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Isetegemisepäev 
 

SELLES NUMBRIS:  

Isetegemisepäev 

Õpilaste praktika 
Saksamaal 

Kivi-Vigala näitering 
parim maakonnas 

Aprillikuu Kivi-Vigala 
Põhikoolis 

Vana-Vigala 
Põhikoolis toimunust 

Vallavalitsuses ja 
volikogus 

Maadlusest 

Vana-Vigala 
Põhikooli spordielust 

Teated ja reklaam 
 

Muinasjutulised tegelased  
Jüripäeva öös 
 
Akna all, kord õhtu eel 
ketrasid kolm piigat veel ... 
 
Tänavu aasta tähistasid paljud Vigala vallas Jüripäeva 
mittetraditsiooniliselt – Isetegemispeoga. 
Sissejuhatuseks pisut sellest, mida see Vigala valla 
Isetegemine endast kujutab. Tegemist on valla 
ettevõtlike inimeste ja kollektiividega, kes viitsivad, 
soovivad ja julgevad igapäevasest rutiinist välja tulla 
ning oma näitlemisoskusi/oskamatust proovile panna. 
Eesmärgiks pole valla kõige andekama truppi leidmine, 
vaid üksteise tegemiste nautimine.  
Millega siis ikka “professionaale” lüüa kui mitte mõne 
väikese lavalise nõksu või humoorika riukaga.  
Kõige olulisem kogu isetegemise juures on osalejate 
vabatahtlikkus ning huumorimeel. Kinnitamata reeglite 
juurde kuulub kohustuslik naljasoon, mossis ja turris 
inimestel on osalemine rangelt keelatud!  
Niisiis, Jüripäeva Isetegemispidu. Selle aasta teemaks 
oli välja kuulutatud muinasjutud - vanad, uued,  liitumata  

ja liidetud (Venemaast Euroopa Liiduni). Kokku esines 
14 kollektiivi. Mõned tegijad olid juba väga vanad kalad, 
teised alles verinoored säinad. Iga trupp, sõltumata 
eelnevatest kogemustest, andis endast parima ning 
etles kui kala vees - särtsu  ja sära jagus lavale ja 
publiku hulka. Aga julge hundi rind on rasvane - needki 
osalejad, kes laval oma esimesi näitlejaristseid pidasid, 
said suurpäraselt hakkama.  
Õhtu jooksul võis kohata punamütsikesi, lumevalgeid, 
hunte, päkapikke, tsaare; häid ja halbu, kavalaid ning 
rumalaid tegelasi; kiruti rikkust ning kiideti kannatlikkust; 
kuri sai malka ja hea palka. Terve õhtu 
ümberjutustamine võtaks liialt palju aega ning ruumi ja 
sõnadesse ei mahuks värvikate tegelaste värvikas 
miimika.  
Eks igal vaatajal oli võimalus ise otsustada, mis talle 
kõige enam meeldis, kuid julgen väita, et tegelikult olid 
kõik tegijad väga head.    
Oli selleks nüüd hea lähteteema või inimeste 
taasärganud huvi isetegemise vastu, kuid suurenenud 
kollektiivide osavõtt jättis mõnusa positiivse tunde. 
 

Osalesin seal minagi,  
kuid ei saanud tsaarigi... 
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OÜ Sanel Bags’i näitetrupp 
 

Vigala Vallavalitsuse näitetrupp 
 

Tantsurühm “Kullerkupp” 

