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EESSÕNA 
 
 
Meie kõigi ootuseks on, et meie vaim ja füüsis peaksid vastu võimalikult kaua ning me 
elaksime täisväärtuslikku elu. Sageli ei ole see nii. Meid hakkavad kimbutama mitmesugused 
hädad ja haigused. 
 
Mida teha selleks, et olla terve ja täis elujõudu?  
Terviseprobleemide lahendamisel ei saa alati loota arstidele, suur osa on meie endi 
tervisekäitumisel. Igal inimesel peaks olema piisavalt teadmisi ja võimalusi, et võtta vastutus 
oma tervise eest ja seda teadlikult hoida ja tugevdada. 
 
Terviseprofiil on elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite järjepidev kaardistamine. See on 
heaks vahendiks tervisega seonduva ulatusliku informatsiooni koondamiseks, et tutvustada 
lahendust vajavaid ülesandeid paikkonnas. Planeeritud tegevuskava ja ressursid võimaldavad 
tervisekäitumist ja elukeskkonda parendada ja püstitatud eesmärkide saavutamisele kaasa 
aidata. Valla terviseprofiil on eelduseks erinevates programmides osalemiseks ja projektide 
kirjutamiseks. Esimene Terviseprofiil valmis 2010. aastal ning seda täiendatakse järjepidevalt 
uute andmetega.  
 
 
Terviseprofiil töötati välja koostöös vallaametnike ja komisjonidega. 
Olgem terved! 
 
 

Maret Järv 
Vigala Vallavolikogu 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esinaine 
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1. ÜLDANDMED 
 
 

1.1 Pindala 

 
Vigala vald asub Lääne-Eestis Rapla maakonnas, jäädes Lääne-Eesti madaliku idaossa ning 
Rapla maakonna edelaosasse. Valla territoorium moodustub osa Lääne-Eesti madalikust, 
paiknedes Kasari jõe ja tema harujõgede piirkonnas. Vald piirneb Pärnumaalt Koonga ja 
Halinga valdade, Läänemaalt Kullamaa ja Lihula valdade ning Raplamaalt Märjamaa vallaga. 
 
Vigala vald asub Tallinnast 90, Raplast 54, Pärnust 42, Haapsalust 80 ja Märjamaalt 25 km 
kaugusel. Vigala valla pindala on 269,8 km2 (9% maakonna pindalast). Vigala vallas on 27 
küla, suurimateks on Vana-Vigala (339 elanikku) ja Kivi-Vigala küla (243 elanikku).  
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1.2 Rahvastiku soo- ja vanusejaotus 

 
Vigala vallas elab rahvastikuregistri andmetel 2013. aasta 1. jaanuari seisuga 1394 inimest. 
Statistikaameti andmeil oli 2013.a jaanuari seisuga Vigala vallas inimesi 1171 (arvestatud 
rännet). Vald ise arvestab ja opereerib aga rahvastikuregistrist pärit andmetega, sest viimaste 
aastate jooksul on see register üha täpsemaks muutunud. Aastate lõikes rahvaarv pidevalt 
väheneb.  
 
 
Joonis 1. Aasta keskmine rahvaarv soo lõikes. Allikas: Statistikaamet RV0282 
 

 
 
 
Joonis 2. Vigala valla rahvastiku püramiid . Allikas: Statistikaamet RV0282  
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Mehed 895 897 896 885 840 828 801 790 782 780 764 753 731
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Joonis 3. Eesti rahvastiku püramiid. Allikas: Statistikaamet RV0282 
 

 
 
 
Vigala vallas on nii naiste kui ka meeste hulgas enim 24-30 aastaseid. Vigala valla rahvastiku 
näitajad on Eesti omaga võrreldes suhteliselt sarnased, ainult laste osakaal on väiksem. Noorte 
vanusegruppide kõrge näitaja annab lootust iibe tõusule.  
 
 

1.3 Asustustihedus 

 
Valla keskmine asustustihedus on 5,58 in/km2 (01.01.2012). Suurima asustustihedusega on 
Vana-Vigala küla ja Kivi-Vigala küla. Väiksemates külades elatakse aastaringselt vaid 
kolmes-neljas talus või on sinna elama jäänud peamiselt vanemad inimesed, mistõttu aktiivne 
tegevus on seal soikunud (Avaste, Konnapere, Palase). 1 
 
 

1.4 Elussünnid 

 
Laste sündide arv 2000-2012.a. on olnud väike. 2000.a. kuni 2012.a. on laste arv vähenenud 
2,5 korra. Kõik rahvastikuregistris registreeritud sünnid ei tähenda tänaseid Vigala valla lapsi. 
Tõsised probleemid esimeste klasside komplekteerimisega on tekkinud juba praegu, kui valla 
kahes põhikoolis on kasutusel liitklassid. Lootust annab edaspidiseks rahvastiku püramiidi 
vaadates sünnitusealiste naiste kõrge näitaja. Näitaja on oluline erinevate teenuste 

                                                 
1 Vigala valla arengukava 2009-2017 
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pakkumiseks tulevikus, sh lasteaia- või koolikohtade planeerimiseks. Suuresti sõltub see 
sünnitusealiste naitse arvust piirkonnas. 
 
 
Joonis 4. Elussündide arv Vigala vallas. Allikas: Statistikaamet RV112 

 
 
 
 
Joonis 5. Laste arv omavalitsuses. Allikas: Statistikaamet RV0282 
 

 
 
 
 

1.5 Surmad 

 
Suremus on Vigala vallas aastate lõikes erinev ning naiste osas suurem kui meeste. 
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Joonis 6. Surmajuhtude arv.  Allikas: Statistikaamet RV49 
 
 

 
 
 

Eestis ja ka Raplamaal on kolm põhilisemat suremuse põhjustajat vereringeelundite haigused, 
pahaloomulised kasvajad ja vigastused. Vigastussuremus Raplamaal väheneb. 
 
Joonis 7. 15 levinumat surma põhjust. Allikas:Tervise Arengu Instituut SD31 
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Joonis 8. Levinumad surmapõhjused Vigala vallas 2012.a. Allikas:Tervise Arengu Instituut (TAI) SD30 
 

 
 
 

1.6 Loomulik iive 

 
Loomuliku iibe kordaja on aasta elussündide ja surmajuhtude arvu vahe. Vigala valla iive oli 
viimati positiivne 2008. aastal. Trend näitab, et laste sündide arv pidevalt väheneb. Toetudes 
eelpool välja toodud rahvastiku püramiidile, võib loota, et praeguste sünnitusealiste suur 
osakaal vallaelanike seas võib mõjutada iive tõusu positiivses suunas.  
 
Kui Eesti keskmine iibe kordaja on aastate jooksul ühtlaselt paranenud, siis Vigala valla 
näitajad on kõikunud negatiivsest positiivseni ja vastupidi.  
 
Joonis 9. Loomuliku iibe kordaja. Allikas: Statistikaamet RV112, RV49 
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1.7 Kohaliku omavalitsuse eelarve 

 
Vigala valla eelarve tõusis aastani 2009 jõudsalt, kuid viimased aastad on eelarve suurus 
langenud 2006-2007.a. tasemele. Kõik see on tingitud üldisest majanduslikust olukorrast nii 
Eestis kui ka mujal maailmas. Kohaliku omavalitsuse eelarve näitaja terviseprofiili 
tähenduses on omavalituse rahaliste võimaluste olemasolu elanike tervislikuma elukvaliteedi 
tagamisel. 
 
 
Joonis 10. Vigala valla eelarve tulud 2000-2012 eurodes. Allikas: Vigala Vallavalitsus 
 

 
 
 
 
Joonis 11. Vigala valla eelarve tulud eurodes elaniku kohta. Allikas: Vigala Vallavalitsus 
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1.8 Tulumaksu laekumine 

 
Tulumaksu laekumise põhjal on võimalik kirjeldada elanikkonna elatustaset, mis võimaldab 
omavalitsusel planeerida piirkonna arengut ja investeeringuid. Kuni 2008.a tõusis valda 
laekuv tulumaksu näitaja ühe isiku kohta, viimasel paaril aastal on see jälle langenud, 
ulatudes 2012.a ca 528 euroni ühe inimese kohta. 
 
Joonis 12. Tulumaksu laekumine eurodes inimese kohta.  Allikas: Statistikaamet RR36 
 

 
 
 

 

1.9 Sisseränne, väljaränne, rändesaldo 

 
Sisseränne on tegevus, mille käigus isik asub alaliselt elama uude asustusüksusesse 
perioodiks, mis kestab või eeldatavalt kestab vähemalt 12 kuud, olles eelnevalt elanud teises 
asustusüksuses. Saabujate arv näitab, palju on kohalikku omavalitsusse elukohavahetusega 
lisandunud elanikke. 
 
Väljaränne on tegevus, mille käigus varem alaliselt ühes asustusüksuses elanud isik lahkub 
sellest asustusüksusest perioodiks, mis kestab või eeldatavalt kestab vähemalt 12 kuud. 
 
Rändesaldo näitab piirkonna rahvaarvu muutust sisse- ja väljarände tagajärjel kindla 
ajavahemiku (aasta) jooksul. 
 
 

Kui vaadata Eesti rändesaldot, mis aastate lõikes on olnud stabiilne, siis Vigala valla 
rändesaldo on koguaeg olnud tugevalt miinustes. 2012.a. asus elama Vigala valda 15 inimest 
ja lahkus 55 inimest. Enamjaolt on see tingitud sellest, et noored lahkuvad õpingute 
jätkamiseks mujale ja leiavad hiljem seal tööd ning ka uue elukoha. Et saada rändesaldo 
positiivseks, tuleb eelkõige mõelda noortele, et neil oleks motiveeriv põhjus jääda kohapeale 
ja ka tagasi tulla.  
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Joonis 13. Rändesaldo kordaja. Allikas: Statistikaamet RVR01 
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 
 
Keskmises eeldatavas elueas ilmnevad jätkuvalt süvenevad lõhed erinevate sotsiaalsete 
rühmade vahel. Eestis on kõrgharidusega meeste keskmine eeldatav eluiga kuni 13,5 aastat 
pikem kui põhiharidustega meestel. Kõrgharidusega naistel on tõenäosus elada 19 aastat 
kauem kui põhiharidusega meestel. Taolisi suuri erinevusi ei leia üheski teises Euroopa riigis. 
Majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse süvenemine Eestis erinevate sotsiaalsete rühmade ja 
regioonide vahel kajastub tugevalt rahvastiku tervises. 
 
