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Talvemeeleolus Vigala 
 

Mõtisklusi lumest  
 
Krudisev lumi jalge all, mõtted aeglased, hingeaur kui 
puhiseval veduril. Kuhu vean ja miks nii kiiresti? 
Kodu, töö ning kodutööd. Valetan, tegelikult veel 
musttuhat toimetamist, mis jäävad pooleli või vajavad 
alustamist. Kiire. Ja homme veelgi kiirem…  
  
Kui nüüd pea maast lahti tõsta ja ringi vaadata, näeb  
lõputult valendavaid lumevälju ja õhtuhämaruses 
sinetavaid külasid. Hurmavaid vaatepilte, mida me ei 
oska, taha ega jõua tavaliselt tähele panna. Puid, mis 
härmatisest sillerdavad ja on külmunud kangeks 
nagu muinasjututegelased. Küllap asus 
Lumekuninganna oma nõidustega meile lähemale 
elama. Lund katustel, kus suits korstnatest väljudes 
susistab - mine ära! jäta mu maja rahule! – aga lumi 
on tumm ja rahulik, temal aega küll. Või lõputuid 
helendavaid heinamaid, kus härmatanud metsatukk 
saab kokku silma- ja taevapiiriga. Kõik nii ühtlaselt 
tervik, ei mingeid õelutsevaid värvilaike: sinihallikirju 
taevas oma pilveräbalatega ja lumest helendav maa. 

 
Sel hetkel on mul kahju nendest inimestest, kes 
elavad seal, kus puudub korralik talv. Pole suuski, 
uiske, esimese tihase tilinat külmas pakases, 
ootusärevust kevade saabumise üle. Meie, 
eestlased, oleme ju harjunud  elama seitse kuud 
ootuses ja kolm kuud lootes - päikest. 
  
Aga kui lõpetaks selle kiirustamise ning pideva 
kevadeootuse. Peataks mõneks ajaks kõik tööd ning 
tegemised ja naudiks täiel rinnal elu ennast: külmast 
roosatavaid põski, jalge all krudisevat lund ning 
härmatanud loodust!  
Otsiks mõne põneva ürituse või paiga – Otepää või 
jääralli Kesk- Vigalas ja naudiks head seltskonda 
talvises looduses. Paneks suusad-uisud alla ning 
liugleks nii kuis jõuaks! Või võtaks sõbrad kokku ja  
läheks talvisesse rabasse jäätunuid jõhvikaid sööma! 
Võib ka lihtsalt haarata oma lähedastelt käest kinni 
ning minna hetkeks lume lõhnatud lõhna nautima.  
 

Head proovimist! 
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 2003. aasta oli edukas 

 

Peaminister J. Parts väitis intervjuus 23.01.2004 
Postimehes, et Raplamaa väiksemad vallad on pärast 
suurte ühinemisi jäänud väga nõrgaks, sattunud hätta 
ja põhjustanud kogu piirkonna arengu seiskumise. Ei 
tea, kas Partsi valgustas mõni tema lapsnõunik või 
hoopis keskharidusega majandusminister, kuid minul 
on rõõm vastupidiselt märkida, et 2003.aasta oli 
Vigala vallale igati hea aasta. J. Partsi järeldused on 
seda imelikumad, et kolm valdade ühinemist 
maakonnas toimusid alles äsja ning nii kiiresti on 
võimatu põhjapanevaid järeldusi positiivsete ja 
negatiivsete trendide kohta teha. 

Vigala vald on õnneks endiselt iseseisev ja hea 
tervisega. Maksutulu laekus vallale hästi ning 
laenukoormus on väike. Eelarve maht oli eelmisel 
aastal 16,7 miljonit krooni. Kui keegi väidab, et valla 
eelarves on liiga palju riigipoolseid eraldisi, siis 
eraldised tulenevad sellesama riigi poolt vallale 
pandud kohustustest, mille täitmiseks tuleb 
riigieelarves ka raha eraldada. Tegelikkus on hoopis 
see, et valdade kohustused kasvavad palju kiiremini 
kui kohustuste täitmiseks antavad vahendid. 

Vallavalitsusest 
Vallavalitsuse personalikulud on väiksemad kui 
maakonna sarnastel omavalitsustel (näit. Raikküla 
vallavalitsuses on juhtivate spetsialistide töötasu 20-
40% kõrgem kui Vigalas). Lisaks - kuna 2003.aastal 
toodi koolide raamatupidamine valda üle, hoitakse 
sellega kulusid ja tööjõudu kokku. Samuti töötab 
vallavalitsuses nüüd infotehnoloog Andrus Suik, kes 
abistab ja nõustab ka vallaasutusi. 

Kui vaadata muid kulusid, siis 2003.a saavutasime 
kontrolli kütusekaartide kasutamise ja ametisõitude 
üle vallaasutustes. Vallavalitsuse reaalsed kulutused 
sõidukitele olid 2003.a. väiksemad kui eelmisel 
aastal. Vallavalitsuse majandamiskulud 2002.a. ja 
2003.a. olid praktiliselt samad. Suurenemine oli ca 
100000 krooni osas põhivara soetustes, mille tingisid 
vältimatud vajadused. 

