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Valla spordipäeval võis kohata üht kummalist nähtust, kus 
kamp võõraid loopisid  nn lendavaid taldrikuid ühest platsi 
servast teise. Tegemist ei olnud mingite UFO huvilistega, vaid 
meile olid külla saabunud Tallinna Frisbee klubi.  
Kummaline nimi koos kummalise tegevusalaga.  
Meie saime nad endile külla kutsuda tänu Rapla Maavalitsuse 
Alaealiste komisjoni projektitoetusele. Eesmärgiks oli 
tutvustada valla noortele uut vabaaja veetmise võimalust või 
miks ka mitte tekitada siia uus frisbee´ga tegelejate grupp.  
Tuleb tunnistada, et nii minu kui ka Frisbee klubi liikmete 
ootused said ületatud. Noorte huvi uue põneva spordiala suhtes 
oli üllatavalt suur. Et kõik mängida saaksid, tuli kasutusele võtta 
kaks väljakut. Peale laupäevase kahe mängu, toimus nn treening 
ka pühapäeval. Meie noorte kiituseks tuleb öelda, et 
frisbeelased olid vaimustuses laste kiirest õpivõimest ning 
hasardist mängust osa võtta.  
Et asjas pisutki selgust tuua, tutvustan seda spordiala pisut 
lähemalt. Kõik sai alguse sellest kui USA-s üliõpilased 1940-
ndatel aastatel ühe pagarikoja nimega Frispie Pie Company 
metalseid koogialuseid loopima hakkasid....(siit ka säärane 
kummaline nimi). Siit edasi arendati plastmassist taldrik ja 
erinevad mängustiilid. Kel vähegi asja vastu huvi võib tutvuda  

mängu ajaloo ja mängu endaga Tallinna Frisbee klubi 
koduleheküljel www.frisbee.ee. 
Tegemist on kahe võistkonnavahelise võistlusega, kus palli 
asemel on kasutusel lendav taldrik (sporttaldrik). Eesmärgiks 
on nii nagu teistelgi aladel punktisüsteemi kasutades võita 
vastast. Reeglid on pisut nagu jalgpallist, pisut korvpallist jt 
aladelt. Vaatamata esialgsele hirmule ja segadusele on mäng 
väga lihtne ja kiiresti ära õpitav. Mida meie noored ja lapsed 
tõestasidki. Samas ei ole oluline mängija sportlikud ja 
füüsilised võimed, sest seda ala võib harrastada nii tüse kui ka 
kribu. Peaasi, et tahtmist on. 
Peab mainima, et Eestis leidub väga vähe inimesi, kes selle 
alaga tegelevad. Nüüdsest kuulume ka meie nende väheste 
hulka. Selle tõestuseks kasvõi seegi, et Eestis ei leidu veel 
ühtegi firmat, kes sporttaldrikuid müüks. Õnneks kinkisid 
külalised meile taldriku, nii et saame kohapeal frisbee´d edasi 
harrastada. 
Seni on iga päev Kivi-Vigala staadionil mängud toimunud. 
Kui ilm vähegi meie ettevõtmist soosib, jätkame samas 
vaimus.  
 
Elle Altmets  
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KOOLIRAHU KONTSERDID RAPLAMAAL 
Kooliaeg on inimese elus oluline teadmiste 
hankimise kuid ka hingelise arengu ja 
isiksuseks kasvamise aeg. Raplamaal on 
tähtsaks peetud laste kultuurihariduslikku 
kasvatust, esivanemate traditsioonide 
austamist, identiteedi säilimist ning 
armastuse tekkimist kodukandi väärtuste 
suhtes.  
Tänaste haridusprogrammide üheks 
võtmeküsimuseks on, kuidas õpetada lastele 
maailma terviklikku mõistmist, kujundada 
informatsiooni hulgast teadmised, kuidas 
koolides paremini suhelda laste kodudega 
ning leida vabaaja sisustust noortele. 
Koolirahu kontserdid Raplamaal on alguse 
saanud Rapla kirikumuusikafestivalilt 1999. 
Selle traditsiooni elushoidmine ja 
läbiviimine ülemaakondlikult saab teoks 
Rapla maavalitsuse, maakonna kõigi 
omavalitsuste, koolide ja koguduste ühisel 
otsusel ja toel, mis on märkimisväärseks 
tunnistuseks ühe paikkonna tahte ja koostöö 
võimalikkusest. Seda toetavad 
Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp, 
Raplamaa Omavalitsuste Liit, maakonna 
leht “Nädaline” kuid ka tublid maakonna 
ettevõtted Lindegaard Eesti AS, Ingle AS,  

Van&Mar OÜ, Maasikas& Ko OÜ ning Eesti 
Ühispank ja Soome Instituut. Samuti on 
Koolirahu projekti läbiviimisele mitmetmoodi 
kaasa aidanud Harju Teedevalitsuse Rapla 
osakond, Teede REV-2 ning Awol Trans OÜ. 
 