 

2.1 Tööturu situatsioon 

 

2.1.1 Maksumaksjad ja miinimumpalga saajad 
 

Maksumaksjate osakaal näitab survet maksumaksjale sotsiaalsfääri ülal hoidmiseks. 
Rahvaarvu vähenedes väheneb ka maksumaksjate arv vallas. Suuresti mängib rolli ka töötuse 
määr. Alampalk ehk miinimumpalk on riiklikult kehtestatud palga alampiir, millest vähem ei 
tohi tööandja töövõtjale täistööaja eest maksta. Miinimumpalga saajate osakaalu näitaja 
kirjeldab inimesi, eks elavad potentsiaalses vaesusriskis. Miinimumpalga saajaid Vigala vallas 
on olnud aastatel 2004-2011 13-18 %. Miinimumpalga saajaid 2012.a detsembris oli 8,93 % 
maksumaksjatest. 
 
Tabel 1. Maksumaksjate, miinimumpalga saajate arv ja maksumaksjate osakaal elanikest. Allikas: Maksu- ja 
Tolliamet. 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Maksumaksjate 
arv 

594 
 

599 643 661 645 573 589 579 571 

Miinimumpalga 
saajate arv 

84 106 84 89 92 100 95 85 51 

Maksumaksjate 
osakaal % 

35,0 36,2 40,0 41,9 41,6 37,3 38,0 37,7 37,9 

 

2.1.2 Keskmine brutotulu  
 

Vigala valla elanike keskmine brutotulu on alati olnud väiksem kui Eesti keskmine.  
 
Joonis 14. Keskmine brutotulu. Allikas: Statistikaamet ST005 
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2.1.3 Majanduslikult aktiivsed üksused/ ettevõtted 
 
Põhiettevõtlusharuks on Vigala vallas olnud põllumajanduslik tootmine, mille maht on 
suuresti langenud, seoses suurmajandite likvideerimisega. Põllumajanduses tegutsevaid 
ettevõtjaid ühendab Vigala Maameeste Selts. Säilinud on sellised suunad nagu 
puidutöötlemine, turba tootmine, riiete ja nahktoodete õmblemine, piimatoodete tootmine, 
kaubandus, säilinud on ka põllumajanduslik tootmine talumajapidamistes. Turismi toodete 
valik on laienenud, paranenud on majutusvõimalused tänu õpilaskodude renoveerimisele. 
Juurde on tulnud ravimtaimede kasvatus. Võimalus oleks arendada ehitusmaterjalide tootmist 
Vigala savi baasil.  
 
Joonis 15. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ettevõtetes olevate töötajate arvu lõikes. Allikas: Statistikaamet 
ER 32 
 

 
 
 

2.1.4 Töötus 
 
Töötus on üks terviseriski mõjuritest, millest lähtuvalt on omavalitsustel võimalus planeerida 
ja käivitada eriprogramme töötusega kaasnevate sotsiaal- ja terviseriskide maandamiseks 
(erinevad kursused, nõustamisteenused, koolitused, töökohtade loomine, terviseteenuste 
tagamine).  
Töötute ja nende perekondade terviseriskid ja enneaegse surma risk on olulisemalt kõrgemad 
töötavate inimeste omadest, ka siis, kui teised tervisemõjurid on positiivsed. Töötuse mõjud 
nii vaimsele kui füüsilisele tervisele on seotud psühholoogiliste ja rahaliste probleemidega. 
Töötuse peamisteks põhjusteks on töökohtade vähesus, madal haridustase, sobiva 
kvalifikatsiooniga töökohtade puudus, aga ka alkoholism, õpitud abitus ja soovimatus töötada. 
Töötute arv Vigala vallas oli 30.06.2010 seisuga 72 inimest ja 30.06.2013 seisuga 30 inimest. 
Vigala valla keskmine töötuse määr on alati olnud tunduvalt väiksem Eesti keskmisest 
määrast. 
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Joonis 16. Registreeritud töötuse määr. Allikas: Töötukassa 

 

 
 
 

2.2 Toimetulek 
 

2.2.1 Ravikindlustusega kaetud  
 
Ravikindlustusega kaetud isikute osakaal ulatus Vigala vallas 2005.a 75%-ni ja 2012.a 87 %-
ni. Võrreldes Eesti keskmise näitajaga 94-96% jääb Vigala valla ravikindlustusega 
kindlustatud inimeste arv madalaks. 2 
 

2.2.2 Puuetega isikud  
 
Töövõimetuspensioni saajad on isikud, kes on vähemalt 16-aastased ja kes on tunnistatud 
püsivalt töövõimetuks. Puuetega inimeste osakaal Vigala valla elanikkonnast on 10,43 %. 
Töövõimetuspensionäre on Vigala vallas 105 inimest. 
 
Tabel 2. Puuetega isikute arv Vigala vallas august 2013. Allikas: Pensioniamet 

 
Puudega 0-16-aastased 9 
Puudega üle 16-aastased 133 
Kokku 142 
 

2.2.3 Toimetulekutoetused 
 
Vaesus on oluline terviserisk. Näitaja annab ülevaate vaesusriskis elavate inimeste hulgast ja 
toimetuleku toetuse vajaduse ulatusest. Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, 
mida maksab kohalik omavalitsus. Vigala vallas on võrreldes Eesti keskmisega 
toimetulekutoetusi makstud vähem.  
 
 
Joonis 17. Välja makstud toimetulekutoetus eurodes ühele elanikule aastas,  rahuldatud taotluste arv 
toimetulekupiiri tagamiseks. Allikas: Statistikaamet SK42 
 

                                                 
2 Haigekassa 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vigala vald 0,1 0,3 1,3 3,75 3,41 2,87 2,5

Eesti 6,2 4,9 5,7 14,4 10,1 7,3 6,1
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2.2.4 Sotsiaaltoetused 
 

1) toimetulekutoetus; 
2) täiendav toimetulekutoetus; 
3) ranitsatoetus; 
4) lapsetoetus; 
5) matusetoetus; 
6) abivahendi- ja ravimitoetus; 
7) üksikvanurite küttetoetus; 
8) koolitoidutoetus; 
9) töövihikute toetus; 
10) õpilaste sõidukulude toetus; 
11) vältimatu abi toetus; 
12) täiendavad sotsiaaltoetused.3 

 
Tabel 3. Vigala valla poolt makstavad toetused, saajate arv ja summad eurodes.  Allikas: Vigala Vallavalitsus. 

 
Toetuse  
nimetus 

2008 2009 2010 2011 2012 

Saaja-
te arv 

summa Saaja
te arv 

summa Saaja
te arv 

summa Saaja
te arv 

summa Saaja
te arv 

summa 

Matusetoetus 17 1087 19 1214 
 

19 1214 16 1025 15 970 

Üksikvanurite 
küttetoetus 

0 831 6 575 6 575 3 288 5 475 

Täiendav 
sotsiaaltoetus 

3 192 22 653 10 426 6 363 2 172 

Abivahendi ja 
ravimitoetus 
sh laste prillid 

13 538 12 538 12 499 6 372 13 671 

Sünnitoetus 15 5177 8 2876 10 3259 11 3610 7 2090 

Laste 
kinkekaardid 

49 1566 38 1214 36 1981 37 1065 41 1185 

                                                 
3 Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vigala vallas 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Välja makstud toimetulekutoetused 4,86 5,24 5,3 7,61 4,99 7,29 8,76 2,88 3,32 7,99 9,2 15,22 9,01

Välja makstud toimetulekutoetused 

toimetulekupiiri tagamiseks
4,67 5,24 3,45 6,65 4,28 4,99 4,6 2,11 1,98 6,52 8,82 13,43 8,85
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Toetuse  
nimetus 

2008 
 

2009 2010 2011 2012 

Saaja-
te arv 

summa Saaja
te arv 

summa Saaja
te arv 

summa Saaja
te arv 

summa Saaja
te arv 

summa 

3-aastase 
lapse toetus 

4 767 5 927 5 863 4 760 3 570 

Ranitsatoetus 12 1949 11 2109 9 1710 6 1140 6 1140 

Jõulupakid  305 1132 310 1189 305 1470 285 1400 265 1400 

 
 

2.2.5 Sotsiaalteenused 
 
Vigala vallas on toimiv sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteem. Vallal on neli 
sotsiaalkorterit, mida vajadusel saavad kasutada üksikvanurid või abivajavad pered ajutise 
elamiskohana. Lisaks sotsiaaltööspetsialistile on valla palgal eraldi inimene - hooldustöötaja, 
kes aitab abivajavaid peresid või eakaid (üksikvanurid, puuetega inimesed) nende igapäevaste 
elutegemistega toime tulla: poes käimine, arstile viimine, majanduslik nõustamine, jms. 
Vallale kuulub 31-kohaline hooldekodu, mis asub Naravere külas looduskaunis kohas Enge 
jõe kaldal endises pastoraadi majas. Hoone on heakorrastatud ning muudetud klientidele 
mugavaks ja hubaseks.  
 
Vana-Vigala Põhikooli juurde on rajatud õpilaskodu, mille teenust kasutab nii Vigala valla 
õpilased kui ka noored väljastpoolt Vigala valda. Kivi-Vigala lasteaia ja raamatukoguga ühes 
majas asub tervisekeskus, kus võtab vastu perearst ja -õde. Lisaks Kivi-Vigalale toimub arsti 
vastuvõtt Vana-Vigala koolitervishoiu punktis (Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli 
ruumides). Vallas tegutseb OÜ Vigala apteek, mille müügikoht asub Vana-Vigalas.  
 