Mida siis vallas eelmisel aastal hästi tehti? 
Veel hiljuti uskumatu sai tõeks. 2003.a. jooksul said 
kiired ja odavad (võrreldes eelmiste lahendustega) 
ADSL internetiühendused vallavalitsus, mõlemad 
põhikoolid, kõik kolm raamatukogu, Kivi-Vigala 
Lasteaed ja Vana-Vigala Rahvamaja. Alates 2003.a. 
algusest avaldame pidevalt värsket infot valla 
olulistest sündmustest valla kodulehel. 

Vallas sai projektijuht Elle Altmetsa töölevõtmisega 
hoogu juurde töö noortega (Elle asus noorsootööd 
ka õppima). Suvel toimusid valla kaasfinantseeringu 
toel töölaagrid Kivi-Vigalas (tänu Anne- Ly Suvi 
ettevõtlikkusele), Vana-Vigalas, Vigala koguduse 
juures ja Soome Vabariigis.  

 
 
 
 

Koos Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooliga avati 
sügisel õppegrupp, kes omandab põhiharidust Vana-
Vigala Põhikoolis. Loodan, et koostöö tulevikus 
süveneb. 

Hoolimata riigi „pingutustest“  suutis vald läbi 
finantsabi tagada koos perearstiga arstiabi säilimise 
endise kvaliteediga. Samuti valmis kõige kiuste Kivi-
Vigalas haruapteek. Kuna lähiajal lubatakse lastele 
ja noortele jälle hakata ravimeid palju suuremas 
mahus kompenseerima, loodan, et ka apteekide 
müügimaht kasvab. 

Sünnitoetust suurendati 2000 kroonini, kuid muret tegi 
väga väike sündide hulk. Heameel on, et maadlejad 
ja korvpallurid tagasid spordistipendiumite eelarve 
eduka kulutamise. Alustasime pensionäridele 
täiendava sotsiaaltoetuse maksmist. 

Investeerida jõuti 2003. aastal väga palju: üle 1,5 
miljoni. Lisaks alustati neile objektidele rahaeraldusi 
juba eelmisel aastal ca 800000 eest (s.t. kokku üle 
2,3 miljoni), millest enamik läks Vana-Vigalasse. 

Investeeringud: 

• Vana-Vigala Laululava  
• Vana-Vigala Põhikooli rõdu remont 
• Vana-Vigala Põhikooli õpilaskodu 
• Kivi-Vigala Lasteaia rühmaruum ja inventar 
• Kivi-Vigala Haruapteek 
• tee ja silla remont Ojapere külas 
• Kivi-Vigala Põhikooli söökla sai kombiahju  
• vallavalitsus sai uue paljundusmasina 

2003.a. tehti palju häid tegusid. Meeldejääv oli 
näiteks ka aastavahetuse ilutulestik Kivi-Vigalas, kus 
üle hulga aja rahvas keskööl kuuse juurde kokku tuli 
ja igaüks andis oma panuse olemise nauditavaks 
tegemisel.  

Tahan tänada kõiki, kes möödunud aastat 
meeldejäävaks aitasid muuta! Järgmises lehenumbris 
tuleb lähemalt juttu plaanidest 2004. aastaks. 

Ilusat talve soovides, 

Priit Kärsna 
vallavanem 
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 Põllumaade deklareerimine 

 
Viimasel ajal on maa kasutusotstarbe deklareerimise 
teema andnud põllumeestele suhteliselt palju kõneainet. 
Miks tuleb põllumajandusmaad deklareerida, on enim 
esitatud küsimus. 
Deklareerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et selgitada 
välja põllumajandusliku maa hulk ja asukoht. Iga 
põllumassiivi kohta peab kirja saama sellel asuv 
põllumaa, püsikarja- ja heinamaa ning kasutamata 
põllumajandusmaa pindala ja piirid.  
 
Kõigil põllumajandusmaa kasutajatel, kes soovivad 
edaspidi saada pindalapõhiseid Euroopa Liidu 
toetusi, tuleb 15.märtsiks maa Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Ametis ehk PRIA-s 
deklareerida.  
 
Edaspidi makstakse pindalapõhiseid 
põllumajandustoetusi ainult deklareeritud maa kohta. Ka 
loomatoetuste puhul hakatakse jälgima piisava rohumaa 
olemasolu. 
Seega igasuguse pindalatoetuse saamiseks nüüd ja 
tulevikus peab põllumaa olema kantud põldude 
registrisse. Kui põllumajandusmaad poke 15.märtsiks 
registrisse kantud, siis ei saa neile enam ei tänavu ega 
tulevikus pindalatoetusi taotleda. Maa võib deklareerida 
ja hiljem ka toetusi taotleda see, kellel vähemalt hektar 
kasutatavat maad. 
 