Kivi-Vigala Põhikooli näitetrupp 

Kutsealase väljaõppe kvaliteedi 
parandamine Saksamaa kogemuse 
kaudu 
 
Sellist pealkirja kannab Vana-Vigala TTK projekt, mida 
esitleti Leonardo da Vinci programmis osalemiseks. Nüüd 
on tulnud vastus ja meie projekt on heaks kiidetud. 
Projekti lühinimetus “Saksamaa kogemus” on kavandatud 
kahe maaturismi eriala õpilase 8-nädalase praktika 
sooritamiseks Camping-Freizeitzentrum Sägmühle 
Trippstadis, kahe kiviraie ja sepatöö eriala praktika 
kulgemiseks Carl Picardi Natursteinwerk-is ning kolme 
lihtsustatud õppekava puidueriala õpilaste koos saatjaga 
3-nädalase praktika läbiviimiseks DEKRA Akademies. 
Praktika algab juuni keskel. Projekti koostööpartnerid 
asuvad Kaiserslauterni maakonnas, mis on Rapla 
maakonna sõprusmaakond. 
Projekti sihtrühmaks sai valitud nende erialade õpilased, 
kes varem ei ole osalenud Leonardo da Vinci programmis. 
Välisriigis praktikal osalemine on koolitusprogrammi üks 
osa, mida ei ole võimalik kõigile õpilastele võimaldada. 
Osalemisel välispraktikal avaneb koolitajal võrdlusvõimalus 
koolituskvaliteedi, -metoodika ja õpilaste praktika 
sooritamise tulemuslikkuse vahel. Koostöös erinevate 
partneritega     parandame     koolitussüsteemi     kvaliteeti, 

Kivi-Vigala näitering parim maakonnas 
 
24. aprillil toimus Raikkülas Rapla maakonna täiskasvanute 
näiteringide festival. Osales viis näitetruppi. Kivi-Vigala 
Rahvamaja näitering esitas lühikomöödia "Untsus päev". 
Kuigi see näidend on kirjutatud 1934. aastal, on selles tükis 
äratuntavaid olukordi tänapäevast. Etendus ise on hoogne 
ja emots ionaalne. •ürii, eesotsas  näitleja Veiko T ääriga, 
tunnustas Kivi-Vigala Rahvamaja etteaste parimaks, 
samuti pälvis Uljam Kuusla, kes mängis öövalvurist ausat 
varast, parima meesnäitleja tiitli. Veel mängisid trupis Einar 
Nei, Ave Vaarma, Helgi Kukk, Marge Plamus ja Heli Lints. 
Näiteringi juhendaja ja lavastaja on Viivi Sõber. Vigala 
rahvas näeb seda etendust Kivi-Vigala Rahvamajas 
juunikuus. 

Heli Lints 

tutvume “Europass” kutsehariduses nõuetega kui uus 
kvaliteet erialases tegevuses. 
Peale Leonardo da Vinci programmi osaleb veel 
Saksamaal meie kooli kolm õpilast kolmekuulisel praktikal. 
Turismikorralduse eriala õpilased Jaak Kukk, Tuuli Teder 
ning pagarieriala õpilane Olari Aksin. Nende 
praktikakohaks on toitlustusettevõte Rosenheimis 
Bayerimaal. 

Maie Üürike 
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Aprillikuu Kivi-Vigala Põhikoolis 
 
Aprill on teadaolevalt naljakuu ja kus siis ikka rohkem nalja 
saab kui mitte koolis. 1. aprill naljapäev algas hommikuste 
vahetundide ajal toimunud naljandite, sketšide, 
anekdootide ettekannetega. Klasside etteasted olid 
humoorikad - esitati dramatiseeritud anekdoote, pilasaateid 
ning reklaame. Meeldiv oli tõdeda, et kõik klassid olid 
esindatud ja üsna arvukalt. Õhtul toimus playbox disko, 
kus oli näha nii “Meie Meest”, “Vanilla Ninjat” kui õhtu 
naela – Shakirat, keda väga hästi kehastas Ülle Rämo 
7. klassist. Õpetajate tagasihoidlik esindus koosnes küll 
vaid kehalise kasvatuse õpetaja Marko Kreuzist, kes 
andekalt edastas soomekeelset laulu. 
Kuid mitte ainult naljategemine ei mahtunud Kivi-kooli 
aprilli tegemistesse. Kooli näitering esitas kultuurimajas 
Aidi Valliku raamatu põhjal lavastatud etenduse “Kuidas 
elad, Ann?”, mis allakirjutanu jaoks väga mõnusa elamuse 
jättis. Lavastajaks emakeele õpetaja Eve Kärsna. On 
meeldiv, et meie koolis nii palju andekaid näitlejaid leidub. 
22. aprillil tähistasime Vana-Vigalas Jüripäeva 
teatevõistlusega, milles osalesid kõik vallas asuvad koolid. 