2.3 Kaasatus kogukonna tegemistesse 
 

2.3.1 Kogukonna motivaatorid  
 
Vigala valla elanikke, kes on ühiskondliku või tööalase tegevusega silma paistnud ja oma 
tegevusega väärtustanud valla elu, tunnustatakse erinevate aunimetuste või aukirjadega.  
Kasutatavad tunnustused ja tiitlid Vigala Vallavolikogu ja Vallavalitsuse poolt on järgmised: 

• vabariigi aastapäeval tunnustatakse ja nimetatakse „Vigala valla aukodanik“; 
• vallavanema iga-aastane vastuvõtt vallas sündinud laste ja nende vanematele 

Lastekaitsepäeval; 
• vallavanema ja volikogu esimehe iga-aastane vastuvõtt ning õpilasstipendiumi 

üleandmine väga heade õpitulemustega õppeaasta lõpetanud õpilastele ja nende 
vanemate tunnustamine;  

• spordistipendium - valla parimate noorsportlaste tunnustamine ja premeerimine aasta 
lõpus;  

• vallavanema tänukirjaga tunnustamine erinevatel põhjustel äramärkimist väärivatele 
kodanikele aasta jooksul. 

• Aasta Ema ja Aasta Isa. 
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Vallavalitus toetab nende kodanikeühenduste, seltside ja MTÜ-de loomist ja tegevust, mis 
oma tegevusega toetavad aktiivset eluhoiakut ja tervislikke eluviise. Samuti temaatiliste 
nädalate/ päevade (südamenädal, õpetajatepäev, sotsiaaltöötajatepäev, eakatepäev) tähistamist 
ja parimate tunnustamist. 
 

2.3.2 Elanike kaasamine 
 
Elanike informeerimine valla poolt toimub valla ajalehe Vigala Sõnumid kaudu üks kord kuus 
ja valla kodulehel www.vigala.ee pidevalt, samuti külavanemate ning sädeinimeste jt 
võtmeisikute kaudu. 
 
Külaelu elavdab ja ühendab MTÜ Vigala Külade Ümarlaud. Vähemalt neli korda aastas 
korraldatakse Vigala vallas külaliikumise ümarlaua koosolekuid ja üks kord aastas 
korraldatakse valla küladepäeva. Külaelu arenguks on vald iga-aasta toetanud MTÜ Vigala 
külade Ümarlauda, jt MTÜ-sid, seltse, eraldanud kodanikeühenduste tegevuseks rahalisi 
vahendeid ning toetanud neid omaosalusega erinevate projektide elluviimisel. Kohalike 
elanike aktiviseerimiseks korraldavad MTÜ-d, seltsid jt koostöös vallaga talguid ja 
hoogtööpäevi. 

Tabel 4. MTÜ-d ja sihtasutused omavalitsuste järgi 2013. Allikas: Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 
(RAEK) 

  MTÜde arv 

KÜ, jahi-ja 
kala- 
seltsid, MPÜ Sport Külad 

Muud (kultuur,  
lastega tegelevad) 

Järvakandi 30 20 4 0 6 

Juuru 34 13 2 1 18 

Kaiu 39 20 3 3 13 

Kehtna 89 42 6 5 36 

Kohila 151 91 9 7 44 

Käru 18 12 1 1 4 

Märjamaa 118 60 4 10 44 

Raikküla 30 14 3 0 13 

Rapla 252 93 27 10 122 

Vigala 15 9 0 1 5 

  776 374 59 38 305 
 
 
Volikogu juures on tegevad sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, kultuurikomisjon, kuhu on 
kaasatud vallakodanike ja väiksemate kogukondade esindajad ning eestkõnelejad saavad teha 
ettepanekuid tervislike eluviiside ja liikumisharjumuste propageerimiseks. Vallas on kaasatud 
kultuuri-, noorsoo-, spordi ja teiste valdkondade toetuste finantseerimisega seotud otsuste 
tegemisel kogukondade/valdkondade esindajad otsustusprotsessi. 
 
Elanike aktiivsemaks kaasamiseks on Vigala vald püüdnud tasakaalustada ja arendada kõiki 
oma piirkondi. Kahes keskuses on olemas vajalikud asutused: lasteaiad, raamatukogud, koolid 
on kaasaaegsete töötingimustega. 2006. aastal sai Vigala vald koolitussõbralikuma 
omavalitsuse tiitli. Vallaelanikel on võimalus osaleda ja teha ettepanekuid valla arengukava, 
oluliste ehitusprojektide ja eskiiside jm dokumentide koostamisel ja muudatuste tegemisel 
avalike väljapanekute ja -arutelude kaudu. 
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2.3.3 Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus 
 
Vigala valla kultuuritegevust aitavad peamiselt ülal hoida ettevõtlikud mittetulundusühingud 
ja valla kaks rahvamaja: Kivi-Vigala ja Vana-Vigala Rahvamaja. Vana-Vigala Rahvamajas 
tegutsevad avatud noortekeskus (ANK), näitering Topelt-Kiiks ning seltsing Vigala 
Kunstipada. Kivi-Vigala Rahvamajas tegutsevad näitering „Sõbra-Vägi“, latiinoaeroobika 
trupp „Singirullid“, ansambel „Hõbejuus“ ja naisrühm „Kullerkupp“. Samuti annavad oma 
panuse kultuuriellu valla raamatukogud - Kivi-Vigala ja Vana-Vigala Raamatukogu. Vigala 
vallas ilmub kohalik valla ajaleht "Vigala Sõnumid".  
 
Aastate jooksul on vallas välja kujunenud omad kulutuurisündmused ja traditsioonid, mis on 
saanud ka valla sümboliteks: Vigala valla suvepidu, isetegemise päev, Hard Rock Laager, 
pärimuskultuuripäev, spordipäev, õpetajate päev, rahvusvaheline maadlusvõistlus Vigala 
Lahtine Matt, Vigala Karikas korvpallis, võrkpalliturniir.  
 
Vallas on välja kujunenud omad traditsioonilised spordialad, eelkõige maadlus, korvpall, 
võrkpall ning nendega seotud üritused. Raplamaa Rattaklubi KoMo eestvedamisel viiakse läbi 
rattatreeninguid Kivi-Vigalas, talvisel perioodil jooksu- ja suusatreeninguid. 
 
Vald toetab erinevate ürituste ja ettevõtmiste läbiviimist nii rahaliselt kui ka nõustamisega. 
Arvestades piiratuid finantsressursse, pöörab vallavalitsus küllaltki palju tähelepanu kohalike 
inimeste kultuuri- ja seltsielu elavdamise võimaluste parendamisele. 
 
Sihtasutusi on Raplamaal 2013.aasta alguse seisuga  12. Seltsinguid ei ole kokku loetud ning 
paljud neist on ümber registreeritud ka MTÜdeks. Oletuslikult on neid Raplamaal 10-30. 
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3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG  
 
 

3.1 Õpilaste arv haridusasutustes 

 
Vigala vallas on kaks põhikooli ja kaks lasteaeda: Kivi-Vigala Põhikool, Vana-Vigala 
Põhikool, Kivi-Vigala Lasteaed ja Vana-Vigala Lasteaed. Mõlemas lasteaias on üks liitrühm, 
kus käivad lapsed vanuses 2-7 eluaastat. Paralleelselt rahvastiku arvu üldisele vähenemisele 
Vigala vallas on aastate jooksul vähenenud ka üldhariduskoolides käivate laste arv.  
 
Joonis 18. Laste arv lasteaedades ja üldhariduskoolides. Allikas: Vigala Vallavalitsus. 
 

 
 
Vana-Vigalas asub riiklik kutseõppeasutus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool (TTK). 
Kool võtab vastu nii põhihariduse, põhiharidusnõudeta kui ka keskharidus baasil õpilasi. 
Toimib ka tsükliõpe. Omandatavad erialad on: autotehnik, automaaler, autodiagnostik, kokk, 
kondiiter, metalli sepistöötlemine, mööblirestauraator, tisler, sepatöö. Lisaks on koolil välja 
töötatud erialad lihtsustatud põhiharidusega noortele: automaaler, ehitusviimistleja, 
koduteenindus, kokk ning toimetuleku õppekava alusel: kodumajandus.  
Koostöös Vana-Vigala Põhikooliga on välja töötatud õppeprogrammid noortele, kel 
põhihariduse omandamine on jäänud pooleli. Neil on võimalus põhikoolis omandada 
põhiharidus ja kutsekoolis saada samaaegselt ametialaseid algteadmisi. Vastu võetakse nii 
koolikohuslasi (alla 17-aastased) kui ka koolikohuslase ea ületanud noori (üle 17-aastased). 
 
Vana-Vigala Põhikooli juures asub õpilaskodu. Koolis õpivad peamiselt teistest piirkondadest 
pärit õpilased. 2013a. mai seisuga 95 õpilastest 50 on pärit teistest omavalitsustest (sh 22 
õpilast Märjamaa vallast).4 Enamasti on need lapsed pärit Rapla maakonnast, üksikud ka 
teistest Eesti piirkondadest. Teenuse küla elanikud, kes kuuluvad Märjamaa valla alla, 
eelistavad sageli oma lapse koolina Vana-Vigala Põhikooli, sest see on lähemal ja teenus 
paremini kättesaadav (lühem koolibussiring).  
 
Kõik Vigala valla lapsed on koolikohustuse täitjad. Lapsed, kellel on probleeme 
kodukohajärgses koolis ja kel esineb muid õigusrikkumisi suunatakse vajadusel erikoolidesse.  
 
 
 
                                                 
4 www.ehis.ee 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lasteaedades 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Üldhariduskoolides 298 277 239 215 219 207 196 183 162
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3.2 Noorte süüteod 

 
Vigala vallas on noorte poolt sooritatud kuritegude arv püsinud aastate jooksul vahemikus 3-
11 kuritegu. Samas noorte poolt sooritatud väärtegude arv on teinud suuri kõikumisi.  
 
