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UUDISEID KIVI-VIGALA 
KOOLIST 
 
Vaatamata ilusatele kevad-
ilmadele on meie kooli lapsed 
veel usinad nii õppimises kui 
tunni-välistes üritustes. Maa-
kondlikus mälumängus esin-
dasid Kivi-Vigala põhikooli 
Hannaliis Viibus, Kirsica 
Kuusla ja Marek Orub. 
Saavutati tubli 6. koht. 
 
Ka saksa keele olümpiaad 9. 
klassidele läks hästi. Osalesid 
Hannaliis Viibus ja Kirsica 
Kuusla. Kirsica jäi üldarves-
tuses 7ndaks, kuid põhikoo-
lidest esimeseks.  
 
Meeldiv üritus oli ka laste-
kooride festival Valtus, kus 
lapsed said ka peale põhitöö, 
laulmise, ka ujuda. 
Jüripäeva tähistamine on Kivi-
Vigalas juba aastaid traditsioo-
niks, ka sellel aastal tegime 
lõkke, tõmbasime köit ja 
käisime põlevate tõrvikutega 
rongkäigus ümber küla. Hirm 
oli kuiva maapinna pärast, kuid 
kõik sujus siiski suuremate 
viperusteta. 
 
Soovime kõigile rõõmsat ja 
teguderohket kevadet!  
 

“ O K L AH O M A”  V I G AL A M O O D I  

Esmaspäev on hirmus päev 
 
Vigala rahvas paistab olema 
tõsiselt näitemänguhuviline. 
Märtsikuus toimus TTK aulas 
koguni kolm näitemängu, eks 
ole see ka ju teatrikuu. 10. 
märtsil etendus Vana-Vigala 
TTK aulas TTK õpeta-jate 
trupi esituses ning Alide 
Ljubomirova poolt lavastatud 
A. Liivese naljamäng “Esmas-
päev on hirmus päev”. 
 
Tegevus toimub ilusal suvisel 
esmaspäeval Tallinna aedlin-
nas. Kõik on justkui rahulik, 
kui äkki ühest valest arusaa-
misest sünnib teine, siis kolmas 
jne. Ja ilus on muutumas hirm-
saks… 
 
Nagu Vigalas traditsiooniks, 
oli seegi etendus tasuta. Kohale 
tulnud publik ei pidanud pet-
tuma, näidend sujus ladusalt 
ning lõbusalt.  
 
 

15.märtsil oli Vigala rahval põhjust 
ärevuseks. Talvise harjutamise tulemus 
Rodgersi ja Hammersteini “Oklahoma” oli 
esietenduseks küps. Tehnika- ja 
teeninduskool, kus lavastus toimus, tervitas 
külalisi õpilaste kevadnäitusega. 
Lavastustegelased oli kõik põlised Vigala 
tüdrukud: lavastaja Astrid (Ervin) Hallik, 
muusikajuht Silja (Siimsalu) Käär, tantsujuht 
Liina (Andrejev) Kikas ja loomulikult 
tegelasedki – kõik oma valla inimesed. 
Kutsekooli suur saal oli rahvast täis. Siis see 
algas: 
Noor ja ilus kohmetu kauboi, Vana-Vigala 
põhikooli õppealajuhataja Meelis Välis, laulis 
kaunist hommikust, põledes ise armuvalus 
Laurey, tehnika- ja teeninduskooli huvijuhi 
Ilona Noore, sütitavas võrgus. Ilona tantsis ja 
laulis suurepäraselt. Tädi Eller, lauluõpetaja ja 
etenduse muusikajuht, proovis asju kontrolli 
all hoida. Ta jagas piitsa ja präänikut ning 
moodustas etenduses telje, mis kogu lugu 
koos hoidis. 

Tahan tänada kõiki tegelasi, kõik olite tublid 
ja igaüks andis endast parima. Väga-väga 
head olid kõrvaltegelased, näiteks Ali Hakim 
harjuskina, keda kehastas Hannes Sassi. Paul 
Paap Jude Fray´na oli karakterina väga täpselt 
välja joonistatud. Kaks viimatinimetatut on 
tehnika- ja teeninduskooli õpilased. 
Õnnestunud karakter oli Certie, rikka mehe 
tütar, keda kehastas Evely Hints. 
Tiina Kalda, Veikko Hallik, Roland Saar, 
Jaan Kuusik sobisid oma osadesse 
suurepäraselt. Ühislaulud ja –tantsud olid 
ühtlased ja vahvad. Tantsutüdrukud (Aili 
Soonberg, Astrid Hallik, Jaanika Kuusik, 
Krista Tõldmaker ja Ragne Hallik) vihtusid 
nii tantsida, et lava kitsaks kippus jääma. 
Samuti väärivad kiitust Riho Pohla ja Rainer 
Kiis. 
“Oklahoma” etendusel oli hea lõpp: 
armastajad said kokku, tuli pulmi, Oklahoma 
kool sai oksjoni abiga kalli tahvli (ju seal 
Ameerikaski raha nappis), vaene Jud sai küll 
surma, aga kes seakuudi elanikku ikka nii 
väga taga nutab... 
Etenduse lõpul ütles üks vaataja: “Nagu 
“Endla” teater”. See tunnustus asjatundja 
suust on parim tunnustus, millega tuleb 
ühineda. Etendusele järgnes tugev aplaus ja 
palju lilli. “Oklahoma” laulus on salm: “...me 
teame, siin maas on me juur, see on juur 
sünnimaas, mis on suur...”. 
 
Ja nüüd veel üks repliik lavastajale. 
 
Astrid, ütle, kus veel on nii heatahtlikku, 
sõbralikku publikut kui Vigalas? Kas seda 
publikut saab saali raha eest? Seepärast ära 
kunagi ütle “iial”, tule tagasi, sest me ootame 
Sind, siin on Su juured, Su kindlus. 
Ja veel üks tõrvatilk meepotis: 
vaataja repliik – lapsed olgu ainult siis kaasas, 
kui nad vaatajaid ja osatäitjaid ei sega, siis kui 
nad mõistavad etenduses toimuvat. 
 