29. aprillil toimub Kivi-Vigala põhikooli kohtumisõhtu Muhu 
põhikooliga. Sel aastal sõidame taas Muhusse, kus mõned 
tulevikuplaanid paika pannakse. 
Kool on edukas olnud ka sportimise poolelt. Aprilli alguses 
toimus Kuimetsas vabariiklik poolfinaal põhikoolide 
B-klassi korvpallis. B-alagrupis osalesid Simuna, 
Kihelkonna, Kaiu, Haimre, Kivi-Vigala, Paikuse ja Laiuse 
põhikoolid. Kivi-Vigala põhikool saavutas Simuna ja 
Kihelkonna järel III koha ning pääses vabariiklikku finaali. 
See toimub 27.-28. aprillil Viljandis. Kõige väiksemad, 
mini-poisid (92.a. sünd.), võitsid maakondlikud mängud 
omas alagrupis Haimre ja Vana-Vigala põhikooli ees. Neid 
ootab nüüd ees finaal, kus vastasteks on Käru ja Kehtna 
põhikool. Nendest mängudest siis juba järgmises numbris. 
Aprillikuu tõi endaga kaasa ka teadmistealaseid saavutusi: 
osaleti keemiaalases mälumängus ja füüsika viktoriinil. 
Keemias jäädi III kohta jagama Rapla Vesiroosi 
Gümnaasiumiga, võistkonnas: Martin Üürike, Sander 
Soosaar ja Tõnis Liiva (õpetaja Leili Jaagant). Füüsikas 
saavutati III koht, võistkonnas: Liina Kuusik, Martin Üürike 
ja Sander Soosaar (õpetaja Agu Rukki). 

Ilona Noor 
Kivi-Vigala põhikooli huvijuht 

poissi-tüdrukut Tallinna suurele laulupeole. Meie kooli 
mudilaskooril ja rahvatantsijatel seisavad aga ülevaatused 
maikuu keskpaiku ees. Paraku lastakse mudilaskoore ja 
rahvatantsijaid sel korral suurele peole väga vähe, tahtjaid 
on aga päris palju. Muidugi loodame kõige paremat! 
Jüripäeva tähistasime koguni kahel päeval. Jüripäeva 
eelõhtul korraldas Vana-Vigala TTK kolme valla kooli 
teatejooksu ning koolidirektorite ja Jüride “katsumise”. 
Teatejooksus saavutas meie kooli võistkond ülekaaluka 
võidu. Võistkonnas olid: Liis Lüllmaa, Eve Käär, Veronika 
Vodolaztšenko, Anzelika Vodolaztšenko, Reelika Otti, 
Heigo Nööp, Ardo Arusaar, Maarjo Rego, Taavi Viirsalu ja 
Urmo Sillakivi. Direktorite proovilepanekust väljus võitjana 
meie direktor Ain Keerup. Eks oli selles võidus oma osa ka 
õppealajuhataja Margit Liiral. Jüripäeval, 23. aprillil, käisid 
meie kaheksas ja üheksas klass Raplas Jüripäeva 
Tööturul.  
Üritustest on sel kuul tulemas veel playboxide show, mis 
toimub 30. aprillil. (Neile, kes veel ei tea – playbox on 
võimalikult tõetruu ansambli või esineja järeletegemine.) 
Igal klassil tuleb ette valmistada vähemalt üks playbox. 
Säravamaid playboxi tähti saab kindlasti näha kooli 
kevadpeol. 
Jürikuul sai ka meie kooliümbrus kenasti puhtaks 
rehitsetud, seda muidugi tänu õpilastele ja õpetajatele. 
Mõisa ümbrus on nüüd värske välimusega ning kevad võib 
end julgesti kogu oma säras ja hiilguses meie õuel sisse 
seada! 