Tabel 5. Vigala vallas noorte sooritatud kuriteod ja väärteod. Allikas: Lääne Prefektuur Rapla politseijaoskond 

 
 

 
Alaealiste komisjon arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab 
mõjutusvahendeid (hoiatus, koolikorralduslikud mõjutusvahendid, vestlusele suunamine 
psühholoogi, narkoloogi või muu spetsialisti juurde, lepitamine, üldkasulik töö, käendus jt) 
või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks. 
 
 

3.3 Laste ja noortega tegelevad asutused 

 
Vana-Vigala Avatud Noortekeskus (ANK) tegutseb 2002. aastast Vana-Vigala Rahvamaja 
ruumides. Idee keskuse rajamiseks tuli kohalikelt aktiivsetelt lastevanematelt. Vana-Vigala 
ANK lähtub avatud noorsootöö põhimõttest - keskus on avatud igale noorele, seadmata 
tingimusi tema oskustele, võimetele ja teadmistele ja rahalistele võimetele. Keskus on avatud 
septembrist-juunini igal tööpäeval neli tundi. Ürituste ajal on avatud kokkuleppeliselt 
noorsootöötaja ja rahvamaja juhatajaga. Keskust külastab päevas keskmiselt 12-17 noort, 
püsinimekirjas on 34 osalejat. Keskuse tegevuse eesmärgiks on noorte vaba aja kvaliteedi 
parandamine ja algatusvõime tõstmine. Oma tegevuste paremaks läbi viimiseks on kirjutatud 
erinevaid projekte, mille abil on keskusele soetatud treeningtuba (jõusaal) ja vastav 
spordiinventar, kööginurk koos sisustusega, keraamikaahi, tiffanytehnika tarvikud, 
mängulauad ja muud vahendid. ANK näitetrupp „Hyppav Konn“ tegutseb projektipõhiselt. 
Eesmärgiks igal aastal saada valmis lavastus, millega osa võtta Raplamaa Kooliteatrite 
festivalist. Näitetrupi liikmed osalevad aktiivselt ka rahvamaja ja noortekeskuse ürituste 
korraldamisel. Trupp on nö näitetrupi „Topelt-Kiiksu“ õppestuudioks ja trupi noori kaasatakse 
vajadusel ka täiskasvanute lavastustesse. ANK kunstiring toimub kolm korda kuus ning 
tegeletakse keraamika valmistamisega. Kaks korda kuus proovitakse muid tehnikaid 
(klaasimaal, tiffany, salvrätitehnika, klaasisulatus, viltimine, küünalde valmistamine, jne.). 
 

Alaealiste poolt toime pandud 

 kuriteod väärteod 

2005 3 49 

2006 6 50 

2007 11 86 

2008 8 148 

2009 10 69 

2010 3 113 

2011 7 104 

2012 1 109 
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Lisaks pakuvad ka põhikoolid lastele ja noortele erinevaid huvitegevuse võimalusi. Kivi-
Vigala Põhikoolis tegutseb näitering, rahvatants, showtants, mudilaskoor, lastekoor, 
kunstiring, korvpall, saalihoki, sulgpall, kantritants ja vene keele ring. Vana-Vigala Põhikoolis 
tegutsevad laste- ja mudilaskoor, näitering, poistetants, folkloor, väikekannel, plokkflööt, 
pärimusmuusikaansambel, kergejõustik, korvpall, võimlemine, maadlus ja võrkpall. Kivi-
Vigala Rahvamajas saab kokku näitering „Sõbra-Vägi“, kus peale täiskasvanute ka mõned 
lapsed osa võtavad. 
 
 

3.4 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 

 
Veekogud ja teekond haridusasutustesse 
 
Vigala valda läbivad 3 jõge milledes on ajapikku välja kujunenud supluskohad. Kivi-Vigalas 
asuv paisjärv on oma laugja kaldaga ujumiskohaks kohalikele lastele. Veekogude lähedusega 
kaasnevatest ohtudest tuleb pidevalt lapsi teavitada vältimaks rumalaid eksimusi (nt kevadel 
jääle minek) ja selle tagajärgi. Teekond koolidesse ja lasteaaedadesse ei ole piisavalt turvaline. 
Kivi-Vigalas keskusesse on paigaldatud õueala märgid, mis tagavad kiirusepiirangu asulas. 
Vana-Vigala bussipeatuse ja õppetöökodade juures on maha märgitud ülekäigurajad. Vana-
Vigala Jaama piirkonnas on samuti õueala märgid. Probleemiks on Kivi-Vigalas riigi- ja 
vallateede ristmik, kus teed hargnevad viies suunas ning nähtavus on kohati piiratud. Vana-
Vigala piirkonnas on probleemiks Jaama ja Vana-Vigala vaheline teelõik, kus puudub 
valgustus ja ohutuse tagamiseks on vajalik rajada kergliiklustee. 
 
Mänguväljakud 
 
2009. aasta septembris valmis Kivi-Vigalas 0,9 hektari suurune keskväljak, mis moodustab 
külakeskuse hoonega ühtse terviku. Keskväljak pakub vallarahvale ning eelkõige noortele ja 
peredele atraktiivset vabaaja veetmise kohta, milleks on rulaplats, laste mänguväljak, 
purskkaev, lõkkeplats ja mugavad istumiskohad. Väljakut läbivad asfaltkattega kõnniteed, mis 
on valgustatud postvalgustitega. Mänguväljakule on ehitatud linnak koos mitmete 
mänguatraktsioonidega erinevatele vanuseastmetele. See on hea koht noortele vanematele 
veetmaks aktiivselt vaba aega koos oma lapsega.  
 
Rulaplatsil on väike hüpperamp, trikiratta, rulluisu ja rularamp, kahepoolne hoovõturamp ja 
poolramp tarastatud platvormiga, siin jätkub igas vanuses ja raskusastmes tegevust poistele ja 
tüdrukutele, samuti täiskasvanutele. Mänguväljakud on veel lasteaedade juures, kuid mujal 
asulates ega elamute juures pole konkreetseid lastemänguväljakuid rajatud. Vajadus nende 
järele on suur.  
 
Mööbel, mänguasjad ja sisetemperatuur haridusasutustes 
 
Valla kahe põhikooli mööbel vastab nõuetele: lauad-toolid vastavad õpilaste kasvule või on 
vastavalt reguleeritavad. Mööbli vahetamine toimub pidevalt järgides vajadust. Kooli 
sisetemperatuur on hea sügisel ja kevadel, kuid talvel on olukordi, kus ruumid võiksid/peaksid 
soojemad olema (on olnud juhuseid, kus Kivi-Vigala Põhikoolis on temperatuur olnud alla 
lubatud piiri). Vana-Vigala Põhikooli sisetemperatuur vastab peale 2009.a radiaatorite ja 
küttesüsteemis uuendamisele normidele ka talvel suurte külmade ajal.  
 
Valla kahe lasteaia mööbel on hiljuti vahetatud ja sobilik lasteaedadesse. Vana-Vigala 
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lasteaias on puudu erinevate kõrgustega toolidest, sest neid ei ole kusagil ladustada. Lasteaed 
vajab ruume, kus hoida tagavara inventari, liikumisvahendeid jms. Mänguasjad on mõlemas 
lasteaias terved, kaasaegsed ja sobivad laste vanustele. Juurde oleks vaja soetada 
liikumisvahendeid, millega muuta sisukamaks ja mängulisemaks liikumistegevusi. 
 
Kivi-Vigala lasteaia mänguväljak ning õueala tegevused pakuvad piisavalt erinevaid 
tegelusvõimalusi, kuid ruumi oleks veel mänguatraktsioonide laiendamiseks ning 
mitmekesistamiseks. Vana-Vigala lasteaia mänguväljak on amortiseerunud ning pärit 
nõukogude ajast. Vajadus mänguväljaku atraktsioone uuendada on suur, samuti vajab 
korrastamist õueala piirav võrkaed.  
 
Siseruumide temperatuur on talvisel perioodil madal. Kivi-Vigala lasteaias tuleb külmemate 
ilmadega lisaks ka puhuriga kütta. Rühma- ja majandusruumide aknad ei vasta nõuetele, kuna 
ruume ei saa õhutada ning aknad ei pea tuult. 
 
 

3.5 Koolide ja lasteaedade terviseteenuse olemasolu 

 
Koolides teostab tervishoiuteenust Vigala Tervisekeskus, kes teostab õpilaste tervisekontrolli 
ja vaktsineerimist. Kivi-Vigala Põhikoolis on olemas eripedagoogika erialaga töötaja, kes 
osutab logopeedilist abi. Psühholoogi teenuse vajadusel on seni kasutatud Pärnu 
lastepsühholoogide abi. Vajadusel kasutatakse Rapla Info-ja Nõustamiskeskus (RINK) 
teenuseid.  
 
Vana-Vigala Põhikoolis ei ole psühholoogi, logopeedi ega sotsiaaltöötajat. Õpilaskodu juures 
on tööl pedagoog, kes aitab valmistuda õpilastel tundideks ning nõustab neid ka sotsiaalsetes 
küsimustes. Liikumisega tegelevad nii algklassiõpetajad kui kehalise kasvatuse õpetaja. 
Psühholoogi teenuse puhul on kasutatud Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskuse teenuseid, 
logopeedilist abi on lapsed saanud nii Pärnust kui ka oma vallas tegutsevalt logopeedilt.  
 
Kivi-Vigala Lasteaias on olemas liikumisõpetaja, kuid konkreetselt tervishoiuga ei tegele 
keegi. Logopeediks on Kivi-Vigala Põhikooli õpetaja, kes annab nädalas 3 tundi oma 
õpetajaameti kõrvalt, seda ka Vana-Vigalas. Vajadus logopeedi järele on aga suurem. Vana-
Vigala Lasteaias viib läbi liikumistunde direktor. Tervishoiutööga tegeleb perearst. 
 
 

3.6 Kohaliku omavalitsuse toetused tagamaks teenuste kättesaadavust 

 
Vigala vallavalitsus pöörab palju tähelepanu valla laste ja noorte õpi- ja olmetingimustele. 
Aastatega on välja kujunenud vastavad noorte heaolu parendamisele suunatud toetused ja 
teenused ning samuti noorte tunnustamissüsteemid.  
 