“Koolirahu Raplamaal”  on ühe maakonna 
piires esimeseks koostöö algatuseks koolide, 
riigivõimu ja koguduste vahel. Kooliaasta 
alguse kirikukontserdi ideeks on lastele 
tutvustada võimenduseta muusikat ning laulu 
ja erinevate pillide kaudu mõnel aastal 
vanamuusikat, teinekord eesti rahvamuusikat 
või ka kaasaegsemat muusikat, mille aluseks 
on  vaimulik tekst või elus ettetulevate 
teemade – armastus, ebaõnnestumine, mure, 
pettumine, rõõm jne. käsitlemine. Kooliaasta 
pidulikule avamisele ja Koolirahu Raplamaal 
2003 kontsertidele ootame 1. septembril kõiki 
maakonna kooliõpilasi, haridustöötajaid, 
lapsevanemaid ja vanavanemaid! 
 
Rõõmsat ja usinat kooliaasta algust!  
 
Elke Unt,  
kirikumuusik, Koolirahu Raplamaal 2003 
projektijuht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansambel Virre on tegutsenud 
kolm aastat ja nad viljelevad 
mitmesugust eest rahvamuusikat, 
peamiselt rahvalikke 
viiulimuusika seadeid. Kõik 
ansambli liikmed on õppinud 
Viljandi 
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rahvamuusika osakonnas. 
Viimasel ajal on nende 
repertuaaris ka vaimulike 
rahvalaulude seadeid. 
Koolirahu kontserdi annavad 
nad 1. septembril Vigala 
koolide õpilastele. 
 

Koolirahu kontsert 
Vigala kirikus 

 
 

1. septembril  kell 12.00 
 

esineb ansambel 
“Virre” 
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Käesolev kirjutis on jätkuks üle-eelmisel suvel kirjapandule – 
seega järjepidevus on olemas. Sündmusi koguneb visalt, kuid 
samas järjekindlalt. 
Kui eelmisel korral võisime rõõmustada kahe väikekandle üle, siis 
sel aastal lisandus neid tervelt 22. Nimelt ka Vigalas sai ette 
võetud 6-keelsete kannelde valmistamine – tegijateks 
lapsevanemad ja lapsed ise olid ka jõudumööda abiks. 
Juhendajateks Indrek Roosi Tallinnast, kellel juba küllaltki suur 
kogemus sel alal ning kohalikud puutööõpetajad Jüri Saareleht ja 
Veikko Hallik, kes esmakordselt kandlemeisterdamisega kokku 
puutusid. Tööriistu ja materjale saime muretseda tänu kohaliku 
omavalitsusele ja puidufirmale. Esimesed hääled sai pillidele sisse 
viimase õppuse õhtusel kogunemisel, kuhu tulid uusi pille 
uudistama ka kandlesõbrad Tallinnast ja Raplast. Kandleõpetaja 
Tuule Kann õpetas kohapeal esimesed loodki selgeks. 
 
Loogiline jätk kandletegemisele oli korraldada valla lastele laager, 
kus saaks õppida kandlemängu. Vigala vald toetas ettevõtmist ja 
ei jäänud me ilma ka maakondlikust toetusest – nii Raplamaa 
Arengufondi noorsoo osafond kui ka Kultuurkapitali Raplamaa 
ekspertgrupp panid oma õla alla ning teoks see saigi. 25 last 
veetsid 5 päeva rahvalaulu, -muusika, -mängude, näputöö ja 
muinasjuttude keskel ning kõik väitsid, et igavust tunda küll ei 
saanud. Käisime uurimas  Sillaotsa Talumuuseumi ekspositsiooni, 
mida tutvustas meile lahke muuseumirahvas. Külastasime 
kohalikku käsitöömeistrit Aino Reemanni, kes demonstreeris 
meile vitspunutiste tegemist ning oma valmistöid.  
 
Laste folkloorilaagri viimane päev oli täidetud Vigala V Kiigepeo 
sündmustega. Lisaks külarahvale olid nad nii rahvalikes 
sportmängudes kui ka õpitubades tublid osalejad.   