Ene Raud   
 

“Vigala Sõnumid” esitas Astrid Hallikule 
mõned lisaküsimused 
 
Esiteks - palju õnne eduka lavastuse puhul!  
1. Miks valisite selle aasta lavastuseks just 
Oklahoma? 
 
Minu lavastatud muusikalid on kuidagi ise 
minu juurde tulnud, nii “Kardemoni linn…” 
kui ka “Oklahoma”. Tahan sellega öelda, et 
ma ei valinud seda ise ja vabatahtlikult poleks 
ma nii suure katsumuse ette pannud ühtki 
truppi. Nüüd nad teavad seda ise, aga alguse 
õhin on ju alati suur. Raske on ju teha asja 
mis kõigil kõrvus kumamas ja silmade ees.   
 

Kunagi, kui lavastasin Vana-Vigala Põhikooli 3 
lennuga “Mary Popinsit” ütles Silja, et unistab 
“Oklahomast”, sellesarnast lauset olen kuulnud 
ka Ilona suust. Nüüd on ta siis neil olemas. 
Raskelt tulnud aga olemas. 
 
Kuid peamiseks oli siiski see soov, mis tekkis 
meil juba eelmise muusikali ajal – vaja oleks 
pilli mis mängiks ise. Selline suurepärane masin 
(nii saab seda nimetada küll) sai selle etenduse 
tarvis Eesti Kultuurkapitali Raplamaa 
ekspertgrupi, Vigala Vallavolikogu, Vigala 
vallavalitsuse ja Vana-Vigala Põhikooli 
toetusega ostetud. Loodan, et ta heliseb sama 
kenalt ka Vana-Vigala Põhikooli õpilasi saates 
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2. Kui rahule te ise  etendusega jäite? 
 
Olen oma põhimõttelt maksimalist. Üks minu õpilasi ütles 
mulle sellel kevadel peale etenduse järgset peapesu “Millal Sa 
rahul oled?”  Mis minul rahul olla? Mis mina teinud olen? Kui 
seisad laval akside vahel ja vaatad seda mis laval toimub, 
tunned ühel hetkel end täiesti üleliigsena. Asi mis toimib, on 
suur asi. See on kogu trupi tohutu ühine töö, minu osa selles on 
kaduvväike. Ei tea vaataja saalis, mis toimub prooviperioodil ja 
ei peagi. Tuleb imetleda seda 16 inimest, kes sellel hetkel, siin 
ja praegu on laval, väljas ühise asja eest. Sära, šarmi ja 
kuratlikku sädet silmis – mida vajab igaüks, kes laval- ei ole 
võimalik õppida, see peab kaasa sündima.  
 
Meil on alati enne etendust lööklause ”Pole vaja Estonia 
teatrit!”  Peamine, et oleks olemas teha tahtmine ja rõõm. Üks 
küsimus vaevab mind juba “Kardemoni linna” aegadest Miks 
tullakse proovi ja ollakse seal, ilma mõjuva põhjuseta ei puudu 
keegi ja sõnu “ma ei saa, ma ei oska” ei kuule kellegi suust?  
Loomulikult ma olen rahul, selliste inimestega koos töötades ei 
saa teist tunnet kunagi tekkidagi! 
 
3. Kas rahvast tantsima ja laulma panna on raske? 
 
Vat sellele küsimusele oskab kõige paremini vastata just Silja ja 
Liina. Pigem oleks pidanud küsima trupilt, kui raske neil oli. 
Eks me olime natuke alatud ka (siinkohal peaks vabandama ja 
punastama) ütlesime nii mõnelegi mehele, et midagi hullu ei ole 
natuke tantsida, proovi käigus, aga lisandus laulmine ja ka 
sõnaline tekst ning ühel hetkel oli nii mõnelgi huulil Moliere 
küsimus “Mis kurrrat ta sinna galeerile ronis?” Enda, kui 
tegelase kohta saan küll vastata. Jube raske on korraga laulda ja 
tantsida, ühel hetkel, kui algab finaal (kestab üle 7 minuti) on 
lava nii õhutühi, et lihtsalt ei jätku jõudu teha mitut asja 
korraga. 