Taasiseseisvumise algusaastatest alates on vald taganud kõikidele valla põhikoolilastele tasuta 
koolitoidu. Käesoleval ajal katab selle kulu riik. Keskkooli õpilastele tasub lõunasöögi täies 
mahus kohalik omavalitsus. Kutsekooli õpilaste lõunasööki toetab riik ja kohalik omavalitsus. 
 
Pikapäevarühmad toimivad mõlemas põhikoolis. Kivi-Vigala Põhikoolis toimub 
pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele. Osaleb umbes 20 last. Peamiselt käivad seal lapsed, kes 
ootavad koolibussi väljasõitu või huvitegevusringe. Vana-Vigala Põhikoolis hõlmab see 1.-5. 
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klassi õpilasi. Keskmiselt käib kohal 30-35 last. Ujumisõpetus viiakse läbi II klassi õpilastele 
Märjamaa ujulas. 
 
Lasteaia kohti on valla kohta piisavalt. Lastevanemate nõusolekul on vajadusel rühma võetud 
2 last rohkem. Lapsevanemate jaoks on lasteaiaga seotud kuludeks: 3 eurot kuus 
õpperahamaksumus ning ca 1,5 eurot toiduraha päevamaksumus. Kivi-Vigala lasteaia 
renoveeritud ruumides viiakse läbi võimlemise ja kehalise üldtugevdamisele suunatud 
lastering. 
 
Kooliminevaid lapsi toetab vald nn ranitsatoetusega, mis on 190 eurot lapse kohta. 
Gümnaasiumi päevase õppevormi õpilastele makstakse sõidukulude toetust. Valla põhikooli 
õpilastele vajalikud töövihikud soetab vald. Mujal õppivatele õpilastele makstakse töövihikute 
toetust kuludokumendi alusel vallavalitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses.  
 
Lapsetoetust makstakse lisaks riiklikule sünnitoetusele kõigile, kes on registreeritud Vigala 
valda vähemat aasta enne lapse sündi. Toetus koosneb: sünnitoetus 380 eurot, lapse kolme 
aastaseks saamisel 190 eurot ning lapse 1, 2, 4, 5 ja 6 aastaseks saamisel sünnipäevatoetuseks 
30 eurone kinkekaart. 
 

3.7 Koolitoit 

 
Koolitoit Vigala vallas on väga maitsev ja tervislik, mida kinnitab ka see, et Kivi-Vigala 
Põhikooli kokad Rutt Rasva ja Katrin Klimenko on kaks korda Tallinna Toidumessi raames 
toimuvatel Koolikokkade konkursil tulnud võitjateks. Kivi-Vigala Põhikooli menüü on 
tasakaalustatud ja rikkalik. Koolipiima pakutakse vaheldumisi piima ja maitsestamata 
jogurtiga kõikidele õpilastele. 
 
Vana-Vigala Põhikooli lapsed söövad Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli (TTK) sööklas. 
Võrreldes 2010.a. on tingimused tunduvalt paranenud. Sööklas on tehtud remont, paigaldatud 
uus valgustus, aknad, ventilatsioon, vahetatud mööbel. Vana-Vigala TTK söökla seadmed on 
välja vahetatud EU projekti raames. Koolipiimaga liitutud pole. 
 
Koolide kokad on väga hea ettevalmistusega. Kõik kursustel õpitu rakendatakse kohe 
praktikasse. Köökide tehnika on hea - võimalused kaasaegse tehnoloogiaga toitu valmistada 
on olemas ja seda kasutatakse mitmekülgse menüü teostamisel. Magustoitu pakutakse 
kõikidel päevadel. Laual on leivavalik mitmest sordist. 
 

3.8 Õpilastransport 

 
Vigala valla põhikooli laste jaoks on olemas kaks vallasisest koolibussiliini, mis teenindavad 
Vana-Vigala ja Kivi-Vigala piirkonna lapsi. Vana-Vigala bussiring on 35 km pikk ja 20 last 
kasutavad seda teenust. Kivi-Vigala koolibussiringi pikkus on 36 km ja koolibussiga sõidab 
20 õpilast. Üldharidust omandatavatele Vigala õpilastele kompenseeritakse 100% ulatusese 
sõidukulud Pärnu-Jaagupis käivatele viis korda nädalas ja mujal käivatele kaks korda nädalas. 
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4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
 
 

4.1 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 

 
Vigala vallas saavad täiskasvanud elanikud tegeleda mitmete erinevate vabaaja veetmise 
tegevustega osaledes kas mõne huviringi või MTÜ/ seltsingu tegevuses.  
 
Vana-Vigala Rahvamaja pakub mitmeid traditsioonilisi tegevusi ning on avatud ka uutele 
ideedele ning ettevõtmistele, mida huvilised välja pakkuvad. 
 
Rahvamajas tegutsevad järgmised täiskasvanutele suunatud huviringid ja seltsitegevused: 

- Folklooriseltsi „Kiitsharakad“ 
- Vana-Vigala näitetrupp „Topelt-Kiiks“ 
- Seltsing „Vigala Kunstipada“ 
- Ansmabel „Vana Kooli Noored 
- ANK näitering „O.M.G” 

 
Folklooriseltsi naisrühm tegutseb aastast 1985. Liikmeid on 14. Kord nädalas toimuvad 
kahetunnised treeningud (vaheldumisi Vana-Vigala Põhikoolis ja rahvamajas). Lisaks 
rahvatantsude õppimisele tegeldakse erinevate folkloorikavade ettevalmistamisega, osaletakse 
pidevalt maakondlikel rahvatantsu üritustel, tantsupeo ettevalmistusprotsessis ja teistel 
festivalidel. Rühm osaleb aktiivselt Vigala valla kultuurielus ning esineb hea meelega ka 
väljaspool Vigalat. Segarühm alustas taas tegevust 2007. aastal, tantsijaid on 7 paari. Proovid 
toimuvad kord nädalas. Tegeldakse rahvatantsude õppimisega ja folkloorikavade 
ettevalmistamisega. Aktiivselt osaletakse kultuuri- ja seltsiselus. Segarühma mehed 
moodustasid 2009 aastal eraldi meesrühma. Liikmeid on kokku 8.  
 
Vana-Vigala näitetrupp asutati 1990. aastal. Trupi tuumiku moodustavad 6 näitlejat, vajadusel 
on truppi kaasatud suurem seltskond: vanu olijaid, noori, lapsi ja „ Kiitsharakaid“. 
Näitering saab kokku tavaliselt korra nädalas rahvamajas. Aastas valmib tavaliselt 1-2 
lavastust ning tehakse ka väiksemaid kavasid ürituste sisustamiseks. Näitering osaleb igal 
aastal maakondlikul teatrifestivalil ja ka vabariiklikul Külateatrite festivalil. Lavastusi 
esitatakse nii omas majas kui ka käiakse külalisetendusi andmas. 
 
Seltsing „Vigala Kunstipada“ asustatud 2009. aastal. Seltsingul on aktiivseid liikmeid kokku 
9. Kunstipaja tegevuse eesmärkideks on kunsti- ja käsitööharrastuse leviku toetamine ja 
koordineerimine Vigala piirkonnas ja koolituste, seminaride ning õppereiside korraldamine. 
Kunstipada käib koos üks kord kuus, iga kuu esimesel kolmapäeval. Ringis valmistatakse 
eelkõige keraamikat, aga proovitakse ka teisi käsitöö tehnikaid - tiffanytehnikat ja 
klaasisulatust. Märgiürituseks on saamas iga kevadine Vigala Savipäev.  
Allikas: Vana-Vigala rahvamaja. 

 
Kivi-Vigala Rahvamaja iseloomustab, et seal on oma koha leidnud eakad vallaelanikud, kes 
tegelevad mitmete huvitegevustega. 
 
Ansambel „Hõbejuus“ loodi 1984. aastal. Alguses laulis ansamblis 6 naist, juhendas Ilmar 
Kaer. Praegu laulab ansamblis 10 naist, juhendab Aili Soonberg. Proovid toimuvad kord 
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nädalas. Osa võetakse kõikidest maakonna memme-taadi suvepidudest. Lisaks einetakse oma 
valla ja Kivi-Vigala Rahvamaja üritustel, käiakse külas sõpradel Valgus, Sipas, Raplas, 
Järvakandis, Varblas jne. Ansambli liige Kaie Bergmann on kirjutanud ansamblile palju 
toredaid laulutekste.  
 
Naisrühm „Kullerkupp“ hakkas koos käima 1984. aasta sügisel. Juhendajaks on algusest peale 
olnud Helmi Hiibus. Rühmas on 12 tantsijat, proovid toimuvad üks kord nädalas. Osa on 
võetud kõikidest maakonna memme-taadi pidudest. Samuti Vigala valla ja Kivi-Vigala 
Rahvamaja üritustest, toredaid esinemisi on olnud Sillaotsal ja Saku Suurhallis. Lisaks 
rahvatantsudele meeldib naisrühmale teha showd ja nalja. Lõbusates etendustes on kehastutud  
nii trummitüdrukuteks, madrusteks, baleriinideks, peotantsijateks, ballitantsijateks, 
võimlejateks, jms. Juhendaja Helmi Hiibus mõtleb välja igasugu erinevaid tantse ja 
esinemisnumbreid. 
 
2009. aastast tegutseb ka eakate näitering, juhendab Viivi Sõber. Trupis on 6 liiget. 
 
Lisaks eakate huvitegevusele tegutseb Kivi-Vigala rahvamajas näitering „Sõbra-Vägi“, mis 
kannab seda nime 2005. aastast ning mida juhendab Hannes Sassi. Näitering on koos käinud 
vahelduva eduga aastast 1945. Osaletud on kõikidel maakonna teatrifestivalidel. Trupis on 13 
liiget, etendustesse on kaasatud ka lapsi.  
 