Margit Kuhi oli jällegi nõus meile laulus ja kandlemängus 
eestvedaja olema. Lisaks jutuvestmisele, pillimängule ja laulule 
sai seekord ka viltimist ja vaibakudumist proovida. Kõigil 
kohalviibijatel oli võimalik kududa kiigepeo vaipa oma triip – 
valminud vaip jääb sümboliseerima meie kiigepidude kirevust 
nii tegevuste kui ka inimeste näol. Kahjuks peab tõdema, et 
sellesse vaipa ei ole kootud ühtegi triipu Raplamaa 
folkloorirühmade poolt. Siit nüüd kivi meie folkloorikuraatori 
kapsaaeda: Kas ei oleks ikkagi võimalik meie maakonna 
folkloorihuvilisi koondada ühe mütsi alla ja reguleerida 
sündmusi nii, et oleks võimalik kord aastas kokku tulla ja oma 
tegemistega üksteist rõõmustada? Rahalist toetust oleme ikka 
saanud – igal aastal toetab Vigala vald ning seekord samuti 
Raplamaa Kultuurkapital koos Arengufondi kultuuri 
osafondiga, riiklik toetus tuli ka Tallinnast 
Rahvakultuurikeskuse kaudu. Taolisest sündmusest võiks aga 
osa saada palju rohkem huvilisi… Folkooriselts Kiitsharakad on 
saanud aastatega päris hea kogemuse korraldades ise ning 
osaledes folkloorifestivalidel mujal. Päris kadedaks tegi Viru 
Särul kaasalöömine – võiks ju meie maakonnaski olla oma 
folkloorifestival, kuhu kutsuda külalisi kaugemaltki…  
 
Seekord olid meil siiski ka külalised “kaugemalt” – nimelt 
Haanja Tantsu Laulu Mängu Selts. Nemad andsid hea hoo sisse 
esimesel kiigepeol ja sama hoogsalt lõpetasid ka viimasel. 
Muide, üks külaline Raplamaalt siiski oli – meid võlus oma 
kandlemänguga Aivar Arak.  
 
Nähes Vigala laulaulaval üle 20 lapse kannelt mängimas, võib 
loota, et meie kultuuripärand ei ole kadumas, vaid uus põlvkond 
tahab seda edasi arenda. See meile jõudu ja lootust annabki. 
 
 
Folklooriseltsi Kiitsharakad nimel Krista Tõldmaker 
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MIKS HAKKAS NII KIIRE? 

Läksin 15. juulil koos 6 oma kooli õpilasega Soomes Vanhamäel 
asuvasse seikluslaagrisse suure kindlustundega, sest olin valla 
koduleheküljelt 7. juulil lugenud rubriiki Kivi-Vigala Põhikooli 
direktorikonkursist. Sealt võis lugeda järgmist “Täna oli koos 
konkursikomisjon, kes pärast dokumentide läbivaatamist ja 
vestlust otsustas kuulutada konkursi võitjaks Harri Kivi.” 25. 
juulil, olles Soomest tagasi, sain teada, et kolleeg Jaan Viska oli 
mõni päev tagasi esitanud lahkumisavalduse. See oli minu jaoks 
ootamatu teade. 11. augustil tutvustas vallavanem Priit Kärsna 
haridus- ja kultuurikomisjonis valla põhikoolide ümberko-
rraldamise kontseptsiooni. Vallavanem esines komisjoni ees 
seisukohaga ühendada põhikoolid juriidiliselt üheks kooliks – 
Vigala põhikooliks, kusjuures toimima jääksid koolimajad nii 
Kivi- kui ka Vana-Vigalas. Selle tagajärjel muutuvat koolielu 
korraldamine paindlikumaks ja paremini tagatavat kooli 
jätkusuutlikkus. 
 
Milline on aga praegune olukord? Vallajuhtide püüd koolide 
juhtimist ümber korraldada on loonud paraja segaduse. Õnneks on 
aru saadud, et kui pikalt ainult juhtimisele keskenduda, pole varsti 
enam midagi juhtida. Sel keerulisel ajal soovitaksin toetuda 
järgmistele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse punktidele: 
 
• Kooli juhib direktor (juhataja, edaspidi direktor)…  
• Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik 

konkurss. Munitsipaalkooli direktori vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatava konkursi kuulutab välja ja selle 
läbiviimise korra kehtestab valla- või linnavalitsus. …  

 
Kui arvestada, et vabariigi valitsuse määrusega on igale koolile, 
sõltumata õpilaste arvust, ette nähtud üks direktor, siis on Vigala 
Vallavalitsusel kohustus välja kuulutada konkurss Vana-Vigala 
Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks. 
Edasi veel mõningaid väljavõtteid põhikooli- ja gümnaasiumi-
seadusest: 
 
• Kooli ümberkorraldamine toimub pärast õppeperioodi lõppu. 
 

• Munitsipaalkooli ümberkorraldamise otsusest teatatakse 
Haridusministeeriumile ning õpilastele ja kooli personalile 
hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust. 