5. Kas jätkate sarnast tegevust Halinga vallas? 
 
Selleks, et välja kasvada selliseks asjaks nagu seda on Vana-
Vigala Teatriprojekt on vaja aega ja suurepäraseid inimesi. Ma 
olen Halinga vallas alles 4 kuud, ülesandega kultuurinõunik. 
Näitering on hobi ja tõsi ta on, aeganõudev hobi. Sellist seltskonda 
nagu seda on Vana-Vigala tegijad ei ole kusagil ja tore on, sest 
siis kaoks kordumatuse võlu. Selleks, et sellist asja teha peab 
tundma ja teadma inimesi, mõistma tausta ja kohalikku olustikku. 
Tahan selle eelneva pika jutuga öelda seda, et vaevalt ma 
muusikali lavastama hakkan-samas oli Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasiumi kooliteatriga sellel kevadel lavale jõudnud “Risk” 
ju ka muusikal, selle vahega, et muusika tuli CD-lt ja ise ei 
lauldud.  
Räägitakse, et elu koosneb etappidest. Ma arvan, et “Oklahoma” 
on minu elu mingi etapi finiš. Praeguseks võin ainult öelda seda, 
et 25. juulil 2003. aastal peaks Pärnu-Jaagupi laululaval  toimuma 
vabaõhuetendus mille stsenaariumit ma kohaliku legendi põhjal 
praegult kokku panen ja ka lavastan, tantsud seab kokku Tiina 
Saar. Ma ei ütle- iial- ma ootan mis elul mulle pakkuda on.  
Lõpetuseks tahan ma tänada kõiki, kes aitasid kaasa etenduse 
sünnile, Siljat – tohutu töö ja vaeva eest mis Sa nägid, et neid 
laule kõik sisse mängida, nii nende, millel meil oli võimalik noot 
saada, kui ka nende, mille Sa pidid videolindistuse põhjal ise 
maha kirjutama ja lõpuks ka selgeks õpetama. Loodan, et 
süntesaator mille pärast see etendus lõpuks siiski sündis, annab 
Sul edaspidi võimaluse ka natuke laiselda.  
Liinat – kes on mind nii palju aidanud ja ma loodan, et aitab ka 
tulevikus, sest meie mõtted ja tahtmised on üsna sarnased. Eks me 
kõik kolmekesi ole ka nii mõnegi ühise kooli lõpetanud (Vigala 8-
klassilise kooli ja Tartu Õpetajate Seminari, Siljal on ainult veel 
Kultuuriteaduskond TPÜ-s vaja ja olekski kohe kolm.)  
Merjet – Kes Sa jälle kõik naised nii ilusaks tegid ja järjekordselt 
tõestasid, et pole olemas juukseid milles lokid ei seisa.  
Ilonat, Meelist, Tiinat, Hannest, Pauli, Veikkot, Evelyd, Rainerit, 
Rolandit, Jaani, Rihot, Ailit, Kristat, Jaanikat – töö eest mis TEIE 
ära tegite. Teksti eest mis TEIE pähe õppisite, laulude eest mis 
TEIE selgeks saite ja tantsude eest mis TEIE ära tantsisite. 
Oklahoma on ikkagi TEIE suur võit, tohutu suur võit.     
Nii suurt tööd peab kohe kindlasti veel mängima, hoolimata 
sellest, et kokku saada on meil päev päevalt aina raskem (kellel 
töö, kool, praktika), kuid üks on kindel 16. mai õhtul esineme me 
Hiiumaa pealinnas, Kärdla kultuurikeskuses. 
Tänan suurepärast publikut ja kõiki, kes meid vaatamas käisid.  
 
PS! Ene Rauale. Ma ei unusta kunagi oma juuri, kuid kindluse 
peab iga inimene endale ise ehitama. Elu on ringkäik, üks lõputu 
ratas, otsimine ja leidmine. Olen alati öelnud, kui lavastamine 
toidaks, ma muud ei teekski. Aitäh heade sõnade eest! 
 

4. Keda tooksite ise esile? (ületas ootused) 
 
Sellise suure asja kavandamisel ei ole nagu eriti eksperimenti 
võimalik teha. Tuleb minna kindla peale. Eks osatäitjad olid 
valitudki selle järgi kellele mis sobiks. Kuid tõelist rõõmu 
valmistas mulle Anny osatäitja – Tiina oli äraütlemata tubli. 
Nagu ma hiljem oma praegustelt töökaaslastelt kuulsin (nad 
istusid saali kõige tagumises reas), oli tema sära kandunud saali 
lõppu ja ka kindlasti edasi, kui sein poleks vastu tulnud.  
 
Ei tahaks kedagi kiita eraldi, sest pole kedagi kiita, nad kõik 
olid nii kuradima head, just täpselt sellised nagu peab, nii nagu 
me olime kokku leppinud.   
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JALUTUSKÄIK EHITUSPLATSILE 
Õhus on tunda kevadet ja lauluviis kipub vägisi huultele. Rõõmus meel 
viib mõtted uuele ja Vigala rahva ühisele murelapsele – laululavale. 
Laululava ehitusest ja plaanidest on palju juttu olnud, aga kaugel on 
ehitusjärk, sellest ei ole enamusel aimugi. Saigi siis ühel ilusal päeval tee 
mõisa ette võetud.  
Ja tõesti maalilisel jõekaldal seisiski viimases ehitusjärgus uus laululava. 
Puudub veel tantsuplats, aga eks seegi ehitatakse. Linnulaulu vahele kostus 
agarat kopsimist ja saagimist. Ehitustööga olid ametis Ants Pütsepp, 
Toomas Meresmaa ja Arvo Mäepere. 
Tahapoole vaadates oli näha mitut ruumi, mis esinejatele riietumise tarvis 
mõeldud. 
Ehitusplatsil käisid Malle ja Astra 
 

LOOMAKASVATAJATELE 

LOOMARSTI VEERG 
 
Kätte on jõudnud kevad, peagi suvi. See pikk talv on 
loomakasvatajatele igati raske olnud – kättesaamata on 
piimarahad nii siit kui mujalt, ootus, et valmiks Vigala 
Piimatööstuse OÜ tootmistsehh. See piimatööstus on kõige tootja 
sõbralikum, võttes vastu ka väiksemaid piimkoguseid. Ootan koos 
teiega, et need valusad probleemid leiaksid lahenduse. 
Olles valla loomaarst, on minu töö aluseks sageli seadused, 
määrused. Seekord on juttu põllumajandusministri määrusest nr 
89 (18.12.2002.a.), mis puudutab jälle “hullu lehma tõbe” ehk 
BSE. Selle järgi kuuluvad BSE uuringule kõik hädatapetud ja 
hukkunud veised alates 24-ndast kuust. Mina pean võtma neilt 
ajuproovi, mille saadan laborisse uuringule. Nõue on säärane – 
kui juhtub loom hukkuma, tuleb mulle ja ka PRIA-sse teatada.  
 

PRIA ja Vetteenistus on omavahel väga seotud seoses loomade 
igasuguse liikumisega ning väljalangemisega.  
Loomade müügiks võtate alati minu käest nn taudivaba ehk 
vorm 1T või 7E. Sama kord kehtib ka OÜ Lepiku tapapunkti 
kohta Pillis. Tuleb võtta enne looma viimist tõend, häda korral 
võib ka telefonitsi teatada andmed ning hiljem võtta tõend. 
Minul on tagantjärele raske tõendit vormistada – sinna on ka 
vaja loomaomaniku allkirja. Praegu on see eriti oluline, sest on 
aeg, mil ei tohi lüpsikarja ja noorpulle välja viia seoses 
toetustega. Aga õnnetusi ikka juhtub, et loom tuleb saata 
hädatapmisele. Selleks on olemas eritaudivaba tõend, mis koos 
PRIA-le teatamisega säilitab toetuse antud loomale. 
Alates aprillikuust mina enam veiseid ei nummerda (v.a mõni 
üksikjuht) – seda teeb nüüd täielikult pr Malle Kivi. 
 