Latiinoaeroobika trupp „Singirullid“ tegutsevad aastast 2005, seda juhendab Ilona Noor. 
Proovid toimuvad üks kord nädalas, osavõtjaid on 10. 
 
Vigala Meeskvintett on välja kasvanud kunagisest Vigala menuansamblist "Meenutus". 
Esimest korda astuti nelja mehega rahva ette 19. detsembril 1997. aastal, alates 2001. aastast 
esinetakse juba viiekesi. Kollektiiv on saavutanud mitmeid vabariiklikke tunnustusi ja 
esinenud välisriikides. Lisaks festivalidele on kvintett esinenud missivõistlustel, maavanema 
vastuvõttudel, sisustanud jõulupidusid ja jaanipäevi. Laulmas on käidud nii Rapla-, Pärnu- kui 
ka Harjumaa rahvamajades, kirikutes ja kabelites. Välja on antud kaks CD plaati.  
 

Nii Vana-Vigalas kui ka Kivi-Vigalas tegeletakse korv- ja võrkpalliga, meeleldi käiakse 
seltskonnaga kepikõndi, jalgrattasporti ja jooksmist harrastamas. 2010. aasta sügisel alustati 
Kivi-Vigalas laste maadlustreeningutega. 
 
Vana-Vigalas on alates 1984.aastast toimunud maadlustreeningud Olev Nisumaa juhtimisel. 
Treeningprotsess on olnud pidev ning 29 aastaga on Vana-Vigala treeninggrupi maadlejad 
saavutanud väärikaid tulemusi. Samuti tegeletakse Vana-Vigala piirkonnas kepikõnni, 
jalgrattasõiduga ja mängitakse võrkpalli ning külastatakse jõusaali. 
 
 

4.2 Üldkasutatavad spordirajatised 

 
Kivi-Vigala Põhikoolis on olemas võimla, kooli juures on staadion kergejõustiku 
läbiviimiseks, pallimängudeks ning suusamägi. Kivi-Vigala keskväljakul asuvas rulaplatsil on 
väike hüpperamp, trikiratta, rulluisu ja rularamp, kahepoolne hoovõturamp, poolramp 
tarastatud platvormiga. 
 
Vana-Vigala Põhikoolis on olemas võimla ja õues võrk- ja korvpalli mängimiseks mõeldud 
väljakud. Suur puudus on korralikust staadionist. 
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4.3 Transport ja teedevõrk 

 
Ühistransport  
 
Inimesi, kes käivad väljaspool valda tööl või koolis, on palju. Põhiliselt liigeldakse isiklike 
autodega, kuid kasutatakse ka bussiliine. Kui Pärnu suunas saab bussiga mitu korda päevas 
sõita, siis Tallinna saab Kivi- ja Vana-Vigalast vaid ainult korra päevas. Maakonnakeskuse 
Raplaga puudub aga üldse otseliin. Sinna peab sõitma läbi Märjamaa, mistõttu enamus 
inimesi käivad asjaajamistel Pärnus. 
 
Transpordi intensiivsus  
 
Valda läbivatest teedest on suurima liiklusega Tallinn-Pärnu maantee. Kaubavedude transiit 
läbi asulate ei ole märkimisväärselt suur. Läbi Kivi-Vigala toimub turba ja puidu transport.  
Kergliiklusteed vallas puuduvad. Vajadus nende järgi on aga suur. 
 
Tänavavalgustus 
 
Tänavavalgustust on 2,2 kilomeetri ulatuses ning valgustus on sisselülitatud vaid pimedal ajal 
Kivi-Vigala, Vana-Vigala ja Jaama keskustes. 
 
Rohealad/ rekreatsioonialad 
  
Vigala valla loodust iseloomustab tema ümbritsetus suurte rabade poolt: Kesu raba, Avaste 
soo, Käntu raba, Pilkuse raba, Illaste raba, ja Tõnumaa raba. Kõik see tagab loodusliku 
keskkonna säilimise ka praeguse tööstusliku tootmise suurenemise juures.  
Parkidest väärivad märkimist Jädivere metsapark, Päärdu park, Vigala surnuaed ja Pastoraadi 
põlispuud. Vana-Vigala mõisahoone taga laiub 9 ha suurune kaunis ja liigirikas park koos 
hiljuti taasavatud loodusõpperajaga. Parki piirab ühest küljest paekivist müür, mis on rajatud 
1867. aastal ja on seotud paljude legendidega. Pargi lõpus on von Uexküllide kodukalmistu. 
Lisaks mõisa pargile on Vana-Vigalas ka Hirvepark, kus tiigisaarel asub veskikivitorn 
kolmeteistkümne veskikiviga.  
 
 

4.4 Keskkonnamõjurid 

 
Vesi 
 
Vigala valla joogivee kvaliteet on rahuldav. Muret valmistab fluoriidi ja raua üle piirnormi 
sisaldus joogivees. Soovitatav oleks kasutada vähese fluoriidisisaldusega hambapastat, eriti 
laste puhul.  
Pinnaveekogusse juhitud puhastamist vaja vee reostuskoormus on 10 ie - 45 ie ha kohta (ie – 
ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik). Selle arvutamisel 
võetakse arvesse püsielanikud, turistid, tööstus- ja muud ettevõtted, kelle tekitatud reovesi 
juhitakse ühiskanalisatsiooni, ning ka see reoveehulk, mis ühiskanalisatsiooni ei jõua. 
Reostuskoormuse hulka ei arvata tööstusreovett, mida käideldakse ettevõtte oma puhastis 
ning mis juhitakse puhastist otse suublasse.  
 
2007-2009. aastal rekonstrueeriti vallas heitvee puhastusseadmeid ning paljud majapidamised 
said võimaluse liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga.  
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Ametlikud avalikud rannad ja supluskohad vallas puuduvad. Mitteametlikult kasutatakse 
Kivi-Vigalas ujumiskohana paisjärve, Vana-Vigalas käiakse ujumas Vigala jões. Mitteametlik, 
kuid elanike seas tuntud ujumiskoht on Kesk-Vigalas rippsilla juures asuv Enge jõgi. Samuti 
kasutatakse ujumiseks kõiki Vigala vallas asuvaid jõgesid. Oluline on pöörata tähelepanu 
nende eelkõige noorte seas väljakujunenud ujumiskohtade turvalisusele ning paiga heakorrale.  
 
Õhk 
 
Avalikes asutustes jälgitakse tubakaseadust ning eraldi suitsuruumid puuduvad. Paiksetest 
saasteallikatest välisõhu saastamist ei toimu. Liiklust on vähe, seetõttu on vallas õhusaaste 
minimaalne. Samuti puuduvad suurtööstused, mis reostaksid õhku. 
 
Jäätmed ja jäätmekäitlus  
 
Vigala valla jäätmehoolduseeskiri võeti vastu Vigala vallavolikogu 27.12.2007.a. määrusega 
nr 16. Vallal oma prügila puudub. Jäätmevedu korraldavad jäätmekäitlusfirmad, mis valitakse 
parima pakkumuse alusel.5 
 
 

4.5 Kuriteod 

 
Võrreldes 2009.a on Vigala vallas sooritatud kuritegude arv langenud 2005.a. tasemele. 
Varavastaste kuritegude arv isikuvastastest moodustub keskmiselt ligi kolmandiku. 
 
Tabel 6. Kuritegude arv Vigala vallas. Allikas: Lääne Prefektuur Rapla politseijaoskond. 
 

 Kuritegude arv 

2005 22 

2006 27 

2007 37 

2008 39 

2009 45 

2010 26 

2011 21 

2012 22 

 
  

                                                 
5 Vigala Vallavalitsus 
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4.6 Liikluskuriteod ja –õnnetused 

 
Viimasel paaril aastal on liikluses toime pandud vähem väärteorikkumisi ja joobes 
mootorsõiduki juhtimisi. Oluliseks mõjutajaks on siinjuures olnud rikkumistega kaasnev suur 
rahaline trahv.  
 
Tabel 7. Väärteorikkumiste arv liiklusseaduse järgi ja joobes juhtide arv. Allikas: Rapla politseijaoskond. 
 

 Väärteorikkumised 
liiklusseaduse järgi 

Joobes mootorsõiduki 
juhtimise rikkumisi 

2005 99 12 

2006 99 12 

2007 138 16 

2008 319 27 

2009 221 15 

2010 124 4 

2011 88 1 

2012 89 1 
 
 
Võrreldes 2007.a liiklusõnnetuste näitajaid 2012.a võib märgata tendentsi, kus 
liiklusõnnetuste arv on tunduvalt vähenenud s.h hukkunute arv. 
 
Joonis 19. Inimkannatanutega liiklusõnnetused Vigala vallas.  Allikas: TAI LO02 

 
 
Tabel  8. Vigala valla liiklusõnnetused. Allikas: Maanteeamet 

 

 2009 2010 2011 KOKKU 

Liiklusõnnetusi 4 2 1 7 

Hukkunuid 1 0 2 3 

Vigastatuid 3 2 2 7 

 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kokku 4 4 5 1 6 3 5 5 6 4 2 1 2

sh. jalakäija või jalgratturiga 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1

0
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4.7 Tulekahjud 

 
Aastatel 2004-2009 Vigala vallas tules hukkunuid ei ole. Samuti on vähenenud tulekahjude 
üldine arv, mida võib olla mõjutanud suitsuandurite kohustuslikuks tegemine ning päästeameti 
poolne pidev teavitustöö. 
 