• Munitsipaalkooli ümberkorraldamisel taotletakse uus 
koolitusluba. 

Meil taheti aga väga kiiresti toimida. 15. augustil toimunud 
vallavolikogu istungiks oli ette valmistatud päevakorrapunkt 
Vigala põhikooli direktori ametipalga kinnitamiseks. Õnneks 
saadi kohapeal aru, et seda punkti sellisel kujul menetleda ei saa 
ja volikogu esimees Enn Roosi tegi ettepaneku laiapõhjaliseks 
aruteluks koolide tuleviku suhtes. Kahjuks kitsenes arutlejate 
ring, sest Keskerakonna fraktsioon lahkus istungilt. Volikogu 
tegi vallavalitsusele ettepaneku, kinnitada 18. augusti 
vallavalitsuse istungil mind Vana-Vigala Põhikooli direktori 
kohusetäitjaks kuni Vana-Vigala Põhikooli direktori valimiseni. 
Samas jätkan ma tööd Kivi-Vigala Põhikooli direktorina. 
Lõpetuseks ütlen välja oma seisukoha: ei pea otstarbekaks 
momendil ühendada kaht valla omanäolist põhikooli Vigala 
Põhikooliks, sest nad asuvad teineteisest 12,5 km kaugusel ja 
mõlemas koolis õpib ligi 120 õpilast. Ja siiski, miks hakkas nii 
kiire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harri Kivi 
Kivi-Vigala Põhikooli direktor 
Vana-Vigala Põhikooli direktori kohusetäitja 
 

Vana-Vigala Põhikooli esimeses 
klassis alustavad klassijuhataja 
Krista Tõldmakeri juhendamisel 
õppetööd järgmised õpilased: 
 
1. Holger Algma 
2. Monika Hatto 
3. Rauno Liitmäe 
4. Sander Liitmäe 
5. Sigrit Nurm 
6. Kelly Ojavee 
7. Margus Põlma 
8. Signe-Renate Saar 
9. Triinu Ülemaante 
 

Kivi-Vigala Põhikooli 
esimeses klassis alustavad 
klassijuhataja Eda Soosaare 
juhendamisel õppetööd 
järgmised õpilased: 
 
1. Kert Kukk 
2. Silver Lubaso 
3. Kristina Muhu 
4. Terje Paukku 
5. Tauno Roland 
6. Ranar Sildoja 
7. Andrin Veiand 
 

KOOLIDE ELU KORRALDAMISEST VALLAS 
 
Nagu Vigala vallas viimastel aastatel kombeks, on kired jällegi 
lõõmama löönud. Seekord on ärevuse põhjuseks põhikoolide töö 
korraldamine peale Vana-Vigala Põhikooli direktori ja 
õppealajuhataja töölt lahkumist käesoleval suvel. 
Peab mainima, et olukord on täiesti tavaline ega puuduta 
igapäevast kooli töö toimimist. Õpetajate, õpilaste ja 
lastevanemate jaoks jääb kõik samaks ning veel vähem on oodata 
Vana-Vigala kooli sulgemist.  
Igas ettevõttes või struktuuriüksuses tuleb ette olukordi, kus 
ettevõtte juht lahkub. Sellepärast ei suleta veel ettevõtteid ega 
likvideerita neid ilma ühegi põhjuseta.  
  
Nagu varematel kordadel, nii on ka nüüd kellelegi magustoiduks 
suure hulga külajuttude ja väärarvamuste tekitamine. Kui varem 
on levitatud valeinformatsiooni ja kuulujutte vaikselt nurga- ja 
seljataga, siis seekord on need kirja pandud ja isegi allkirjaga 
kinnitatud. 
Nimelt saabus viimasele volikogu istungile kiri, kus süüdistatakse 
volikogu esimeest Enn Roosit selles, et ta on võtnud üheks oma 
tegevuse eesmärgiks elujõulise Vana-Vigala Põhikooli muutmise 
Kivi-Vigala Põhikooli filiaaliks, siis algkooliks ja edaspidi see 
sulgeda. 
 