Ester Alekand 

Kui rahvas hääletab 14.septembril Euroopa Liitu astumise poolt, 
siis põllumehele algab uus ja toetusterohke aeg. Talunikele, kel 
aastane sissetulek jääb 45 000 – 250 000 krooni vahele, antakse 
eurotoetust viis aastat järjest, kuid tingimusel, et suureneb 
majandustegevuse käive 12% võrreldes esimese aastaga. Toetuse 
suurus on 1000 eurot ehk 15 646 krooni. Toetuse avaldusi 
võetakse vastu 2004 mai ja juuni lõpus. Toetus makstakse välja 
septembris.  
1.jaanuariks 2004 peavad kõikidel veistel olema kahekordsed 
kõrvanumbrid. Kui number on kõrvast kadunud, tuleb tellida uus. 
Selleks helistage minule tel. 25 641 või proua Esterile. Iga 
loomaga toimuv, kas tapmine, hukkamine, müümine teisele 
talunikule, ostmine või lihakombinaati minek on vaja kajastada 
PRIA registrivormil. Taudivabaga üksi loom omaniku karjast 
välja ei lähe. Jälle võite pöörduda minu poole, aitan need paberid 
ära täita.  
Praegu saab noorlooma toetuse avaldusi teha. Toetust saavad 
ainult FIE-d ja äriühingud. 1.aprillist kuni 15.septembrini võib 
teha üks talunik viis toetuseavaldust erinevatele pullidele. Igale 
pullile üks kord. Kui pull saab 7-kuuseks, võib kohe teha, 
arvestusega et pärast toetuse tegemist peab pull veel2 kuud karjas 
olema, alles seejärel võib realiseerida. Põhinõue on, et loom oleks 
märgistatud ja PRIA-s omaniku karjas arvel. Panen talunikele 
südamele, et iga sündmus, mis loomaga toimub, peab olema 
registreeritud 7 päeva jooksul. Ainult teatage ja ma aitan ära teha.  
Tuletaksin jõudluskontrolli tegijatele meelde, kuidas piima proovi 
võtta. Kui olete lehma lüpsnud, kallake piim lüpsikannust 
vahenõusse, segage kulbiga hästi segi ja siis võtke proovikulbiga 
proov. Alustate õhtul: kui on väike kulp, siis kaks kulbitäit õhtul 
ja 2 hommikul; kui suur, siis vastavalt üks ja üks.  
 

Proovipudelis peab olema kolmveerand. Kui on liiga täis, jääb 
koor kaane külge ega tule õige tulemus. Õige proovi vahekord 
on 3,8-4,0% rasva, siis valku 3,0-3,2%. Mustakirjul karjal üle 
6.0 rasvaprotsendid on juba kahtlased, siis on vaja juba 
proovivõtmist kontrollida.  
Kurvaks teeb olukord, mis  praegu Vigala talunike õlgadel 
lasub. Ehitasime piimaruumid, kruusatasime teid nende juurde. 
Valmistusime kvoodi aastaks ja kõik on vett vedama läinud. 
Aprillikuu kvoot on juba täitmata. Paljud mõlgutavad mõtteid 
majapidamise lõpetamise üle. Kellegi käest mingit õiget sõna ei 
kuule. Mis saab edasi? Kas piimakombinaat avab uksed ja 
hakkab raha maksma? Meie valla talud on heakorra poolest 
ilusad ja korras ning suudavad toota, kui ainult oleks kuhu 
realiseerida.  
 
Jõudluskontrolli assistent Malle Kivi 
 

Teadaanne 
 
Vigala Piimatööstuse OÜ  kinnitas telefoni teel 
Vigala Vallavalitsusele, et 10. maiks 2003.a. 
kavatseb ettevõtte oma võlad likvideerida. 
Vallavalitsus loodab siiralt, et see saab toimuma.

OÜ Landeker ostab kasvavat metsa ja 
metsamaad, hind kuni 90000 eek/ha. Tasu kohe. 
 

tel 056 150 680 
051 79 866 

fax 0 633 55 76 
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VALLAVALITSUSES JA VOLIKOGUS 

Vigala Vallavalitsuses: 
26.03.2003.a. istungil: 
- otsustati 8 kuu eelarvelised vahendid jaotada valla haridusasutuste 

vahel alljärgnevalt: Kivi-Vigala Põhikoolile 880171 krooni, Vana-
Vigala Põhikoolile 884835 krooni, Kivi-Vigala Lasteaiale 1333 
krooni ja Vana-Vigala Lasteaiale 1333 krooni 

- otsustati  haridus- ja kultuuritöötajate täiendavad palgavahendid 
jaotada alljärgnevalt: Kivi-Vigala Põhikoolile 10175 krooni, Vana-
Vigala Põhikoolile 10413 krooni, Kivi-Vigala Lasteaiale 12806 
krooni, Vana-Vigala Lasteaiale 12806 krooni, Kivi-Vigala 
Raamatukogule 6400 krooni, Vana-Vigala Raamatukogule 4800 
krooni, Päärdu Raamatukogule 3700 krooni, Kivi-Vigala 
Rahvamajale 8000 krooni ja Vana-Vigala rahvamajale 11200 krooni. 

- kinnitati valla ametiautode kasutamise kord. 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Heino Aosaarele    

Leibre, Pallika ja Naravere külades Künnu-Jaagu maaüksusena 
suurusega 38,6 ha, Arne Veimannile Läti külas Sillaotsa 
maaüksusena suurusega 18,15 ha, Hendrik Villemsonile Araste ja 
Tiduvere külas Loigusauna maaüksusena suurusega 8,05 ha, Urmas 
Rukkile Läti külas Otsa maaüksusena suurusega 3,22 ha, Arvo 
Roosile Avaste külas Vanaoti maaüksusena suurusega 11,98 ha, 
Rein Reidlale Jädivere ja Pallika külades Mõisa maaüksusena 
suurusega 25,90 ha, Aime Spiridonovale Araste külas Tänava I 
maaüksusena suurusega 4,23 ha, Rita Saarele Läti külas Uuepärni 
maaüksusena suurusega 4,92 ha, Kalev Hattole Kesu ja Läti külades 
Soopasauna maaüksusena suurusega 6,31 ha ja Ants Saarele Oese 
külas Kaasiku maaüksusena 5,94 ha. 