Tabel 10. Tulekahjude arv Vigala vallas. Allikas: Statistikaamet J545 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tulekahjud 15 11 24 17 15 5 4 5 4 

 
 

4.8 Alkoholipoliitika 

 
Vigala vallas on juba mitmed aastad alkoholiga kauplevaid kauplusi olnud 6. Vallas on 1000 
elaniku kohta 4,3 alkoholi müüvat kauplust. Võrreldes Rapla vallaga, kus iga 1000 inimese 
kohta on 2 alkoholiga kauplevaid poode, on see näitaja väikevalla kohta äärmiselt suur. 
Alates 2008.a juulist kehtima hakanud riikliku alkoholipoliitikast (müügipiirang kella 22.00-
10.00-ni) ei ole Vigala vallas olnud vajadust kehtestada veel eraldi alkoholiga kauplemise 
müügipiiranguid. 
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5. TERVISLIK ELUVIIS 
 
 

5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus 

 
Tervisealast teavet jagatakse Vigala valla ajalehe Vigala Sõnumite vahendusel (ilmub kord 
kuus). Samuti ilmub olulist infot valla kodulehel www.vigala.ee. Hulgaliselt informatsiooni 
on võimalik saada tervisekeskusest kõigile tasuta kättesaadavate infovoldikute vahendusel.  
2009.a tegutseb vallas sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, kes korraldab ka valla südamenädalat 
ning vahendab informatsiooni abivajajatele. Samuti on info edastajateks külavanemad või 
teised aktiivsed inimesed, kes viivad vajamineva info abivajajani ja vastupidi – teavitavad 
abivajajast vastavaid ametnikke või perearsti. Õpilased saavad tervisealast informatsiooni 
terviseõpetuse ja esmaabitundidest koolides. 
 
 

5.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

 
Vigala vallas on traditsiooniks saanud valla elanike viimine Märjamaa ujulasse. Külastused 
toimuvad sügis-talveperioodil keskmiselt kaks korda kuus. Aprilli kuus tähistab vald koos 
teiste omavalitsustega Südamenädalat, mille raames korraldatakse mõlemas valla suuremas 
asulas (Kivi- ja Vana-Vigalas) erinevaid tasuta üritusi rahva terviseteadlikkuse tõstmiseks 
(2013 a. 122 osalejat). Ürituste kaasatakse nii noori kui eakaid. Arvestades meeste üldist 
tervisenäitajate halvenemist keskeas ja varast suremust on oluline kaasata just seda sihtgruppi 
aktiivselt osalema terviseüritustel.  
 
Lisaks toimub vallas eakatepäev, suvine valla spordipäev. Paar korda aastas on kohalikel 
elanikel võimalus osaleda doonoripäeval ning anda oma panus meditsiini toetamisel. Koolid 
ning lasteaiad organiseerivad samuti eakohaseid tervisespordiüritusi ning korraldavad 
erinevaid tegevusi nt Otsi Otti, jms. Vald toetab terviseüritusi oma eelarvest või kasutab nende 
läbiviimiseks erinevaid projektitoetusi.  
 
2012a. viis Vigala Vallavalitsus Euroopa Sotsiaalfondi toetusel läbi seni suurima terviseprojekti 
kogusummas 8430 eurot. Projekti eesmärgiks oli tööealise inimeste tööhõive parandamine läbi 
tervisekäitumise tõstmise ning tervist toetava keskkonna arendamise. 
 
Vigala Sõnumites avaldati 10 korda terviselehekülg, kus sai erinevaid toiduretsepte, informatsiooni 
haiguste ennetamisest, terviseüritustest ja lugeda artikleid läbiviidud tegevustest. Märtsikuu lehe vahel 
oli terviseküsitlus, mida paluti kõigil tööealistel inimestel täita. Põhi probleemiks nii naiste kui ka 
meeste puhul on liigne ülekaal, mis toob esile ka teised tervise probleemid, sh liigeste vaevused, 
kõrgvererõhutõbi.  
 
Tegevusest viidi läbi Märjamaal 20 ujumis korda, kuhu oli kaasatud ka treener. Samuti nägi projekt 
ette suusaradade valmistamist ja hooldust kahes külas. Korraldati kaks suusapäeva.  Südamenädala 
raames külastati kolme Vigala ettevõtet, kus kontrolliti töötajate tervislike näitajaid, räägiti tervislikust 
toitumisest. Kahel päeval sai tutvuda Ashtanga joogaga.  
 
Seminaril “Tervislik elu- ja töökeskkond” jagasid teadmisi Rapla maakonna tervisedenduse 
spetsialist Ülle Rüüson ja Gerd Kanter. Projekt nägi ette aeroobikatreeneri väljakoolitamist, et 
viia läbi regulaarsed treeningud vallas.  
 



 

 

6. TERVISETEENUSED
 
 

 
• Perearsti vastuvõtt nii Vana
• Apteek Vana- Vigalas
• Vigala Hooldekodu 
• Olemas koolitervishoiu 
• Olemas töötervishoiu korraldus
• Massaažiteenuse olemasolu (alates 2007a.)
• Jooga Vana-Vigalas
• Võimlemine Kivi-Vigalas
• Ilu- ja tervisekabinet (Anne Hunt FIE)

 
 

 
• Psühholoogi teenuse sisseostmine 
• Erivajadustega laste nõustamise 
• Perenõustamise sisseostmine
• Erinevate teenuste tellimine
• Suitsetamisest loobumise nõustamine 
• Toitumise nõustamine 

 
Kohapealsed kättesaadavuse võimalused on kesised, kuna teenus on kulukas. Vajadus selle 
järel väga suur ja kindlasti tuleks leida võimalusi probleemi lahendamiseks. 
 
Joonis 20. Pöördumised valdade kaupa
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6. TERVISETEENUSED 

6.1 Tervishoiuteenused 

Perearsti vastuvõtt nii Vana-Vigalas kui Kivi-Vigalas 
Vigalas 

 
Olemas koolitervishoiu korraldus 
Olemas töötervishoiu korraldus 
Massaažiteenuse olemasolu (alates 2007a.) 

Vigalas 
Vigalas 

ja tervisekabinet (Anne Hunt FIE) 

6.2 Nõustamisteenused 

Psühholoogi teenuse sisseostmine  
Erivajadustega laste nõustamise sisseostmine  
Perenõustamise sisseostmine 
Erinevate teenuste tellimine 
Suitsetamisest loobumise nõustamine  
Toitumise nõustamine  

Kohapealsed kättesaadavuse võimalused on kesised, kuna teenus on kulukas. Vajadus selle 
järel väga suur ja kindlasti tuleks leida võimalusi probleemi lahendamiseks. 

valdade kaupa 2012.a.  Allikas: Rapla Maakonna Psühholoogiateenist
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Kohapealsed kättesaadavuse võimalused on kesised, kuna teenus on kulukas. Vajadus selle 
järel väga suur ja kindlasti tuleks leida võimalusi probleemi lahendamiseks.  

Allikas: Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus. 
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7. TEGEVUSKAVA 2013-2017 
 
 

7.1 Rahvastik  

 
Olulisemaks väärtuseks kohaliku omavalitsuse toimimise, jätkusuutlikkuse ja kohaliku elu 
arenemisel on elujõuline rahvastik. Rahva head tervist ei taga ainult ravi kui meditsiiniteenuse 
kättesaadavus, vaid inimeste elukvaliteet kohapeal - sealne elukeskkond ja tervisespordi 
tegemise võimalused, mis mõjutavad eluea pikkust oluliselt. 
 
Probleemid: 

• Rahvastiku jätkuv vähenemine sh: 
- negatiivne iive; 
- väljaränne, eriti noorte ja tööealiste inimeste hulgas. 

 
Nr Eesmärk Tegevus Vastutaja Aeg 
1. Positiivne 

iive 
Sünni- ja erinevate peretoetuste 
planeerimine 

Vallavalitsus 
(VV) 

2013-2017 

Tervisteenuste arendamine erinevatele 
sihtrühmadele, et tõsta elukvaliteeti ja 
pikendada eluiga. 

VV, 
volikogu 
komisjonid 

Pidev  

2. Noorte 
püsima 
jäämine 
koduvalda  
 

Töö- ja elukeskkonna parendamine VV Pidev 

Arengupäevade korraldamine noorte 
seas 

VV 2013-2017 
vähemalt 2x 
aastas 

Hea elukoha propageerimine VV Pidev 

 
 
 

7.2 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

 
Euroopa Liidu kontekstis käsitletakse sotsiaalset sidusust kui mõistet, millega kirjeldatakse 
ebavõrdsuse määra ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust ühiskonnas. Sidususe 
saavutamiseks on kaks peamist eesmärki: esiteks, ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja 
tõrjutuse vähendamine ja teiseks sotsiaalsete suhete, sidemete ja suhtlemise tugevdamine.  
Ühiste tegevuste ja heatahtliku suhtumise abil suudame tagada külades inimestele turvalise ja 
meeldiva õhkkonna, et vältida tõrjutust ja sotsiaalset lõhestumist. 
 
Probleemid: 

• vastuolu oskustööjõu vajaduse ja tegelikult tööjõuturul olevate oskuste vahel; 
• perede majanduslik toimetulematus väikeste sissetulekute tõttu; 
• töötus, mis on tingitud alkoholisõltuvusest; 
• väiksemate külade hääbumine; 
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• eakate halb tervis ja vähene kaasatus kogukonna tegevustesse. 
 
Nr Eesmärk Tegevus Vastutaja Aeg 
1. Töötuse 

leevendamine 
Koolitused töötutele –teadvustada 
võimalustest, õigustest, kuidas otsida 
uut tööd, info täiend- ja ümberõppe 
võimalustest. 