Põllumajandusmaad saavad PRIAs kirja panna nii 
maakasutajad kui ka maaomanikud. On ülioluline, et 
kõik põllumaade omanikud ja/või kasutajad oma 
põllumaad deklareerivad. Põldude registrisse 
kandmisega ei kaasne kohustust põllumaad 
majandada, küll aga annab see õiguse maale 
tulevikus pindalatoetust taotleda juhul, kui maa 
läheb uuesti kasutusse.  
 
Deklareerida tuleb nii 2002. kui ka 2003. aastal 
kasutuses olnud põllumajanduskultuuride pind, 
püsirohumaa ja kasutamata põllumajandusmaa. Kui 
käesoleval 2003. aastal ei ole eelmise aastaga 
võrreldes põllumaa kasutusotstarve muutunud, siis 
piisab ühe deklaratsiooni täitmisest. Juhul kui 
2003.aastal on näiteks osad 2002.aastal kasutamata 
põllud üles haritud, siis tuleb täita kaks deklaratsiooni ja 
põldude kohta kaks kaarti (eraldi 2002. ja 2003. aasta 
kohta).  
Enne deklareerimist peab tootja või maaomanik olema 
ennast arvele võtnud PRIAs põllumajandustoetuste ja 
põllumassiivide registris. Registrisse arvele võtmise 
avalduse saab täita PRIA büroos.  
Põllumajandusmaad saab deklareerida PRIA büroodes 
2004. aasta 15. märtsini. Soovitan PRIA-sse minnes 
olemasoleva kaardimaterjali, näiteks katastriplaani 
kaasa võtta. Siis on PRIA spetsialistil lihtsam arvutist 
õige põld või rohumaa üles leida. Registrisse kandmise 
avalduse ja deklareerimise teatise vorme ning 
põllumassiivide kaarte saab nii PRIA büroost kui ka 
veebilehelt www.pria.ee. 
Põllumajandustootjale antakse PRIA piirkondlikust 
büroost vormikohane blankett ja ortofoto väljatrükk. 
 
 
 
 

Blanketile märgib deklareerija põllumassiivi numbri, 
põllu järjekorranumbri, pindala ja kasutusviisi lahtrisse 
numbri 1, 2 või 3. Need numbrid tähistavad vastavalt: 
põllumaad, üle 5 aasta vanuseid heina ja karjamaad ja 
maad, mida ei kasutatud põllumajanduskultuuride 
kasvatamiseks ega püsirohumaana. 
Ortofoto väljatrükile tuleb deklareerijal joonistada 
põldude piirid (soovitavalt iga alajaotus erineva värviga), 
põllu järjekorranumber ja pindala. 
PRIA-st saadavatel ortofotodel põhinevatel kaartidele on 
märgitud  põllumassiivide piirid ning pindala, kusjuures 
sealt on juba maha arvatud objektid, mille pinda ei saa 
kasutada põllukultuuride kasvatamiseks 
Kõige parem oleks see, kui põllumees ei täidaks kaarti 
mitte PRIA kontoris, vaid et ta kontrolliks oma põldude 
piire looduses. Nii saavad kirja kõige täpsemad 
andmed.  
PRIA kontrollib pärast teatise saamist põllumassiivide 
kaardil oleva põllumassiivi pindala ja teatises toodud 
põldude pindala vastavust.  
 
Seega kõik maakasutajad/omanikud palun pöörduge 
PRIA büroosse (Raplas Kuusiku tee 6) kus te saate 
vajalikud dokumendid ja toonitan veelkord , on väga 
oluline, et kõik põllumajanduslikus kasutuses olevad 
maad saaksid registrisse. Soovitan kiirustada sest 15 
märtsini on vähem kui 2 kuud ja tähtaja lähenedes 
tekivad PRIA-s järjekorrad. 
 

Lilia Kulli 
Taimekasvatuskonsulent 

 

Loomakasvatusest ja uutest nõuetest 
 
Alanud on uus koostöö aasta. Loodan koos teiega, et 
see toob kaasa paremust – lõppeks piimafarmide 
vähenemine meie vallas. Nelja aastaga on vähenenud 
üle 100 piimafarmi. Piimamüügitõendeid olen 
väljastanud aastate lõikes järgmiselt: 
2000.a. – 145 
2001.a. – 123 
2002.a. – 83 
2003.a. – 54 
2004.a. – 39 
Nagu näete on kommentaarid siin liigsed. 
 
Vigala talunikud müüsid oma toodangut Rapla Lactole 
ning Vigala Piimatööstusele – mõlemad tööstused ei 
suutnud õigeaegselt maksta piimarahasid. Paljud 
alustasid nõuetekohaste piimaruumide ehitamist, kuid 
jätsid pooleli seoses rahapuuduse ja perspektiivitusega. 
Kahjuks lõpetas mitu majapidamist, kellel olid 
tingimused täidetud, hoopis lüpsikarja pidamise. 
 