- otsustati lubada erastada ostueesõigusega maad Laur Martilnil ja 
Arne Maalinnal kaasomandisse Palase külas Tuisu maaüksusena 
suurusega 2,54 ha. 

- otsustati määrata kompensatsioon Arvo Roosile Avaste küla Oti talu 
39,03 ha eest, Aime Spiridonovale Araste küla Tänava talu 13,19 ha 
maa eest, Urmas Rukkile Avaste küla Otsa talu 13,78 ha maa eest, 
Tiia Valterile Kausi küla Itsa talu 15,4 ha maa eest ja Mati Rukkile 
Ojapere küla Leego talu 2,66 ha maa eest. 

- otsustati määrata hooldaja ühele abivajajale. 
- otsustati väljastada kauplemisload FIE Marianne Noormetsale  ja AS 

Lukoil Tanklale. 
02.04.2003.a.istungil: 
- otsustati lubada jagada Rein Liländerile kuuluv Lätimetsa kinnistu 

Läti külas kaheks katastriüksuseks: Lätimetsa pindalaga 40,37 ha ja 
Trullingu pindalaga 7414 m2. 

- otsustati määrata kompensatsioon Eha Kõostikule Araste küla 
Tänava talu 13,1 ha maa eest 
 

- otsustati maksta täiendavalt jaanuari ja veebruari kuu eest Vana-
Vigala TTK ja väljaspool valda koolis käivatele õpilastele 
toiduraha 2 krooni päevas. 

16.04.2003.a. istungil: 
- arutusel olid Kivi-Vigala Lasteaia kütmisega seotud probleemid 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lembit 

Tondile Naravere külas Tondi II maaüksusena suurusega 13,09 
ha. 

- otsustati lubada erastada ostueesõigusega maad Ilmar Künnapasel 
Kojastu külas Jaani- Hansu maaüksusena pindalaga 5,93 ha ja Jüri 
Orul Vana-Vigala külas Liiti katastriüksusena pindalaga 10752 m2 

- otsustati määrata kompensatsioon Ilmar Künnapasele Kojastu küla 
Pärna talu 7,64 ha maa eest. 

- otsustati lõpetada ühe abivajaja hooldus 
- määratai hooldaja kahele abivajajale 
- otsustati väljastada kauplemisluba FIE Heljo Eilartile. 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 1400 krooni. 
23.04.2003.a. istungil: 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Artur Jeeserile 

Läti külas Öövahi katastriüksusena suurusega 4,78 ha, Haldur 
Valterile Avaste ja Läti külas Aado katastriüksusena  suurusega 
22,30 ha ja Egon Lensile Manni külas Noopoli katastriüksusena 
4041 m2 

- otsustati väljastada kauplemisluba FIE Hilja Liivile 
- arutati valla lasteaedade kohtade vähesuse probleeme. Moodustati 

töögrupp antud probleemi lahendamiseks kuhu kuuluvad Priit 
Kärsna, Riina Redlich ja Anette Kuusik. 

- otsustati reservfondist eraldada 750 krooni psühholoogia 
teenistusele. 

- otsustati eraldada reservfondist sotsiaaltoetusteks 500 krooni.  
 
Vigala Vallavolikogus: 
 
28.03.2003.a.istungil: 
- Margus Kaldma esitas Märjamaa politseijaoskonna 2002.aasta 

töötulemuste analüüsi 
- otsustati esitada rahvakohtunike nimetamise komisjoni Rapla 

Maakohtu juures volikogu liige Helbe Kliss. 
- rahvakohtuniku kandidaatideks otsustati esitada Anne Üürike, Tiia 

Hints, Valve Jaakson ja Maiu Haljas 
- arutusel oli õpilaste toitlustamise olukord Vigala vallas. 
- otsustati tunnistada peremehetuks varaks 18 korteriga elamu nr.5 

Vana-Vigala külas, Üti majavaldus Araste külas ning elamu nr. 1 
korter 5 Vana-Vigala külas ning panna need enampakkumisele 

- otsustati tunnistada Vigala vallas investeerimisobjektiks aastatel 
2004 –2007 Vana-Vigala Põhikool 

- reservfondist eraldati 1700 krooni Vana-Vigala kunstiringile. 
 

Vigala vallavalitsus arutas Kivi-Vigala Põhikooli hoolekogu pöördumist (küsitlust) lastevanemate poole seoses väidetava 
toitlustamise alafinantseerimisega ja teeb järgmise avalduse: 
 
Hoolekogu pöördumine vanemate poole on asjakohatu ja desinformeeriv, kuna: 
 

1) Vigala Vallavalitsuse eesmärk pole ära kulutada 10 krooni lapse kohta (mida pole ka eelnevatel aastatel tehtud), vaid 
laste korralik toitlustamine. 

2) Toiduraha 8 krooni päevas on piisav. Aastas on 175 õppepäeva. Aasta algusest on 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 3 kuuga 
ehk 53 õppepäevaga kulunud toiduainetele 43718 krooni. Volikogu poolt eelarvesse eraldatud rahaga arvestades võiks 
olla kulunud aga 53848 krooni. Seega on reservi tekkinud 3 kuuga 53848-43718=10130 krooni ja tegeliku toidupäeva 
maksumus (toiduained) on vaid 6,4 krooni. Miks siis pole õpilastele seda raha ära söödetud, kui olukord nii kehv on? 
Mina ei arva, et söökla praegu laste kõhu kõrvalt kokku hoiab. 