Silja Käär 
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht 

 
 

Vana-Vigala Põhikoolis toimunust 
 
Aprillikuu algas meie koolis lõbusa Jüri-Mari päevaga. 
Selle päeva puhul kandsid julgemad (või siis 
kompleksivabamad) õpilased vastassugupoole rõivaid. 
Koolimajas võis näha väga ilusaid Marisid ja Jürisid, kes 
oma rolli kenasti välja mängisid. Samuti oli sel päeval meie 
koolis harjumatult palju meesõpetajaid. Kõikides klassides 
viidi läbi väike humoorikas test, mille põhjal valmis naljakuu 
seinaleht. Igatahes oli lõbus päev, sest nii õpilased kui 
õpetajad üritasid järjekindlalt üksteisele aprillinalju teha. 
Näiteks läksid vahepeal neljanda ja kuuenda klassi lapsed 
vahetusse ning ühes muusikatunnis olid õpetaja raamatus 
nootide all valed sõnad. 
7. aprillil tähistasime tervisepäeva, mis oli sel aastal 
pühendatud liiklusohutusele. Külas käis pr. Margut Jõgisoo 
Rapla Politseiprefektuurist, kes sel teemal lastega vestles. 
Õpilased esitasid palju küsimusi, millele ka asjalikult 
vastati. Pr. Jõgisoo jättis lastele hulgaliselt liiklusteemalisi 
voldikuid, kleepse ja joonlaudu. 
Aprillikuus alustas aktiivset tegevust kooli 
õpilasomavalitsus, kuhu kuuluvad 5.-9. klassist 10 õpilast. 
12. aprilliks valis kogu koolipere õpilasomavalitsuse 
presidendiks 9. klassi õpilase Aet Jaaksoni. 
Õpilasomavalitsus on koos käinud juba kolm korda ning 
vastu võtnud ÕOV põhimääruse. Õpilasomavalitsuse 
tegevus on meil pikka aega n.ö. varjusurmas olnud, kuid 
tundub, et seekordne koosseis on asjalik ja 
tegutsemistahet täis. 
8. ja 9. aprillil toimus meie lastekooril koos Kivi-Vigala 
Põhikooli lastekooriga laululaager. Harjutati suvise 
üldlaulupeo repertuaari. Lapsed olid väga tublid ning laagri 
tulemusena said nende lauluhääled palju kindlama ja 
kaunima kokkukõla. Aitäh ka Ilona Pappele, Virge 
Kaldmale ja Raili Roosile, kes hoolitsesid selle eest, et 
lauljate kõhud täis oleksid!  
Preemia pingutava laululaagri eest saime aga 
14. aprillil - nimelt toimus Kehtna MTK-s maakonna 
lastekooride ülevaatus. Esinesime seal ühise Vigala valla 
lastekoori nime all, läbisime edukalt pingelise ettelaulmise 
ning    juuli   algul   sõidavad   Vigala   valla   lastekoori   42  
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Vigala Vallavalitsuses ja volikogus 
 
Vigala Vallavalitsuses: 

 
07.04.2004.a. istungil: 

- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud 
maa viiele õigustatud subjektile 

- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad 
ühel taotlejal 

- määrati hooldaja kahele abivajajale 
- kinnitati Kivi-Vigala saunas pakutavate teenuste 

hinnad 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 2214 krooni 
 

14.04.2004.a. istungil 
- otsustati jagada üks kinnistu kolmeks kinnistuks 
- arutusel oli valla maade mõõdistamine 
- arutusel oli Vigala Piimatööstuse olukord 

 

- otsustati väljastada üks kauplemisluba 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 135 krooni 
- arutusel oli Aasta Ema kandidaadi esitamine 
- reservfondist eraldati 500 krooni “Aasta Ema” 