Alanud uuel aastal on piimahügieeni nõuded samad. 
Vaadake üle oma terviselehed – nende kehtivus on kaks 
aastat, vajadusel perearst pikendab. Ka tänavu tuleb 
teha veeproov (160 krooni). Veeproovi pudelid on mul 
olemas, vajaduse korral viin ise Rapla.  
 
Mina olen üldiselt farmide olukorraga rahul. Ainuke mure 
on selles, et ei täideta n.ö. haigete loomade vihikut.  
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Sinna tuleb sisse kanda kõikide ravimite kasutus, millel 
on piima kasutamise keeld. Põhiliselt on nendeks 
udarahaiguste ravisüstid ning lihastesse süstivad 
antibiootikumid. Olen välja jaganud vihikute näidiseid. 
Uuenduseks on see, et nüüd tuleb keeluajaga piim 
hävitada-utiliseerida, varem võis kasutada 
nuumloomadele. Sageli öeldakse mulle, et ei ole 
kasutatud antibiootikume. Sellisel juhul on soovitav 
märkida ravivihikusse näiteks: 05.-11.01.04. – 
antibiootikume pole kasutatud, jne. 
 
Lüpsifarmide kontrolli alustan veebruaris ilmselt koos 
Rapla piimahügieenispetsialisti Tiiu Rätsepaga . 
 
Järgmiseks probleemiks on PRIA poolt esitatud nimekiri, 
kus on kirjas need, kes pole veel oma lauta 
registreerinud. Nõue on säärane, kui majapidamises on 
kasvõi üks märgistatud veis, tuleb laut registreerida. 
Selles suhtes palun pöörduda pr. Malle Kivi poole tel. 
048 25 641, tema on teadlik sellest ning tal on olemas 
vastavad blanketid.  
Tehke seda kindlasti ning pr. Malle abiga 
registreerige laudad!  

Vigala Vallavalitsuses ja volikogus  
 
Vigala Vallavalitsuses: 
 
29.12.2003. a. istungil 
- otsustati määrata kompensatsioon ühistatud vara 

eest ühele õigustatud subjektile 
- määrati hooldaja ühele abivajajale 
- Kivi-Vigala Lasteaia nimekirja kinnitati juurde 6 last 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 650 krooni 
- täiendavat toimetulekutoetust maksti 4700 krooni. 
 
21.01.2004. a. istungil 
- otsustati määrata hooldaja ühele abivajajale 
- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad 

kolmel taotlejal 
- otsustati määrata hooldaja kahele abivajajale 
- otsustati määrata kompensatsioon ühistatud vara 

eest ühele õigustatud subjektile 
- otsustati määrata kompensatsioon õigusvastaselt 

võõrandatud maa eest ühele õigustatud subjektile 
- Vana-Vigala Põhikooli direktoriks kinnitati Ain 

Keerup 
- otsustati väljastada kaks kasutusluba 

Pikaajalised üürivõlglased  
 
Esitatud seisuga 26. jaanuar 2004.a 
 
Elfrieda Sarnet 58 360.-  
Marianna Arusaar 19 157.-  
Aleksander Letugin   9 908.-  
Jaanus Rokk   9 833.-  
Helju Kaljulaid   8 591.- 
Malle Rusak   7 339.- 
Eduard Klekner   5 711.- 
 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 1500 krooni 
- reservfondist eraldati jääralli korraldamiseks 1000 

krooni 
 
Vigala Vallavolikogus: 
 
29.12.2003. a. istungil: 
- otsustati lubada Vigala Vallavalitsusel ja valla 

allasutustel 2004.aasta eelarve vastuvõtmiseni teha 
kulutusi ühe kaheteistkümnendikuni 2003.aasta 
eelarve ettenähtud kulutustest, arvestamata 
kapitaalremondi kulutusi 

- otsustati kinnitada valla territooriumil asuvatele 
erastatavatele ja tagastatavatele maadele 
katastriüksuse sihtotstarbed 

- kehtestati 2004.aasta maamaksumäär 
- otsustati kaasrahastada projekti “Matsalu 

alamvesikonna asulate vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja 
laiendamine” 10% (s.0. kuni üks miljon kakssada 
kuuskümmend kaheksa tuhat nelisada krooni) 
Vigala valla territooriumil teostatavatest 
investeeringutest. 

- kinnitati Vigala valla kohalike teede ja tänavate 
nimekiri 

Allpool on nimekiri, kes on minu teada veiste pidamise 
lõpetanud. Nendel palun kirjutada vabas vormis teade 
PRIA-le, et olete lõpetanud veisekasvatuse alates 
aastast..... See teade saatke aadressile: PRIA, Narva 
mnt. 3, Tartu, 51009. 
Kui keegi on alljärgnevast nimekirjast välja jäänud, 
tehke ikka teatis PRIA-le. 
  