Veel on ette heidetud, et Enn Roosi eirab kultuuri ja 
hariduskomisjoni, Vana-Vigala Põhikooli hoolekogu ja kooli 
töötajate arvamusi.  
Kolmandaks süüdistuseks on õigusaktidest mitte kinnipidamine 
volikogu töös. 
Kirjale on alla kirjutanud neli volikogu liiget Keskerakonna 
fraktsioonist: Heino Üürike, Marge Plaamus, Jaan Viska ja 
Toivo Averin. 
Kahetsusväärne on see, et peale kirja laualepanekut lahkusid 
eelmainitud inimesed istungilt ega andnud võimalust kirjutatu 
üle diskuteerida. 
Kirja teemal jätkates tahaks autoritelt pärida, kus ja millal on 
Enn Roosi välja öelnud või kirja pannud kirjas mainitud 
plaanidest Vana-Vigala Põhikooli kohta.  
Vastupidiselt väidetule, vastasid nii volikogu esimees kui ka 
vallavanem Vana-Vigala küla kokkutulekul rahva samalaadsele 
küsimusele ja on samuti väitnud ka igal pool mujal, et lähematel 
aastatel (vähemalt praeguse volikogu ja vallavalitsuse 
võimuloleku ajal) pole Vana-Vigala Põhikooli õppetöökorral-
duses ega kooli eksisteerimise küsimuses mingeid muutusi ette 
näha. Küll arutatakse võimalike muutusi kooli juhtimise 
korraldamises, mis aga õpilaste ja lastevanemate, seega Vana-
Vigala Põhikooli teeninduspiirkonna rahva ega põhimõtteliselt 
ka kooli kollektiivi jaoks ei muuda mitte midagi. 
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Teiseks tahaks pärida, millal ja milliseid õigusakte on volikogu 
esimees oma töös rikkunud. 
Kolmandaks on Enn Roosi ühest häälest vähe millegi eiramiseks 
või heaks kiitmiseks, sest otsuseid teeb volikogu, mitte volikogu 
esimees. Peale selle oli kirja saabumise momendiks iga osapool 
oma arvamused alles välja öelnud ja mingeid läbirääkimisi ning 
osapoolte arvamuste eiramist või aktsepteerimist pole veel 
toimuda jõutud.  
Kommentaarina saab lisada seda, et kui tegu oleks õppetöö 
ümberkorraldamise või kooli eksistentsi küsimustega, siis tuleks 
loomulikult viia läbi põhjalik selgitamine ja tõsiseid osapoolte 
ühiseid arutelusid ning eelkõige läbirääkimisi õpilaste ja 
lapsevanematega ning plaanitud muudatustest kuus kuud ette 
teatada.  
Praegu on aga tegu vallaasutuste juhtimises võimalike ( mitte veel 
ära otsustatud) muudatustega, mis on tegelikult vallavalitsuse 
pädevuses olev tehniline töö. 
Kõne alla võib tulla kahe kooli juhtimine ühe direktori poolt ja 
veel mõnede tehniliste struktuuride ühendamine kaadri, inventari 
ja rahaliste vahendite parema kasutamise huvides. Kindlasti 
jäävad mõlemasse kooli õppealajuhataja ja huvijuht, kui otseselt 
õppetööd ja õpilaselu korraldavad isikud.  
Kas jätkata tulevikus ühe nime all või mõlemad koolid oma nime 
all, see on edaspidise arupidamise küsimus. Rapla maakonnas ja 
ka mujal Eestis on  mõlemapidiseid näiteid olemas. Märjamaa 
vallas jätkavad Haimre ja Valgu põhikoolid juba mitmendat aastat 
eraldi koolidena ühe direktori juhtimise all. Kohila vallas aga 
liideti koolid kokku üheks juriidiliseks isikuks. Lõuna-Eestis 
Rõuge vallas juhib üks juhtkond kolme kooli. 
Vigala valla põhikoolide juhtimise ühendamisse on seniste 
vestluste põhjal suhtunud positiivselt ka Raplamaa haridusjuht hr. 
Aivar Soe ja Rapla Maavanem hr. Kalle Talviste. 
Kuna õppealajuhataja lahkumisega suvel ja direktori lahkumisega 
vahetult enne õppeaasta algust tekkis  Vana-Vigala Põhikoolis 
tõepoolest veidi ärev olukord, siis võeti viimasel erakorralisel 
volikogu istungil vastu seisukoht võimalike korralduslike 
muudatuste arutamise edasilükkamiseks ning keskendumisele 
õppetöö normaalseks alustamiseks koolis. Selleks kinnitas 
vallavalitsus Vana-Vigala Põhikooli direktori 