ürituse läbiviimiseks 
 
Vigala Vallavolikogus: 

 
26.03.2004.a. istungil: 

- kinnitati 2004.aasta eelarve 
- arutusel oli ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

arengukava 
- kinnitati Kivi-Vigala Põhikooli arengukava 
- kinnitati Vana-Vigala Lasteaia arengukava 
- kinnitati vaba metsamaa erastajate nimekiri 
- kinnitati katastriüksuste sihtotstarbed 

tagastatavatele ja erastatavatele maadele 

Maadlusest 
 
29 veebruaril toimusid Paikusel Pärnu maakonna 
meistrivõistlused 
Marek Lainela  - 29 kg I koht 
Madis Alesmaa  - 35 kg I koht 
Jaan Kuusik  - 38 kg I koht 
Sander Viljastu  - 47 kg I koht 
Ardo Arusaar  - 66 kg I koht 
 
14. märtsil toimusid Pärnu linna lahtised 
meistrivõistlused 
Marek Lainela  - 29 kg  I koht 
Thomas Kolesov  - 32 kg II koht 
Madis Alesmaa  - 35 kg  III koht 
Jaan Kuusik  - 38 kg I koht 
Sander Viljastu  - 47 kg  I koht 
Jürgen Algma - 47 kg  III koht 
Ardo Arusaar  - 66 kg  I koht 
 
19-21. märtsil toimusid Luunjas viie riigi osalusel Jaan 
Jaago mälestusvõistlused. Vigalasse toodi 
kaks hinnatavat II kohta: Marek Lainela ja Jaan Kuusik. 
 
26-27. märtsil toimusid Märjamaal Eesti 
meistrivõistlused kuni 20-aastaste seas. Nende 
võistlustega selgitati välja Eesti koondislased, kes 
esindavad Eestit järgnevatel tiitlivõistlustel. Jüri Nisumaa 
kaotas finaalis koolivenna1e, Luunja poisile, Janno 
Lepikule 0:4 ja tuli - 60 kg seas II kohale. Ardo Arusaar 
ja Rait Thomberg saavutasid kumbki omas klassis IV 
koha. 
 
3. aprillil toimusid Tapal Jõudi meistrivõistlused: 
Jaan Kuusik  - 42 kg   I koht 
Jüri Nisumaa  - 66 kg  II koht 
 
8.-11. aprillil toimusid Rootsis Haparandas Euroopa MV 
täiskasvanutele. Jällegi tõestas Tarvi 
Thomberg oma head vormi, tulles eestlastest parimale - 
VII kohale kuni 84 kg seas. See on ka 
tema parim tulemus oma maadluskarjääri jooksul. 
 

Olev Nisumaa 

Vana-Vigala Põhikooli spordielust 
 
Maakonna võistlustel on meil kõige edukamalt läinud 
rahvastepallis, kus E-klassis saavutasime väikestest 
koolidest esikoha. 
“Osavaima korvpalluri” võistlustel olid tüdrukud 
võistkondlikult teised ja poisid neljandad. Individuaalselt sai 
Mari Nisumaa esimeses harjutuses kolmanda koha 21 
võistleja seast ja Maarjo Rego kolmanda teises ja 
kuuendas harjutuses 23 võistleja seast. Sander Viljastu 
võitis teise harjutuse 35 võistleja hulgast.  
Maakonna sisekergejõustikuvõistlustel võitis Reelika Otti 
topispallitõuke ja oli kaugushüppes tulemusega 4.18 
kolmas. Sirli Arusaar oli kolmas 30 m jooksus, kõrgus- ja 
paigalt kolmikhüppes. Taavi Roosi võitis 30 m jooksu, 
kaugushüppe tulemusega 4.75 ning oli kolmas 35 m 
tõkkejooksus ja paigalt kolmikhüppes. Rain Kalda oli 
kolmas topipallitõukes. 
Klassidevahelise kabeturniiri võitsid 4. ja 9. klass. 
Korvpalliturniiri võitsid 7. klassi tüdrukud ja 9. klassi poisid; 
algklasside söödumängu 4. klassi tüdrukud ja poisid. 
Eesti Koolispordiliidu “Tähelepanu, start!” võistlustel saime 
väikestest koolidest seekord tubli 7. koha. 