Veisekasvatuse lõpetanud majapidamised: 
 
Aime Spiridonova Jaan Kimp 
Anti Hints Lilia Konno 
Ants Pütsepp Linda Meeles 
Anu Otti Maarika Kärme 
Evi Kald Maimu Maasikas 
Heino Looring Malle Õun 
Heinu Teedla Pille Iva 
Urmas Paluoja Riina Siimar 
Urve Roosi Viljo Siimsalu 
Vilma Neem 
 

Ester Alekand 
Loomaarst 

 

 
 
Maire Kreuz 3 036.- 
Ille Roosi    772.- 
Ülle Seits 6 064.- (ei ole maksegraafikut 
täitnud) 
 
Kõigil võlgnikel palume tulla vallavalitsusesse 
maksegraafikute koostamiseks. Nende vastu, kes 
vallavalitsusse ei pöördu, esitatakse hagi kohtusse. 
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Soovitusi külmetushaiguste perioodiks 
 
Meie külm kliima, liiga rõsked või ka liigkuivad 
eluruumid, vale toitumine, vähene liikumine ja 
psüühiline ülekoormus soodustavad muuhulgas 
sagedaste hingamisteede põletike teket. Nn. 
külmetushaigus võib alata nohu-kurguvaluga, palaviku 
ja üldise halva enesetundega, järgneda võib bronhiit, 
keskkõrvapõletik või teised tüsistused. Selle kõige 
vältimiseks võiks haigusnähtude tekkimisel koheselt 
alustada organismi tugevdamise-toetamisega. Enda 
ja ka teiste tervise huvides on soovitav 
külmetushaiguse ajal jääda kasvõi paariks-kolmeks 
päevaks kodusele ravile, aeg veidi maha võtta ja 
ennast taastada. Tasuks ka mõelda, kas on mõtet 
kohe haarata “reservi jäänud või koheselt 
määratavate” antibiootikumide järele. 
 Õigeaegselt alustatud ravi korral on lihtsam haigusest 
jagu saada. Algatuseks sobivad raviteed: pärnaõie-,  
saialille-, naistepuna-, piparmündi-, kummeli-, melissi-
, metsmaasika-, vaarikavarretee. Tekkinud köha puhul 
toimivad hästi lisaks rögalahtistitele nõmm-liivatee, 
kanarbiku, suure teelehe, raudrohu, paiselehe ja 
islandi sambliku tee. Hingamisteede põletike puhul on 
olnud kasutusel ka põdrasammal, männikasvud, 
põdrakanep ja üheksavägilane. Need aga, kellel kipub 
vesi organismi kogunema, või on lisandunud ka 
põievaevused, on soovitav ravitee hulka segada ka 
vedelikueritumist soodustavaid ürte (põldosi, 
pohlalehed, linnurohi, kasepungad). Kui “hääl on ära”, 
aitab porgandimahl või sibulamahl meega. 
Nohu leevendamiseks sobivad lisaks apteegist 
hangitavatele aerosoolidele-tilkadele-kapslitele ka 
ninna pandavad veega lahjendatud sibulamahl, 
aaloe-, kalanhoemahl, mesi, eukalüpti, Carmolis´e ja 
teepuuõli. Meresoolavett (Humer, Nisita) võib 
kasutada nina loputamiseks juba imikueast, pärast 
tuleb väikelapse nina vastava pumbaga ka tühjaks 
imeda. Täiskasvanud võivad loputusi teha ka tavalise 
toasooja veega. 
Lastele võib panna ööseks padjale küüslaugulõik, 
suurematele lastele võib anda ka küüslaugukapsleid. 
Hästi toimivad ka sissehingatavad ravimtaime- ja 
kartulikeeduaurud. Sinepiplaastrid ja külmetussalvid 
seljale kopsude piirkonda ja rinna paremale poole 
(mitte südame piirkonda) ning soojad jalavannid 
soodustavad samuti röga eritumist ja põletiku 
taandumist. Protseduurid ei tohi nahka või 
hingamisteid ärritada ega põletada, ettevaatlik tasub 
olla allergikutel. Külmetushaiguste perioodil toimivad 
organismi tugevdavalt punase päevakübara ja 
sidruniväädiku preparaadid, C-vitamiin (viimast 
soovitatakse haiguse esimestel päevadel isegi 
topeltdoosis, kuni 250 mg ööpäevas). 
Haigusaegsesse toidumenüüsse võiks rohkem lisada 
sibulat, küüslauku, ingverit, mett ja hapukaid mahlu-
toormoose (mustsõstar, sidrun, pohl, mustikas, õun, 
jõhvikas). Rahvameditsiin soovitab gripi vältimiseks 
kasutada küüslauku koos riivitud ingverijuure ja 
meega, üks teelusikatäis korraga paar korda päevas.  
 