3) Koolidele on teatatud, et juhul, kui toiduainete hinnad oluliselt tõusevad, vaadatakse toidupäeva maksumus üle. 
4) Õpilaste toitlustamise kvaliteet mingil juhul ei halvene ja vanematelt raha koguma ei hakata. 
5) Praegu võimaldab eraldatud päevaraha katta ka oote valmistamise kulusid. Samuti antakse õpilasele kaasa toidupakk, kui 

õppepäeval toimub õpilaste õppekäik jms. õppetööga seotud üritus. 
 
Priit Kärsna 
vallavanem
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JÄLLEGI KOOLITOIDUST VIGALA VALLAS 
 
Nagu meile kõigile meeles on üheks käesoleva aasta valla eelarve 
enam kõmu tekitanud probleemiks Vigalas  õpilaste toiduraha. 
Et asi omavahel selgeks saada, ilmus asja kohta pikk ja põhjalik 
kirjatükk  koos näidete ja selgitustega eelmises valla lehes ning 
valla ja volikogu inimesed käisid ka sellel ning muudelgi teemadel 
koolide rahvaga kohtumas ning küsimistele vastamas. 
Käesoleva nädala ühel päeval tõi aga minu Kivi-Vigala Põhikoolis 
õppiv tütar koju ühe huvitava kirja, mis ettenähtud valikvastuste 
vormis vastamiseks lapsevanemale. 
Kirjas palutakse lapsevanemate seisukohta õpilaste toidupäeva 
alafinantseerimisest tingitud probleemi lahendamiseks. Lisaks 
mõnedele toitlustamise ümberkorraldamise ettepanekutele on kaks 
võimalikku vastust: raha juurde maksmine vanemate poolt ja raha 
eraldamine eelmise aasta mahus!?!?!  See on ju täielik tühi jutt ja 
rahva ilma- aegne ärritamine. 
Esimene küsimus minult mulle endale oli, et mis see paber nüüd 
tähendab. Kõik sai seletatud valla lehes ja koolides ning selgeks 
räägitud viimases volikogus, milleks sellised küsimised. Veidi 
mõelnud sain aru, et keegi siiski ei suuda vaka all hoida oma 
emotsioone ja ilmselt sai häiritud mõne inimese mõttemaailm, 
mille kohaselt saab olla ilmas ainult kaks mõtet, tema mõte ja vale 
mõte. 
Lapsevanematele laialisaadetud küsitluse kohta ütlen aga niiplaju, 
et põhimõtteliselt ei pea te vaeva nägema sellele vastamisega. 

Valla eelarve on koostatud nii, et õpilased saavad toidetud 
täpselt sama hästi, kui eelnevatel aastatel ja eraldatud 8 kr. ongi 
reaalselt kulunud raha eelmise aasta järgi ja kui toiduainete 
hindadega peaks midagi kardinaalset juhtuma, siis selleks ju 
ongi vallavalitsus ja volikogu, et leida lahendusi. 
Vihje vanemate juurdemaksmisele laste toitlustamiseks koolis 
kuulub aga minu arvates küll musta huumori valdkonda. 
Küll jääb arutlusele veel pikemalt vallast väljas õppivate laste 
toiduraha suurus ja võimalik suurendamine.  Siin aga jääb ka 10 
või enama kroonine summa ikka ainult toitlustuse toetuseks, 
mitte täis toidurahaks nagu vallas sees, sest linnas ja mujal selle 
summa eest nagu nii tervet lõunasööki ei saa. 
 
Enn Roosi 
Volikogu esimees 
 

TÄHELEPANU! 
9.mail Jaamas, Vana-Vigalas ja Kivi-Vigalas saab 

Vigala valla elanik tasuta üle anda 
OLMEJÄÄTMEID, 

kuna valla allasutuste juures toimub prügivedu. 
NB! Palume mitte tuua ohtlikke jäätmeid  

(akud, arstimid, värvid, lakid, jne) 
INFO: tel. 92 286 Risto Konnapere 

 

Jagatud mure on pool muret 
 
Inimeseks olemise üks kõige olulisemaid tunnuseid on see, et me 
elame oma elu suhetes teiste inimestega. Oma eluga 
toimetulekuks on suur tähtsus vastastikustel suhetel. Inimsuhetes 
võib ette tulla mitmesuguseid probleeme. 
 
Kui Sa tunned, et probleemi lahendamine käib Sulle üle jõu - 
vajad nõu ja abi, vajad kaitset ja mõistmist. Kui Sul pole kellegagi 
rääkida, aga tunned, et tahad muret jagada, siis on võimalik 
pöörduda abi saamiseks vastava ala spetsialisti poole. 
Täiskasvanute nõustamine on enamasti tasuline, aga lastel ja 

noortel on võimalik saada psühholoogilist nõustamisteenust 
tasuta. 
 
Raplas, erapolikliinik PRAXIS ruumes Koidu t.23, tegutseb  
Rapla Noorte Nõustamiskeskus, kuhu võivad lapsed ja noored 
pöörduda tasuta. Eelnevalt on vaja helistada ja aeg kokku 
leppida telefonil (048) 56 263. 
 
Ka Pärnus, Malmö t.19, asuvas Noorte Nõustamiskabinetis 
saavad lapsed ja noored psühholoogiga vestelda tasuta. 
Kindlasti on vajalik eelregistreerimine telefonil  
(044) 45 362 tööpäevadel alates kella 12.00 kuni 18.00 
 

Veel võib suure mure väiksemaks rääkida helistades : 
 
Usaldustelefoni tasuta lühinumbril  126 E-P kell 16.00 - 02.00 
Rapla Usaldustelefonil      (048) 57 001 E,K kell 20.00 - 23.00 
Tallinna Kriisiabitelefon       6314 300  E-R kell   9.00 - 19.00 
Eluliin                     6314 300 E-P kell 19.00 -   7.00 
AIDS-i usaldustelefon           645 5555 E,K 15.00 -18.00 T,N,R 8.00 - 11.00 
Vähiliidu usaldustelefon        631 1727 E-R kell 18.00 - 20.00 
 
Me ei saa keelata murelindude lendu meie peade kohal, kuid pole põhjust lasta neil oma pähe pesa teha. 
 
