine (kinnistud
on selleks piisavalt suured). Biojäätmeid ei ole mõistlik olmejäätmete
konteinerisse visata.
Muude jäätmete (ehitusjäätmed, ohtlikud ehitusjäätmed, ohtlikud jäätmed,
elektroonikajäätmed, vana mööbel jne)
veo eest jäätmejaama või prügilasse
vastutab jäätmevaldaja. Eraisikutele
on ohtlike jäätmete (välja arvatud eterniit) ning kompleksete olmeelektroonikaseadmete äraandmine tasuta. Vana
seadme (nt tolmuimeja) saab jätta ka
poodi, kust soetate uue. Ka osad mööblipoed võimaldavad uue mööbli ostmisel vana nende kaudu utiliseerida.
Vallavalitsus on korraldanud kord
aastas eraisikutelt ohtlike jäätmete
ja elektroonikajäätmete kogumist kogumisringiga. Viimane kogumisring
toimus juunis 2014 a.
Vanarauda saate müüa seda ostvatele firmadele nt Kuusankoski jne.
Vallavalitsuse poolt kontrollime
jätkuvalt prügilepingute (ja ladestamise kuludokumentide) olemasolu.
Ain Kärsna
majandusspetsialist

Olmejäätmete ja pakendijäätmete
konteinerite paiknemine elanikele
Olmejäätmete konteinerid (rohelised)*
Kivi-Vigala: Kooli tn 11; Kollane tn
3//4; Sääla tee 8; Valge tn 1; Lasteaia
põik 2
Vana- Vigala: Pargi tn 1; Pargi tn 2;
Kirsiaia tn 1,3; Pikk tn 6

Segapakendite konteinerid (kollased) **
Kivi-Vigala: Kiriku tee 4a (kaupluse
hoovis); Kollane tn 3//4 ; Valge tn 1 ;
Lasteaia põik 2
Vana-Vigala: Jaama tn 24 (kaupluse
hoovis); Kirsiaia tn 1,3; õppetöökojad
Kurevere: Niine maja juures
Päärdu: Linnamaja
Tõnumaa: rahvamaja
Vängla: Vänglaveski

Paber ja pakkepapp
Vigala vallamaja, Sääla tee 8
Vana-Vigala, Pargi tn 1
Vana-Vigala, Pargi tn 2

* Ülaltoodud olmejäätmete konteinerid
on mõeldud korterelamute elanikele,
kellel on sõlmitud vallavalitsusega prügiveolepingud. Eramajade ja hajaasustuse külades on kohustatud majapidamiste omanikud sõlmima otselepingud
vedajaga( Ragn Sells). Omanikud võivad ka koopereeruda ühiste konteinerite kasutamiseks.
** Kui kollaste segapakendi konteinerite juurde ei ole eraldi paigaldatud paberi ja pakkepapi konteinerid, võib ka
paberpakendi paigaldada kollasesse
konteinerisse.
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Maadlusuudised

Rebecca Laidna 24kg 2. koht
Romanis Siiman 33kg 1. koht

30. november toimusid Põltsamaal
Eesti Meistrivõistlused vaba- ja naistemaadluses õpilastele:
Triinuly Veimann 44kg 1. koht
Andreas Välis 73kg 3. koht
Hannes Välis 85kg 3. koht
Urmis Veimann 85kg 2. koht

16. detsembril tunnustas Rapla
maakond oma parimaid sportlasi. Parima meessportlase arvestuses valiti
kolmandale kohale Vana-Vigala mees
Ardo Arusaar ning parima noorsportlase tiitli neidude arvestuses saavutas Heily Tiitus Kivi-Vigalast. Vigala
sportlaste parimateks tulemusteks
aastal 2014 olid: kreeka-rooma maadluse MM 8. koht Ardo Arusaarel ning
neidude sumomaadluse EM 1. koht
Heily Tiitusel.