Ajutiselt on soovitav vähendada või vältida rõõska 
piima, püülijahutooteid, liigrasvast ja soolast toitu.  
Esmaseks külmetuse raviks pakuvad apteegid 
muuhulgas ka gripiteesid ja muid kombineeritud 
preparaate, milles on palavikku, valu, allergiat ja 
ninakinnisust leevendavaid toimeaineid. Palaviku 
puhul sobib lastele eelkõige paratsetamool, 
täiskasvanutele aspiriin jm. ilma retseptita saadavad 
medikamendid. 
Haiguse püsimisel või küsimuste tekkimisel tuleks 
pöörduda arsti või velskri poole, samuti annavad häid 
nõuandeid meie kohalikud toredad apteekrid.  
 
Tugevat tervist ja alanud rõõmsate lootuste ahviaastat 
soovides 

Eike Elmet 
Perearst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tervisekeskuse vastuvõtuaegadest 

Praktika käigus on selgunud, et segadust tekitavad 
tervisekeskuse lahtioleku ajad. 
Aastatepikkust  traditsiooni arvestades on jäänud 
tervisekeskuse vastuvõtuajad samaks: 
 
Esmaspäev 9.00-13.00 
Teisipäev 9.00-13.00 
Kolmapäev 14.00-18.00 
Neljapäev 9.00-13.00 (Kivi-Vigalas velskri 
vastuvõtt, arst Vana-Vigala velskripunktis) 
Reede 9.00-13.00 
 
Laboripäevad on: esmaspäeval, kolmapäeval ja 
reedel vastuvõtuaegadega samal ajal. Igal tööpäeval 
on võimalik mõõta veresuhkru väärtust ja teha 
uriinianalüüsi, veenivere analüüside suhtes on 
võimalik erandkorras kokku leppida ka muude 
päevade suhtes. 
 
Tervisekeskuse tasulised teenused alates 2004.a.: 
Autojuhi med. tõend (A-, B- ja R- kategooriale 25.- 
(õpilastel tasuta)) 
Tervisetõend 25.-, lisandub kopsude 
röntgenogrammi hind 112.- (tasuma on kohustatud 
tööandja) 
Relvaloa med. tõend 50.- 
Koduvisiit tööl käivatele isikutele 25.- 
 
Kehtivat ravikindlustust mitte omavatele isikutele, kes 
siiski käivad tööl, kehtib hinnakiri, mille kohta saab 
infot kohapeal. 
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Parimad sportlased 
 
Rapla maakonna 2003.a. paremate sportlaste 
hääletustulemused: 
Mehed Naised  
1. Tarvi Thomberg  75p.  1. Liis Laanesaar 75p.  
2. Valeri Nikitin  32p. 2. Jana Tarkmann 56p. 
3. Juss Laansoo 27p. 3. Eve Kivilo 36p. 
 
Noormehed  Neiud 
1. Arseni Voropaiev 46p. 1. Kati Rooni 74p. 
2. Alari Liiv 38p. 2. Keili Tutt 23p. 
3. Alvar Oviir 19p. 3. Siret Luik 22p. 
4. Jüri Nisumaa 16p. 
8. Ardo Arusaar 4p. 
9. Ranno Laane 3p. 
 
Parim naisveteran Leili Kaas ja parim meesveteran Aavo 
Kergand. 
Eesti Maadlusliit selgitas välja paremad maadlejad. 
Meestearvestuses tuli võitkjaks Tarvi Thomberg (MK 
Juhan), kuni 20-aastaste seas Karol Mauer (MK Juhan) ja 
kuni 17-aastaste seas Alo Toom (Vändra). 

Maadlus 
 
15.-16. november toimus rahvusvaheline turniir kreeka-
rooma maadluses Peterburis. Võistlustel osales ka Vigala 
maadleja Tarvi Thomberg, kes tuli kehakaalus 84 kg 
kolmandale kohale. 
23. novembril toimus Põltsamaal vabamaadluse Eesti 
Meistrivõistlused kuni 15-aastastele. Väga tublilt esines 
Jaan Kuusik, kes saavutas oma kehakaalus (38 kg) teise 
koha. 
5.detsembril lõppes kolmeetappiline meeskondlik 
karikavõistlus kuni 20-aastaste ja täiskasvanute 
arvestuses. Ülekaaluka võidu saavutas mõlemas 
vanuseklassis MK Juhan. Vigala maadlejatest olid 
võistkonnas: Ardo Arusaar (-60 kg), Jüri Nisumaa (-66 kg), 
Ranno Laane (-74 kg), Tarvi Thomberg (- 84 kg). 
6. detsemberil toimus Tallinnas K.Palusalu noorteturniir. 
Vigala poiste paremad tulemused: 
Marek Lainela (-29 kg) II 
Jaan Kuusik (-38 kg) III 
Rain Kalda (-47 kg) III 
Tiit Kuusik (-75 kg) III 
13.detsembril toimus õpilastele meeskondlik Märjamaa 
Kapp. Võitjaks tuli MK Juhan, kuhu Vigala maadlejatest 
kuulusid: Marek Lainela, Thomas Kolesov, Madis Alesmaa, 
Jaan Kuusik, Sander Viljastu, Vahur Allveer. 
Individuaalselt oli kolm täiskasvanute kaalu. Rait Thomberg 
tuli omas kehakaalus (-96 kg) esimeseks. 
21. detsembril toimus Tallinnas Jõulu Turniir, kus osalesid 
ka Vigala noormaadlejad: 
Marek Lainela (-30 kg) I 
Madis Alesmaa (-33kg) I 
Jaan Kuusik (-38 kg) III 
Kristjan Krasnikov (-40 kg) III 
Sander Viljastu (-47 kg) II 
Jürgen Algma (-66 kg) III 
Tiit Kuusik (-69 kg) III 
Rait Thomberg (-87 kg) II 
28.detsembril toimusid Tartus Eesti MV absoluutkaalus. 
Finaali jõudsid Tarvi Thomberg ja Richard Karelson Tapalt. 
Tarvi kaotas 1:3 ja saavutas II koha. 