Ilme Roosi 

 

Vana-Vigala külaelanikud! 
 

30. aprillil kl 20.00 
Ootame teid 

Vana-Vigala raamatukokku külakoosolekule 
Toimub meie küla mittetulundusühingu 

asutamise koosolek 
Räägime ka suveplaanidest ja lähenevast 

külakokkutulekust 
 

Vana-Vigala näitetrupp “Topelt Kiiks” hakkab ette valmistama oma juba 
traditsiooniks kujunenud suvist vabaõhulavastust. Seda etendust mängitakse 
nii Vigalas kui ka Sillaotsa Talumuuseumis. 
Seekord on valik langenud A. Kivirähu “Rehepapile”, kuid mitte ainult – 
etendusse on põimitud ka J.W. Eiseni Vigalaga seotud legendid. Tegevusse 
astub ka vapikutsu. 
Seoses sellega ootame kõiki vabatahtlikke, kes soovivad selles tükis kaasa 
mängida. 
Andke endast märku tel. 056 562 136 Astra Põlma, mail: Astra5@hot.ee 
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MAADLUS 
 
01.märtsil toimusid Märjamaal Rapla maakonna meistri-
võistlused kreeka- rooma maadluses vanuses kuni 17.a. Peale 
Kehtna, Märjamaa ja Vana-Vigala PK, olid külas ka võistlejad 
Martna PK-ist.  
Vana-Vigala poiste tulemused olid järgmised: 
 
Marek Lainela – 27 kg  I koht  
Jaan Kuusik – 35 kg  II koht  
Sander Viljastu – 38 kg I koht  
Joonas Lepik – 38 kg II koht  
Rain Kalda – 42 kg II koht  
 
8-9.märtsil toimusid Eesti Meistrivõistlused täiskasvanutele. 
Maadluskooli “ Juhani” koosseisus tuldi esmakordselt 
esimesteks. Vigala poistest osalesid: 
Jüri Nisumaa – 60 kg – alagrupist edasi ei pääsenud 
Taavi Tikerpalu – 74 kg – samuti alagrupist edasi ei pääsenud 
Tarvi Thomberg – 84 kg – tõi Vigalasse kõrgelt hinnatud Eesti 
Täiskasvanute meistritiitli. Möödunud aasta meister Tõnis 
Naarits pidi Tarvile alla vanduma 3:0. 
Eesti meistriks tuli ka endine Vana-Vigala PK õpilane ja 
Vigalas maadlusteed alustanud Olari Suislep (kuni 66 kg). Veel 
tõid MK Juhanile medaleid:  
Karol Maurer – 120 kg I koht 
Andrus Spiridonov – 120 kg II koht 
 
29.märtsil toimusid Tapal Eesti Meistrivõistlused kuni 20.a. 
Hästi maadlesid Vigala poisid: 
 

Ardo Arusaar – 45 kg I koht 
Vahur Allveer – 58 kg I koht 
Ranno Laave – 69 kg I koht 
Tiit Kuusik – 69 kg II koht 
Rait Thomberg – 76 kg I koht 

Jüri Nisumaa – 60 kg jõudis finaali esikoha matšile, kuid 
vigastuse tõttu pidi maadlusest loobuma, niisiis juuniorite II koht. 
Tiit Kuusik – 66 kg vaatamata tema noorusele maadles ta tublile 
V kohale, tuues võistkonnale punkte. 
Ranno Laane – 76 kg maadles välja VI koha. Selles kaalus oli 
kõige rohkem võistlejaid (25). 
Võistluste lõppedes löödi klubide punktid kokku ja tulemuseks 
MK Juhani võit, mille liikmeteks on ka Vigala maadluspoisid. 
 
Olev Nisumaa 
 
29.märtsil toimusid Viljandis XI Maaspordimängud. Need on 
nagu olümpiamängud, mis toimuvad iga nelja aasta tagant. See ei 
olnud vaid maadlusvõistlus, vaid seal olid ka sangpommivise ja 
tõstmine ja muidugi ka maadlus, nii kreeka-rooma kui ka 
vabamaadlus.  
Vigalast oli maadlejaid vaid neli ja neist kaks tuli esikolmikusse. 
Vahur Allveer ja Rain Kalda kahjuks medali omanikuks ei saanud, 
kuid maadlesid siiski väga hästi. Ardo Arusaar kehakaalus 55 kg 
tuli esimeseks ja Taavi Thomberg kehakaalus 96 kg saavutas ka 
esimese koha.  
Kohal oli ka Eesti üks tuntuim maadleja – Valeri Nikitin. 
Loomulikult ta võitis oma kehakaalus kõiki vastaseid. Samas 
jagas ta soovijatele oma autogramme. Võistlused kestsid väga 
kaua ja Vigala maadlejad jõudsid koju alles kella kahe paiku 
öösel.  
Loodame, et järgmine kord läheb ka neil poistel paremini, kes 
seekord medalit ei saanud. 
 
Maadlusfänn Mari 

KORVPALL 
 
Kivi-Vigala põhikooli Minikorvpalli poiste võistkond saavutas 
maakonna MV-l II koha. Kaotati vaid  2 punktiga Kaiu 
Põhikoolile. Võistkonnas mängisid: 
Anre Kuldja Siim Karro     
Gerto Torjus Jander Klimenko 
Peep Võtti Allar Kukk 
Sander Säkk Randy Sildoja 
Nikolai Verbeštšuk 
 
Minikorvpalli tüdrukute võistkond saavutas III koha. 
Võistkonnas: 
Eerika Plaamus Mari-Liis Kalmus 
Geitlin Sildoja Maarja Paluoja 
Eliise Seits 
Üldkokkuvõttes võitis Kivi-Vigala PK sellel aastal kõikide 
vanusegruppide peale kokku rändkarika. See oli meie koolile 
esimene kord. Aitähh kõikidele mängijatele. 
 