 
Vana-Vigala Põhikooli  

kehalise kasvatuse õpetaja 
Ell Rahnik 

Tähelepanu! 
 
Maksuamet postitab 15. maiks maamaksu 
maksjatele kordusteated uute määramis-
tähtaegadega.  
 
Kellel on esimene sissemakse eelnevalt makstud, 
siis on teatel näha, et see on ettemaks. 
 
Kes ei saa 17. maiks maamaksu teadet, palume 
ühendust võtta Vigala Vallavalitsuse 
maanõunikuga. 
 

Telefon 489 2286  
Martle Mikkus 
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2. mail kell 10.30 
 

Vana-Vigala Rahvamajas 
 

Uus Eesti mängufilm 
 

''Sigade revolutsioon'' 
 

Re•issöörid on Jaak Kilmi ja René 
Reinumägi. 

 
 

Filmi tegevus toimub 1986. aasta kuumal 
suvel, mil sajad noored sõidavad Eesti 
õpilasmaleva kokkutulekule, et veeta kolm 
päeva täis seiklusi, armumisi ja pidutsemist. 
Kuid ühiskond püüab siingi suruda noori 
jäikadesse käitumisraamidesse. Algab 
mäss süsteemi vastu.  
"Sigade revolutsioon" on Woodstockilikus 
keskkonnas arenev seikluslik 
noortekomöödia, mille peategelaseks on 
16-aastane Tanel, kes noorte mässus 
osaledes leiab iseenda ja oma armastuse. 
Peategelasi Krootuse rühma EÕM-kaid 
mängivad Jass Seljamaa, Evelin Kuusik, 
Lilian Alto, Uku Uusberg, Mikk Tammepõld, 
kes valiti osatäitjateks üleeestilise konkursi 
käigus.  
Kokku osales filmivõtete massistseenides 
malevlastena üle 500 noore. Lisaks 
noortele teevad filmis kaasa tuntud Eesti 
näitlejad Arvo Kukumägi, Tõnu Tepandi, 
Anne Paluver, Peeter Tammearu, Tõnu 
Oja, Andres Ots jt  

 
PILET KINNO 20 KROONI 

 

Teade! 
 
EELK Vigala Maarja koguduse täiskogu 
koosolek EELK Vigala Maarja koguduse 
õpetaja valimiseks toimub pühapäeval, 
6. juunil 2004.a kell 11.00 Vigala kirikus. 
 
EELK Põhikiri §138 
Koguduse täiskogusse kuuluvad kõik 
konfirmeeritud koguduse liikmed, kes 
eelmisel või jooksval kalendriaastal on 
teinud liikmeannetuse või tasunud 
liikmemaksu ja käinud armulaual ning 
kelle õigusi ei ole kirikukari korras 
piiratud. 
 
EELK Vigala Maarja koguduse täiskogu 
nimekiri on avatud kõigile tutvumiseks 
31.maist – 5. juunini 2004.a EELK Vigala 
Maarja koguduse kantseleis. 
 

OÜ LANDEKER OSTAB 
KASVAVAT METSA JA 
KINNISTUID HINNAGA KUNI 
90000 KR/HA. TASU KOHE! 
 
GSM: 51 10 415  
GSM: 51 79 866 
Tel: 48 94 055 
Faks: 6 335 576 
 
Aadress:  
Kabinet 332 Tallinna mnt 14 Rapla 

Meie hulgast lahkunud 
 

Heiner Maalinn 
 
 

Pärnu-Jaagupi Avatud Noortekeskus 
 

Võtab tööle  
 

NOORTEJUHI 
 

Ootame organiseerimisvõimet, head 
suhtlemisoskust, ettevõtlikkust ja 

soovi töötada noortega. 
 