Olev Nisumaa 

Võrkpalliturniir “Vigala 2004” 
  
Laupäeval, 7.veebruaril algab järjekordne   Vigala 
võrkpalliturniir. Mängud toimuvad nii naiskondadele kui 
meeskondadele kahes alagrupis.  
Võistkonnad on loositud järgmistesse alagruppidesse: 
 
Naiskonnad: 
I alagrupp:   II alagrupp: 
1. Valtu    1. SK “Rewaltes” (Tallinn) 
2. Märjamaa   2. Kullamaa 
3. Türi    3. Pärnu- Jaagupi 
4. Hämeenlinna (Soome) 4. Vigala 
5. Lihula 
 
Meeskonnad: 
I alagrupp:   II alagrupp: 
1. Vigala   1. Viljandi 
2. SK “Rewaltes” Tallinnast 2. Valtu 
3. Kullamaa   3. Märjamaa 
4. Hämeenlinna (Soome) 4. Virtsu 
5. Kaiu 
 
Naiskondade mängud toimuvad Vana – Vigala põhikooli 
võimlas, meeste mängud aga tehnika- ja teeninduskooli 
spordisaalis. Alagruppide mängud algavad kell 9.00. 
Vigala turniir on alati olnud mängude poolest põnev, nii 
loodame ka seekord. Esmakordselt osaleb turniiril 
naiskond Soomest Hämeenlinnast 
Kohtumiseni turniiril! 

Maie Üürike 

Jääralli Kesk-Vigalas 
 
Vaatamata detsembrikuu vesistele ilmadele, ei jäänud selgi 
aastal tali taeva. Ilmataat otsustas külameestele appi tulla 
ning järjekordne jääralli sai toimuma.  
Ettevõtmise hingeks on Harmo Rukki, kes initsiatiivi 
näidates on suutnud huvitava meelelahutusürituse 
korraldada. Sel aastal oli osalejaid rohkem kui mullu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruumi vähesuse tõttu toome välja vaid parimatest parimad: 
 
Poiste arvestuses: 1.koht Sven Harlamov ajaga 3.15 
Naiste arvestuses: 1.koht Kerli Siren  3.03 
Esiveoga masinatel:  1.koht Andrus Liitmäe  2.41 
Tagaveoga masinatel: 1.koht Meelis Harlamov  2.57 
Nelikveoga masinatel: 1.koht Andrus Liitmäe  2.55 
Korraldajad tänavad Raivot, Meelist, Tiit Kuimetsa ja teisi!  
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TEADE 
 
Teatame, et JVÕK Pärnu Üksik-jalaväepataljon 
viib ajavahemikul 11.02. – 12.02.2004.a. hr. 
Lättekivi maadel läbi lahinglaskmised 3. 
jalaväekompaniile.  
Kasutatakse imitatsioonivahendeid ja 
lahingpadruneid, mille jäägid koristatakse peale 
laskmiste lõppu.  
Lahinglaskmiste läbiviija on leitnant Joe Lepp 
(telefon 056 467 270). 
 

Vana-Vigala Rahvamajas 
 
on võimalik käia võimlemas igal 
kolmapäeval algusega kell 20.00. 
Huvilisi juhendab Annely Johanson. 
 
Mängukool alustab tegevust ka uuel aastal. 
Kokku saame laupäeviti kell 11.00  
Vana-Vigala Rahvamajas. 
Juhendajaks Raili Roosi. 
 
 

EELK Vigala Maarja koguduse jaanuarikuu 
teated 
 
• Pühapäeviti kl. 11.00 jumalateenistus kiriku 

käärkambris 
• Kuu teisel ja neljandal pühapäeval kl. 14.00 

jumalateenistus Vana-Vigala raamatukogus 
• Pühapäevakool kogudusemajas: 

kl. 13.00 eelkooliealised lapsed 
kl. 14.30 esimeste klasside õpilased 

• Teisipäeviti kl. 18.00 vestlusõhtu 
kogudusemajas 

• Laupäeviti kl. 10.30 koguduse koori proovid 
 
Laupäeval 14. veebruaril kl. 10.00 talgud surnuaial. 
Pühapäeval 22. veebruaril kl. 17.00 koguduse 
juhatuse koosolek. 
Pühapäeval 29. veebruaril pärast jumalateenistust 
koguduse nõukogu koosolek. 
 