6. detsember Lähte Jõuluturniir:
Heily Tiitus 48kg 1. koht
Kristjan Vodolaztšenko 42kg 3. koht
Hannes Välis 76kg 1. koht
13. detsember Märjamaa Kapp:
Noored:
Rebecca Laidna 23kg 2. koht
Rasmus Noppel 34kg 3. koht
Romanis Siiman 34kg 1. koht
Aron Aun +45kg 2. koht
Raido Rehepapp 58kg 2. koht
Andreas Välis 69kg 1. koht
Hannes Välis 76kg 1. koht
Urmis Veimann 76kg 2. koht
Tüdrukud:
Maret Kane 40kg 2. koht
Heily Tiitus 40kg 1. koht
Täiskasvanud:
Andreas Välis 70kg 2. koht
14. detsember Pärnumaa lahtised
MV Paikusel:

Nädal varem autasustati Raplamaa
parimaid koolisportlasi. Autasu osaliseks said maakonna õpilased, kes on
saavutanud medalikohti Eesti meistrivõistlustel. Vigala vallast oli kutse
saanud 11 koolilast:
Sumomaadlus: Markus Pilv, Rasmus
Noppel, Romanis Siiman, Aron Aun,
Heily Tiitus, Eneli Suitsev.
Naistemaadlus: Triinuly Veimann.
Kreeka-rooma ja vabamaadlus: Hans
Veskimägi, Andreas Välis, Hannes
Välis, Urmis Veimann.
Edukat ja aktiivset uut aastat!
Jüri Nisumaa

Meie hulgast lahkunud:
LAINE PLAMUS
KALLE KALDVEE
Vanda Kärsna
EERI VALLER

Kallis klassiõde Helena perega.
Siiras kaastunne armsa isa
EERI VALLERI
kaotuse puhul.
Klassikaaslased XII lennust.
Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial,
vaid heliseb igavesti.
Avaldame kaastunnet
Liia Kidrale perega kalli
LAINE PLAMUSE
surma puhul.
Vanamõisa ja Tõnumaa küla rahvas

Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetke
ja katkeb siis.
Avaldame kaastunnet
Malle Salele perega kalli
TIIU SALE
surma puhul
Vanamõisa ja Tõnumaa küla rahvas

Avaldame kaastunnet lähedastele kauaaegse jahimehe
Koolisportlaste vastuvõtt
Rapla kultuurikeskuses

EERI VALLERI
surma puhul

Vanaaja elu-olu rehetares
Kuidas toimis elu rehetares talvel? Mida söödi ja kes oli laua ääres kõige tähtsam? Tutvume talupereliikmete õiguste
ja kohustustega. Millega tegelesid peremees, perenaine, kingsepp, rätsep, lapsed jne… ? Loeme Kodumajanduskoja poolt kirja pandud puhtuse ja mustuse manifesti: „Korra ja puhtuse kaudu kaunile kodule lähemale!“ Vaatame
eelmise sajandi alguse riideesemeid ja jalanõusid.
Oodatud on koolide õpilased. Muuseumitund kestab 1 tund ja 30 minutit. Grupi suurus kuni 20 inimest või üks klass.
Pilet 3 EUR külastaja kohta, sisaldab teed ja karaskit. Palume registreeruda.
Sillaotsa Talumuuseum

Vigala Jahimeeste Selts
Mälestame Kaitseliidu Vigala rühma
asutajaliiget
EERI VALLERIT
ja avaldame kaastunnet omastele.
Vigala kaitseliitlased

VIGALA SÕNUMID
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JAANUARIKUU sünnipäevad
ELMAR TEKKEL		
ENDEL KOOREP		
HEINO LOORING		
ANNI SOOLEPP		
JUTA MÕIS			
ELBE BERGMANN		
LAINE MÄESALU		
HELJU VIIRSALU		
IRINE JAANSON		
TAIVI RUKKI			

87
86
83
83
83
83
82
75
70
60

Tervist ja rikkust,
aastate pikkust,
südamele sooje sõnu,
tunne elust ikka mõnu!

Leitud kass
Vana-Vigala Leidkass otsib teed tagasi koju.
Musta värvi, valge nina ja käppadega vanem kiisu
leiti aasta lõpus natuke haiges olekus. Tänaseks
on kiisu talvekülmast üles sulanud. Peas on väike
jälg võimalikust nokalöögist mõnelt linnult.
Kass on ülisõbralik ja otsib inimese lähedust.
Kas kassike võis eksida koduteelt?
Info telefonil 5011490.
Kass viibib hetkel loomade hoiukodus

PALJU ÕNNE!
Uus ilmakodanik
Sandra Rüütle

31. jaanuaril kell: 21.00
Vana-Vigala rahvamajas

Ansambel "POLIC"
soojendab"ROKK MOTELL"
Pilet: 5€
Info ja laudade tellimine
Vana-Vigala Rahvamajast

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

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 avaldamiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