Lähem info tel:  
447 3707, 449 4262 või 5567 2454 

 

Müüa 300 liitrine vesijahutusega piimajahuti.  
 
Telefon 489 8229, 5553 7210 
 

Mare Veiand 
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30.aprillil kell 21.00 
 

Vana-Vigala Rahvamajas 
 

PUHKEÕHTU 
 

Tantsuks ansambel ”POLIC” 
 

Pilet 30 krooni 
 

MTÜ Folklooriselts KIITSHARAKAD 
annab teada:  
 
12. juunil kutsume kätt proovima VILTIMISES. 
See on jätk  kandlemeisterdamisele, üks 
võimalustest teha kandle hoidmiseks ja 
kaasaskandmiseks kott. Oodatud on aga ka kõik 
teised huvilised, sest viltimistehnika võimaldab 
teha muidki toredaid esemeid. Punume paelu ja 
mängime 6-keelset kannelt.  
Osamaks 25 krooni. 
 
9.-13. augustil korraldame teistkordselt 
FOLKLOORILAAGRI Vigala valla lastele. Saab 
õppida kandlemängu, muinasjutte kuulata ja 
vesta, rahvamänge mängida, laulda ja tantsida, 
meisterdada jpm. Seekord on plaanis õhtuti ka 
täiskasvanutele kandlemängu õpetada.  
Viimasel päeval toimub kontsert, kus tunneme 
rõõmu laagris õpitust ning kuhu kutsume ka 
külalisi kaugemalt.  
Osamaks 50 krooni. 
 
Huvilistel anda endast teada seltsiliikmetele, 
et saada seejärel täpsema teabe osaliseks. 

Vastavalt Maareformi seaduse §23 3 "Vaba 
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse 
andmine"  
avalikustab Vigala Vallavalitsus vabade 
põllumajandusmaade plaanid. Plaanid on välja 
pandud Vigala Vallavalitsuses aadressil  
Kivi-Vigala küla Raplamaa  
01. mai 2004 – 20. mai 2004. 
 

Info 489 2286 
Martle Mikkus 

Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla, Vigala vald 78001 Raplamaa Tel 489 2288 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Faks 489 2287 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja ja küljendaja: Andrus Suik, e-post: andrus@vigala.ee Trükk Hansaprint OÜ 

Lugupeetud vanemad! 
 
Kivi- Vigala Lasteaed ootab 2004/2005 
õppeaastaks uusi lapsi! 
 
Vastu võetakse kõikide vallas elavate laste 
vanemate avaldusi. Vana-Vigala piirkonna lastele 
on koht Kivi-Vigalas tagatud, kuni vabanevad 
kohad Vana-Vigala Lasteaias. Vana-Vigala 
Lasteaia juhatajale esitatud avaldused jäävad 
kehtima.  
Avaldused lasteaiakoha saamiseks palume 
esitada Kivi-Vigala Lasteaia juhatajale.  
 
Avalduse esitamise tähtaeg on 31.05.2004. 
Lisainformatsiooni saamiseks helistada telefonil 
482 5679 
 
Aadress: 
Pr  Pille Meeles 
Kivi-Vigala Lasteaed 
Kivi-Vigala  
78001 Rapla maakond 
 

Maikuu sünnipäevalapsed 
 
Helmi Aosaar 88 
Kai Rabasse 87 
Herta-Elviine Lätti 84 
Maimo Kamarik 82 
Salme Riivel 81 
Vaike Varikmaa 80 
Vilhelmine Lääts 80 
Jüri Andreller 79 
Lembit Varikmaa 77 
Amanda Maalinn 75 
Aino Saareste 74 
Meida Vaino 74 
Hilda Rukki 74 
Aare Vlassov 74 
Olga Siren 73 
Vello Lainevoog 72 
Kaljo Pihelgas 70 
Silvi Andreller 65 
Ants Ülemaante 60 
Heljo Rämo 60 
 

Palju õnne! 