Veel osales C-klassi poiste võistkond vabariiklikul Nike Cup 
maapõhikoolide poolfinaalis, mis toimus Simunas. 
 

Seal alistati kõik vastased pea 30 punktiga ja pääseti Tallinnas 
toimuvale finaali. Nii on ka C-klassi poisid vähemalt Eesti nelja 
parima põhikooli seas. Tallinnas TTÜ spordisaalis toimuval 
finaalturniiril on võimalus õhtul vaadata ka Eesti Meeste 
Meistrivõistluste Finaali – Kalevi ja A.Le Coq´i vahel. 
 
Ka Vigala meeste korvpallivõistkond on lõpetanud II liiga 
mängud. Poolfinaalis kaotati Kohila “Stokkerile” esimene mäng 3 
punktiga ja teine mäng 13 punktiga. Nii tuli 3-4 koha mängus taas 
vastamisi minna Kaiu võistkonnaga. Esimese mängu võitsid meie 
mehed koguni 20 punktiga ja III koht paistis käes olevat. Teises 
mängus aga kaotati 10 punktiga ja tuli pidada veel kolmas mäng. 
See toimus vastase koduväljakul. Terve mängu tagaajaja osas 
olnud Vigala võistkond võttis lõpuks järgi  ja viigistas. Nii läks 
mäng  lisaajale. Lisaajal li parem juba parem Vigala võistkond ja 
lõpuks võideti 6 punktiga. Niisiis Vigala võistkonnale tubli III 
koht, mis esimese aasta kohta on päris hea tulemus. Võistkonnas:  
Marko Kreuz, Karmo Kreuz, Rait Ermann, Risto Lepp, Raigo 
Sjomin, Viljo Siimsalu, Toomas Paat, Aivo Toome, Tõnu Maal, 
Eigo Hints, Ardi Hints, Janek Tšaban, Raimo Lepp, Kaur Kristin, 
Andres Piperal, Jürgen Aosaar.       
 

 
Meie hulgast lahkunud 

 
 

Rein Konnapere 
Margit-Astrid Hiibus 

 
 

 
Tänan südamest kõiki Vigala inimesi, kes olid 

tulnud saatma kallist Viktor Vlassovit tema 
viimsele teekonnale, ning avaldasid siirast 

kaastunnet omastele. 
 

Aare Vlassov 
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30. aprillil kl 21.00 
Vana-Vigala Rahvamajas 

SUUR VOLBRIPIDU 
laudade ja tantsuga 

Muusikat teeb ans “SELVER” Pärnust 
Kavas ka temaatiline viktoriin 

 
Nõiaks maskeerunud 
isikuile  
pilet 25.- 
 
teistele 30.- 

 

Maikuu sünnipäevalapsed 
 
Helmi Aosaar   87 08.05.1916 
Kai Rabasse   86 27.05.1917 
Hertta-Elviine Lätti  83 25.05.1920 
Maimo Kamarik   81 17.05.1922 
Salme Riivel   80 08.05.1923 
Rein Verev   65 03.05.1938 
Elve Iva    65 06.05.1938 
Enna Titson   60 31.05.1943 
Kalle Kikajon   55 27.05.1948 
Laine Harlamov   55 28.05.1948 
Eha Riima   55 28.05.1948 
Valter Pilv   50 05.05.1953 
Vladimir Vodolaztšenko 50 11.05.1953 
Arne Kaasik   50 15.05.1953 
Arne Kuldja   50 20.05.1953 
 
PALJU ÕNNE! 

 
Austatud härra Valter Pilv! 
 
Poisiklutt olid siis,  
kui Sul oli aastaid viis. 
Aga täna – oh sa hull, 
juba viie taga null. 
Soovime Sul kergeta jalga,  
nüüd, mil teine noorus algab.  
Olgu õnne Sinu teel, 
tervist - armu veel ja veel! 
 
Lahedat “ekvaatori” ületamist  
5. mail 2003! 
 
Õnnitlevad 
Ruta ja Arvo, Piret ja Mati  
 

Pühendus Vana-Vigala maadlustreenerile! 
 
Küll Vana-Vigala poisid kurvad oleks, 
Kui Olev Nisumaad neil treeneriks poleks. 
Kes veaks neid Rootsi ja Soomemaale? 
Kes teeks neist kuulsaid maadluspaare? 

Ta maadlustreeningutesse 
Paneb kogu oma hinge,  
Ega tekita poistele kunagi närvipinget. 
Seepärast esi- ja meistrikohti 
On maadluses tublisti tulnud 
Ning küllap teised treenerid  
Veidi kadedadki olnud. 

Jõudu ja jaksu edasi rassida,  
Et poisid ei peaks asjatult passima. 
Kõik poiste vanemad ja vanavanemad  
On rõõmu ja tänutunnet täis, 
Kui Vigalas maadlusmatil 
Tugev jõukatsumine käib. 
 
Tänulik vanaema 

 
E, 28.04 kl 20.00 

Rootsi, Taani, Eesti noortedraama 
“LILJA 4-EVER” 

 
E, 07.05 kl 20.00 

Itaalia-Prantsuse draama 
“EI KELLEGI MAA” 

Irooniline sõjakomöödia 
Film võitis 2002.a. parima võõrkeelse filmi Oscari 

Filmi pikkus 1,38 
 

 

E, 12.05 kl 20.00 
Eesti komöödia 

“VANAD ja KOBEDAD SAAVAD 
JALAD ALLA” 

Filmi pikkus 1,41 
 

E, 26.05 kl 20.00 
USA ja Saksamaa komöödia 
“VÕRGUTAMISREEGLID” 

Filmi pikkus 1.50 
Pilet kinno: 20.- 

Vana-Vigala Rahvamaja  

FILMIKAVA: 
 

 
Vana-Vigala Rahvamajas  
on nüüd võimalus käia 

 
VÕIMLEMAS 
 
Annely Johansni 
eestvedamisel  
käime koos 
 
Kolmapäeviti  
kell 20.00 
 
 