kohusetäitjaks Kivi-Vigala Põhikooli direktori Harri Kivi ja 
õppealajuhataja kohuseid nõustus täitma matemaatikaõpetaja 
Margit Liira. 
Olukorra tegi keerukamaks see, et puudu oli õpetajaid ja mingil 
põhjusel on tekkinud esimesel poolaastal kooli eelarve 
ülekulutamine. 
Käesoleva artikli kirjutamise hetkeks saan aga öelda, te tänu 
Margit Liira entusiasmile on õpetajate probleemid lahendatud ja 
õppetöö võib alata ning pärast asjaolude täpsustamist on 
võimalik eraldada reservfondist ka eelarvele vajalikud 
lisavahendid. 
Peale eelöeldu on Vana-Vigala Põhikooliga seotud kaks kooli 
tulevikule tublisti kaasaaitavat projekti.  
Esiteks õpilaskodu käivitamine. Käesolevaks hetkeks on 
õpilaskodu ruumid kooli majandusjuhi Jaan Üürikese käe all 
saanud väga ilusa remondi ja elanike vastuvõtmiseks valmis. 
Probleem õpilaskodu käivitamiseks on riigi poolt tulema 
pidava, õpilastele elamiseks ettenähtud pearaha eraldamisega. 
Kuna õpilaskodusse tuleb õpilasi ka teiste koolide piirkondadest 
ja võibolla koguni väljastpoolt maakondagi, siis suureneb 
loodetavasti ka õpilaste arv Vana-Vigala Põhikoolis. 
Teine projekt on põhihariduseta noortele eelkutseõppe 
käivitamine Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskoolis. Selle 
projekti käivitudes alustavad nimetatud õpilased Vana-Vigala 
Põhikooli juures õhtukooli vormis põhihariduse omandamist 
kõrvuti kutseõppega kutsekoolis. Ka selle projekti käivitamise 
ees on mõningad riigipoolsed takistused, mis ehk siiski lähiajal 
lahenevad. 
 
Lõpetuseks võib öelda hariduse andmine vallas jätkub sel aastal 
täpselt nagu siiani ja praeguste vallajuhtide arvates võib nii 
jätkata veel mitu aastat edaspidigi.  
Lahendused lõkkelelöönud probleemidele võivad muuta küll 
üht-teist vallavalitsuse ja koolide juhtide jaoks, aga kindlast 
mitte halvemaks kooli teenuste tarvitaja jaoks. 
 
 
Enn Roosi 
Volikogu esimees 
 

VALLAVALITSUSES JA VOLIKOGUS 

Vigala Vallavalitsuses: 
 

25.06.2003.a. istungil: 
- otsustati määrata kompensatsioon õigusvastaselt võõrandatud 

maa eest kahele õigustatud subjektile 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa kuuele 

õigustatud subjektile 
- otsustati väljastada kauplemisload kahele kauplejale.  
- määrati hooldaja ühele abivajajale 
- kinnitati põhikooli direktori valimise kord 
- otsustati väljastada kasutusload kahele ehitisele ja ehitusluba 

ühele ehitisele 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 2500 krooni 
07.07.2003.a istungil 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa kahele 

õigustatud subjektile 
- otsustati väljastada ehitusluba ühele ehitisele 
31.07.2003.a. istungil 
- otsustati väljastada ehitise kasutusluba ühele ehitisele 
13.08.2003.a. istungil 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa seitsmele 

õigustatud subjektile 

- otsustati määrata hooldaja ühele abivajajale 
- kinnitati Kivi-Vigala ja Vana-Vigala lasteaedade nimekirjad 
18.08.2003.a. istungil 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa viiele 

õigustatud subjektile 
- Kivi-Vigala Põhikooli direktori ametikohale kinnitati Harri 

Kivi 
- Vana-Vigala Põhikooli ja õpilaskodu direktori kohusetäitjaks 

määrati Harri Kivi. 
- Sotsiaaltoetusteks eraldati 450 krooni 
Vigala Vallavolikogus: 
27.06.2003.a.istungil: 
- otsustati kooskõlastada Vabariigi Valitsuse korralduse 

“Maamaksu korrigeerimine Pilkuse maastikukaitse alal” 
eelnõu 

- kinnitati Vigala valla põhimääruse muudatused 
- II lugemisel oli “Vigala valla sotsiaaltoetuste määramise ja 

maksmise kord”  
- I lugemisel oli “Vigala valla ehitusmäärus”  
- Põrgupõhja retke auhinnafondi eraldati 2000 krooni 
- Sotsiaaltoetusteks eraldati 1000 krooni 
- Vana-Vigala külapäeva läbiviimiseks eraldati 5000 krooni. 
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ELURUUMIDE ERASTAMISEST 

Kuna korterite enampakkumisele on laekunud väga palju avaldusi, 
siis tutvustame eluruumide erastamise korda. 
Vigala vallas reguleerib eluruumide erastamist volikogu poolt 
31.05.2002 
vastu võetud eluruumide järelmaksuga ostmise kord. Seoses korra 
rakendamisega on oluline silmas pidada järgnevat: 
 