Juhatuse otsusega (18.01.2004) Vigala kiriku 
kellade löömises viiakse sisse muudatus. Kelli 
lüüakse pühapäeviti kl. 10.00, 10.30, 11.00 ja 
jumalateenistuse lõpus; laupäeva õhtul kl. 18.00 
lüüakse õhtukella. 

Kristiina 

Meie hulgast lahkunud 
 

Rein Viirsalu 
Asta- Aurelie Järv 

Linda Laimets 
Birgit Naarits 
Arvo Kanter 
Heino Langi 
Rein Verev 

Liidia Linnamaa 

UUSI RAAMATUID KIVI-VIGALA 
RAAMATUKOGUS 
 
TEABEKIRJANDUSEST 
 
Evans, Mark  Alternatiivteraapiad 
Praakli, Aino  Kirikindad 
Lodwick, Marcus  Kunstisaalikaaslane 
Strittmatter, Rowena  Lapitöö maakodu stiilis 
Hemgren, Per  Maja ABC 
Arnott, Stephen  Seks 
Raal, Ain  Taimedes talletuv tervis 
Küpsetised soolasest magusani 
Oma kodu luubi all 
 
ILUKIRJANDUST 
 
Davis, Francesca  Armastuse maik 
Hohl, Joan  Hõbedane äikesetorm 
Lawrence, D.H.  Kapteni nukk 
Stout, Rex  Valearvestus 
Rakke, Kerttu  Kordustrükk 
Kivi, Aita  Mees nende elus 
kaunis albumilaadne teos  - Marie Under 
 
ÕPILASTELE 
 
Leesi, Lauri  Kunstilugu koolidele 
Tolkien, J.R.R.   Roverandom 
Õpilase entsüklopeedia 

Vigala Koguduse juhatus  
 

korraldab 14. veebruaril 2004.a. 
algusega kell 9.00 

 
TALGUPÄEVA 

 
Kutsume kõiki koguduse liikmeid ja teisi 
vabatahtlikke, kes on nõus abistama, kiriku 
ümbruse ja kalmistu- pargi korrastustöödele.  
Ühtlasi varutakse puid kogudusemaja ja 
käärkambri kütteks. Samas vajavad puud 
saagimist, lõhkumist ja ladumist. 
 
Võta kaasa tarvilik tööriist ja tule! Kohtume 
kogudusemaja juures. Kõik on oodatud! 
 

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

 
051 10 415 051 79 866 

Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla, Vigala vald 78001 Raplamaa Tel 048 92 288 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Faks 048 92 287 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht.html 
Toimetaja ja küljendaja: Andrus Suik, e-post: andrus@vigala.ee Trükk Hansaprint OÜ 

11. veebruaril kell 13.00  
 

Kivi-Vigala Raamatukogus  
 

Istume kohvilauas, oma muljeid ja 
tähelepanekuid Maalehe reisidelt 

jagab Ester Alekand 
 

Tulge kuulama! 

 
31.jaanuaril kell 21.00 

 
Vana-Vigala Rahvamajas 

 
PUHKEÕHTU 

 
Silmailu pakuvad  
“Vallatud emmed” Kodilast. 
Kavas viktoriin. 
Tantsuks “Piret &Vahur” 
 
Pilet peole 35.- 

Jaanuarikuu sünnipäevalapsed 
 
Eufrosine Pesti 85 
Mossei Tünni 84 
Linda Meeles 81 
Heiner Maalinn 81 
Oskar Maalinn 80 
Maimu Maasikas 78 
Endel Adams 77 
Elmar Tekkel  76 
Leida Meeles 76 
Endel Koorep 75 
Rutmilla Annusver 73 
Richard Käär 73 
Anni Soolepp 72 
Heino Looring 72 
Juta Mõis 72 
Elbe Bergmann 72 
Laine Mäesalu 71 
Arno Pajur 65 
Tarmo Nööp 60 
Arvi Kuris 60 

VANA-VIGALAS TÖÖD ALUSTAV 
RATSATALL 

OSTAB HOBUVARUSTUST 
OODATUD ON KÕIK PAKKUMISED 

 
TEL. 048 98 125 REILI 

Vigala Vallavalitsus ja 
Vana-Vigala Rahvamaja  

kutsub kõiki  
 

21. veebruaril algusega kell 21.00 
 

Vabariigi aastapäevapeole 
 

Esinevad taidlejad, toimub viktoriin ja 
tantsuks mängib ansambel. 
Pidu on tasuta! 
 
Laudu saab registreerida tel. 048 24 581 
Astra 

Täname Ain Kärsna peret 
meile raskel hetkel osutatud  

materiaalse abi eest 
 Raili  

UUS ILMAKODANIK DETSEMBRIS 
 

Berit Kristin 