VV, volikogu 
komisjonid 

2013-2017 

Töötute kaasamine erinevatesse 
tegevustesse, korraldada ühiseid 
talgupäevi 

VV, volikogu 2013-2017 

Alustava ettevõtte toetus (alus 
äriplaan, eelduseks luua töökohti) 

VV, volikogu 2013-2017 

Turismi ettevõtjatele ja MTÜdele 
arengukoolituste korraldamine ja 
ettevõtluse toetamine 

VV, volikogu 
komisjonid 

2013-2017 

Lastele töölaagrite korraldamine 
tööharjumuste kujundamiseks 

VV, koolid 2013-2017 

2. Toimetule-
matuse 
vähendamine 

Koolitused ja sotsiaalnõustamise 
võimaluse loomine  

VV, volikogu 
sots.komisjon 

2013-2017 

3. Alkoholi-
sõltuvushäi-
retega 
inimeste 
vähenemine 
ja lähedaste 
toetamine 

Sõltuvushäiretega inimeste lähedaste 
nõustamine ja alkoholist anonüümse 
loobumise teenuse korraldamine 

VV, volikogu 
sots.komisjon 

2013-2017 

Rehabiliteerimisteenuste korraldamine 
ja heakorratöödes kaasamine 

VV, volikogu 
sots.komisjon 

2013-2017 

Ennetustöö noorte hulgas VV 2013-2017 

4. Külaelu 
arendamine 

Koolitused külaelu arendamise 
võimalustest ja fondidest raha 
taotlemiseks 

VV 2013-2017 

Külaelu arendavate ja omaalgatuslike 
ühisprojektide toetamine 

VV 2013-2017 

5. Arendada 
teenuseid 
sotsiaalvald-
konnas  

Vigala Hooldekodu laiendamine VV 2013-2017 

Sotsiaaltöötajate ühistegevuste ja 
koolituste korraldamine 

VV 2013-2017 

Sädeinimeste motiveerimine-
koolitused ja õppereisid Eesti siseselt 
ja väljapoole 

VV, MTÜ 2013-2017 

 
 

7.3 Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

 
Laste ja noorte tervise ja arengu tagab koostöö tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna 
paindlikul ja järjepideval toetamisel. Koostöö on oluline ja vajalik terviseprobleemide ja 
riskikäitumise õigeaegsel avastamisel ja sekkumisel.  
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Probleemid: 

• õpilaste arv koolides väheneb; 
• logopeedi ja psühholoogi puudus; 
• huvitegevuse piiratud võimalus; 
• motiveeritud noorsootöötaja puudumine; 
• noorte organisatsioonide puudus. 

 
Nr Eesmärk Tegevus Vastutaja Aeg 
1. Noortele 

huvitegevuse 
tagamine 

Avatud noortekeskuste, multifunktsio-
naalsete keskuste arendamine Vana-
Vigalasse ja Kivi-Vigalasse 

VV 2013-2017 

Küsitluse korraldamine noorte seas Koolid 2013-2017 

Huviringijuhtide rahastamise 
võimaluste leidmine ja toetamine 

VV, MTÜ 2013-2017 

2. Noorte 
omaalgatuste 
ja ühenduste 
toetamine 

Toetada noorte omaalgatust ja 
ettepanekuid  

VV, koolid 2013-2017 

Ettevõtlike noorte tunnustamine ja 
motiveerimine väljasõitudega külasta-
maks teisi noorte organisatsioone 

VV, koolid 2013-2017 

3. Logopeedi ja 
psühholoogi 
teenuse 
korraldamine 

Tagada logopeedi teenuse 
kättesaadavus 

VV, koolid 2013-2017 

Tagada psühholoogi teenuse 
kättesaadavus 

VV, koolid 2013-2017 

4. Leida võima-
lus võtta tööle 
motiveeritud 
noorsootöötaja 

Leida vahendid eelarvesse 
noorsootöötaja palkamiseks 

VV 2013-2017 

 
 

7.4 Tervislik elu-, õpi-, ja töökeskkond 

 
Tervislik elu-, töö- ja õpikeskkond on ühtviisi oluline kõigile ühiskonnaliikmetele.  
 
Probleemid: 

• staadionide ja spordiplatside halb seisukord; 
• kergliiklusteede puudumine; 
• halb liikluskultuur; 
• tervistedendavate ühenduste puudumine; 
• tervise- ja spordiürituste vähesus paikkonnas; 
• täiskasvanute huvi- ja sporditegevuste vähesus. 

 
Nr Eesmärk Tegevus Vastutaja Aeg 
1. Staadionite 

rekonstrueerimine 
Vana-Vigala ja Kivi-Vigala 
staadionite rekonstrueerimine 

VV 2013-2017 

2. Kergliiklusteed Kergliiklusteede rajamine VV 2013-2017 
3. Liikluskultuuri 

parendamine 
Sõidukijuhtide informeerimine VV 2013-2017 
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4. Liituda tervist 
edendavate koolide 
ja lasteaedade 
võrgustikuga 

Sihipärane ja järjepidev 
terviseedenduse tegevus 
koolides ja lasteaedades 

VV, koolid 2013-2017 

5. Tervistedendavate 
ürituste 
korraldamine 

Spordi- ja liikumisürituste 
korraldamine erinevatele 
sihtrühmadele 

VV, volikogu 
komisjonid 

2013-2017 

Südamenädala tähistamine VV 2013-2017 

Terviseliikumist propageerivate 
ürituste läbiviimine 

VV 2013-2017 

6. Täiskasvanutele 
huvi- ja 
sporditegevuste 
võimaluste loomine 

Treenerite leidmine ja 
koolitamine rühmatreeningute 
läbiviimiseks 

VV 2013-2017 

Huvitegevuse juhendajate 
leidmine ja koolitamine 

VV 2013-2017 

 
 

7.5 Tervislik eluviis 

 
Probleemid: 

• vähene teavitustöö tervislike eluviiside kohta;  
• puudub teave tervisehinnangute kohta; 
• puudub teave tervisespordiga tegelemise kohta; 
• vähene informatsioon tervisliku toitumise kohta. 

 
Nr Eesmärk Tegevus Vastutaja Aeg 
1. Tervislike 

eluviiside 
propageerimine 

Tervislike eluviisidest teavitamine 
Vigala Sõnumites 

VV 2013-2017 

Tervislike eluviiside teavitamine 
valla kodulehel 

VV 2013-2017 

Tervisekasvatuslike loengute 
korraldamine allasutustes ja 
erinevatel üritustel 

VV 2013-2017 

Tervisliku toitumise propageerimine VV 2013-2017 

Alkoholi, tubaka ja meelemürkide 
vastaste kampaaniate korraldamine 

VV 2013-2017 

2. Tervise- ja 
rahuloluuuringut
e korraldamine 

Terviseuuringute läbiviimine 
 

VV, koolid, 
med.punktid 

2013-2017 

Rahulolu küsitlus tervisespordiga 
tegelemise võimaluste kohta 

VV 2013-2017 

3. Tervisliku 
toitumise 
propageerimine 

Vigala Sõnumites tervisliku 
toitumise rubriik  

VV 2013-2017 

Tervisliku toitumise praktilised 
näited spordiüritustel 

VV 2013-2017 
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7.6 Terviseteenused 

 
Probleemid: 

• puudub teave elanikkonna rahulolust või probleemidest tervishoiuteenuste tarbimisel 
• vähe esmaabialaseid teadmisi 
• raskusi tasuliste meditsiiniteenuste eest tasumisel 

 
Nr Eesmärk Tegevus Vastutaja Aeg 
1. Terviseteenuste 

kättesaadavuse  teabe 
korraldamine 

Tervishoiuteenuste     rahulolu 
uuringu läbiviimine 

VV 2013-2017 

2. Esmaabialaste 
teadmiste 
suurendamine 

Esmaabi koolituste 
korraldamine erinevatele 
sihtrühmadele 

VV 2013-2017 

3. Meditsiiniteenuse 
kättesaadavus 

Perearsti teenuse 
kättesaadavuse tagamine 
 

VV 2013-2017 

Üleskutse perearsti poolt 
terviseteenuste tutvustamine 
avalikkusele 

Tervisekes
kus 

2013-2017 

 
 
 

  



Vigala valla terviseprofiil 2013 

 

 - 39 -

 

8. KOKKUVÕTE 
 
 
Vigala valla terviseprofiil annab ülevaate valla kui keskkonna ja tema elanike tervislikust 
seisundist, kirjeldab lahti võimalikke trende ning suundumusi, samuti on tegevuskavas välja 
toodud peamised probleemid ning nende võimalikud lahendused erinevate tegevuste ja 
meetmete näol. Oluline on, et nii vallavalitsus kui volikogu ja samuti iga vallaelanik 
teadvustaks, kuhu vald on oma tervisenäitajate poolest liikumas ning aitaks kaasa terve ja 
stabiilse keskkonna loomisele Vigalas. 
 
Valla eksisteerimise määrab ära tema elujõuline elanikkond ning toetudes terviseprofiili 
analüüsile, võib nimetada Vigala valla peamiseks probleemiks rahvaarvu pideva vähenemise 
ning seda eelkõige noorte hulgas. Oluline on kaasa aidata sellistele nähtustele ja 
suundumustele, mis tagaks rahvaarvu püsima jäämise (ja suuremise) ning muuta piirkond 
atraktiivseks elukohaks noortele peredele. Selleks tuleb edendada ja parendada nii valla 
infrastruktuuri kui ka vaimseid väärtusi. Arvestades Vigala valla väikest mastaapi ning 
eelarvevõimalusi, on vald loonud ja toetanud üsnagi palju erinevaid kultuuri-, spordi-, 
huvitegevuse võimalusi, mis aitavad elanikel tervislikult ning atraktiivselt oma vaba aega 
veeta.  
 
Vigala vald ei suuda kohapeal tagada iga sotsiaalteenuse või nõustamisteenuse olemasolu või 
vastava erialaspetsialisti palkamist. Koostöö erinevate organisatsioonide ja spetsialistidega 
võimaldab siiski teenuseid kohalikele elanikele lähemale tuua. Vaatamata eelpool nimetatud 
probleemidele, on vald teinud palju oma elanikkonna tervisliku heaolu nimel (tervisepäevad, 
toetused, jms) ning valla keskkonna parendamiseks (mänguväljakute rajamine ja 
infrastruktuuri korrastamine), et Vigala valla elanikel oleks võimalus kaasaegses ja tervislikus 
keskkonnas elada.  
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Koostamisel osalesid: 
 
 

Astra Põlma 
Ave Lazarev 
Elle Altmets 

Heli Lints 
Ilme Roosi 

Maie Üürike 
Maret Järv 

Margit Liira 
Kristine Niit 
Pille Meeles 
Priit Kärsna 

Riina Redlich 
Risto Konnapere 

Rutt Rasva 
Toivo Averin 
Ülle Rüüson 

Terviseprofiili koostas Merje Voog 