1.  Eluruumide järelmaksuga soetamisel on vallavalitsusel õigus 
küsida dokumente, mis tõendavad ostja stabiilseid sissetulekuid ja 
maksuvõimet. 
2. Järelmaksu tähtaja määrab vallavalitsus, lähtudes müügihinnast. 
3. Järelmaksu makstakse 1 kord kvartalis, esimene sissemakse on 
vähemalt 20% korteri hinnast ja intress 5 % aastas. 
4. Võimalikud sanktsioonid lepingust mitte kinni pidamisel on 
viivis, kohtutäituri kasutamine võlgade sissenõudmiseks või 
korteri tagastamine müüjale. 
5. Vallavalitsus määrab müügitehingu sõlmimiseks notari juures 
aja. 
6. Kui ostja tasub ostusumma koheselt pärast enampakkumist, siis 
temalt enam üüri ei võeta. 
7. Kui ostja tasub korteri eest järelmaksuga, lõpetatakse üüri 
võtmine alles pärast notari juures tehingu tõestamist. Kuna tehing 
notari juures võib toimuda ka mõne kuu pärast, maksab ostja kuni 
tehingu toimumiseni üüri. 
 
 
ELURUUMIDE JÄRELMAKSUGA OSTMISE KORD 
 
1.Eluruumide järelmaksuga erastamise kord (edaspidi kord) 
määrab kindlaks tingimused, mille alusel üürilepingu alusel 
eluruumi kasutavatel isikutel ja Eluruumide erastamise seaduse §5 
lg 1 p 3 nimetatud esimest eelistust omavatel isikutel on õigus osta 
Vigala valla omandis olev erastamisele kuuluv eluruum 
järelmaksuga. 
 
2.Käesolev kord laieneb ka eluruumide ostmisel avalikul 
enampakkumisel. 
 
3. Järelmaksuga võib eluruumi erastada tingimusel, et tasutakse  

vähemalt 20% eluruumi maksumusest enne ostu -müügilepingu 
sõlmimist. 
 
4.Eluruumi järelmaksuga erastamine fikseeritakse ostja 
(kohustatud subjekti) ja müüja (õigustatud subjekti) 
vahelsõlmitavas ostu -müügilepingus ning järelmaksu 
kohustuses, millest tuleneb nõudeõigus õigustatud subjekti 
suhtes. Järelmaksu kohustus koostatakse käesoleva korra lisas 
ettenähtud vormi kohase eraldi dokumendina koos ostu - 
müügilepinguga kahes ühesuguses eksemplaris , millest üks 
jääb ostjale ja teine müüjale. Ostu – müügilepingu tingimustesse 
tehakse märge eluruumi ostmise kohta järelmaksuga, tasumisele 
kuuluva summa, järelmaksu tasumise aeg aastates, 
arvelduskonto number, kuhu järelmaks tasutakse, järelmaksu 
tasumise esimene ja viimane tähtaeg, lepingu rikkumisest 
tulenevad sanktsioonid. 
 
5.Järelmaksu tasumise üle korraldab arvepidamist vallavalitsuse 
raamatupidamine. Ostja kohta avatakse arvestuskaart , millele 
kantakse andmed järelmaksu tasumise kohta lepingus 
ettenähtud tähtaegadeks müüja poolt ettenähtud arvelduskon-
tole. 
 
6.Eluruumi ostmisel järelmaksuga tasub ostja järelmaksu kuni 
viie aasta jooksul arvates lepingu sõlmimise päevast. 
 
7.Järelmaksu tasutakse neli korda aastas võrdsetes osades kogu 
järelmaksuga tasutavast summast iga jooksva kvartali viimaseks 
kuupäevaks. 
 
8.Eluruumi ostmisel järelmaksuga rakendatakse võlguolevalt 
summalt intressi 5% aastas ja viivist tähtajaks tasumata 
summalt 0,1 % päevas. Intressid ja viivised tasutakse rahas. 
 
9.Järelmaksukohustuse täitmata jätmise korral on müüjal või 
tema õigusjärglasel õigus nõuda omanikult eluruumi 
tagastamist, omaniku keeldumise korral aga eluruumi 
sundvõõrandamist kohtu korras. 
 
10.Erastamisväärtpaberite kehtivusaja lõppemisel tuleb 
järelmaksuga eluruumi ostnud isikutel allesjäänud järelmaks 
tasuda rahas 

VIGALA SÕNUMID SOOVIB 
KOOLIÕPILASTELE 

 
ILUSAT ALGAVAT  
ÕPPEAASTAT! 
 
 
 
MIDA JUHAN EI TEA,  
SEDA JUKU POLE ÕPPINUD 
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VALLA SPORDIPÄEV 

Selle aasta spordipäeva saatis augustikuu kohaselt nii 
päike kui ka vihm. Vaatamata ilmataadi takistustele, 
möödus spordipäev ilma eriliste viperusteta. 
Väljakuulutatud käesurumisvõistlus jäi küll ära, aga see-
eest oli võimlus nii mõnelgi muul alal ennast sportlikust 
küljest näidata.  
 
Ametlikult registreeritute arv oli 189 inimest. Neile 
lisandusid veel nn tugitoolisportlased ehk pealtvaatajad, 
kes nautisid teiste võistlemist. Eks kaasaelaminegi nõua 
füüsilist ja vaimset energiat. Suured tänud kõigile. 
  
Traditsiooniliste võrk-, korvpalli-, jooksu-, 
kaugushüpevõistlustele, jne lisandusid sel aastal paar 
uut ala. Näiteks tagurpidi saapaviskevõistlus (indi-
viduaalala) ning veega täidetud õhupallide viske-
võistlus (võistkondlik ala). Kui muidu pidi oma koha ja 
korralike sporditulemuste saavutamiseks endast kõik 
välja panema, siis see oli koht, kus eesmärgiks oli 
seltskondlik lõõgastumine.  
 
Õhtupooliku lõpetas Tallinnast kohale saabunud Frisbee 
klubi esindus, kes õpetasid kohalikele noortele uut 
spordiala.   
 
Kel vähegi jaksu ja tahtmist oli, sai päeva lõpetada 
Kivi-Vigala Rahvamajas toimunud 80-ndate aastate  
hitilugude saatel. 
 
 
Elle Altmets 
 

Kõige väiksem frisbeehuviline 

Mehed nagu 
metsapullid 

 
HARD ROCK LAAGER 2003 

MEESKOND 
 
 

tänab kõiki Vigala elanikke 
mõistmise ja kannatlikkuse eest.  

 
Aitäh! 

 
 
 
Samuti teatame, et Vigala Sassi loitsukivi 
rüvetamine (rohelise värviga ärasoperdamine) ei 
toimunud laagri ajal ega meie külastajate poolt. 
Sellega said hakkama ikka meie oma küla kohalikud 
noormehed päev pärast HR Laagri lõppemist.  

 
Ostan metsamaad 

 
Tel 055 40934, 

 055 38820 
 

Lugupidamisega 
Reio Kruusement 

 
OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT 
METSA JA KINNISTUID HINNAGA 
KUNI 90000 KR/HA . TASU KOHE! 

 
 

051 10 415 051 79 866 
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HARD ROCK LAAGER: JUURTE JUURDE PILDID 

Piletijärjekord värava juures. Oi-oi kui pikk. 

Väike lava, mis õigupoolest ei olnudki väga väike 

Vasakul: laagris toimusid ka jõukatsumised. Ehk 
tunnete isegi ära noormehe, kes sangpommi 
küljes ripub? 

Vägikaikavedu. Vaene kaigas…  
päris ära veeti teine. 

Vigala kooli sepad veensid nii mõnegi külastaja 
asuma õppima sepatöö erialale. Kes suudaksi 
sellistele ei öelda? 
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Septembrikuu sünnipäevalapsed 
 
Mari Juhkam   25.09.1907  96 
Hermann-Johannes Pedosk 19.09.1912  91 
Marie Kaarits   02.09.1917  86 
Jakob Sisas    02.09.1919  84 
Sooja Rokk    25.09.1921  82 
Maimu Moppel   25.09.1922  81 
Hilja Aiaots    17.09.1923  80 
Helmi Asperk   04.09.1928  75 
Kalju Illaste    04.09.1932  70 
Nelli Kouritsyka   05.09.1938  65 
Vaike Tõldmaker   08.09.1938  65 
Jaan Üürike    16.09.1948  55 
 
PALJU ÕNNE! 

 
Uued ilmakodanikud 

 
 

Emily Melissa Pilv 
Iiris Djatšok 

 

 
Vana-Vigala ja Kivi-Vigala Lasteaedade 
laste nimekiri 2003/2004 õppeaastaks: 

 
 

Vana-Vigalas 
 Kivi-Vigalas 
 
Hatto Hanna Alu Reigo 
Hatto Janika Altmets Doris 
Lebin Evely Kärsna Kadri 
Noppel Pille-Riin Kärsna Grete 
Ojavee Kaspar Lints Kärolin 
Roosi Teet Kullap Gerli 
Veskimägi Hans Muhu Krista 
Viibus Andreas Niit Keitlin 
Välis Andreas Siimsalu Merlin 
Välis Hannes Säkk Rainer 
Välis Mery-Liis Vaarma Annabel 
Kanter Gerry Veiand Andra 
Kolesov Jennifer Lusti Hanna-Liina 
Otti Annika Lusti Mairold 
Ülemaante Tanel Lusti Mari-Liis 
Põlma Tiina Laidsalu Egert 
Põlma Kristiina Liiv Raido 
Aron Aaspere Altmets Joosep 
Meeles Avely 

 


