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Ilusat kevadet! 
 

 

Vaatamata talve ponnistustele on 
kevad saabunud. Juba mõnda 
aega on kosta lõokeste 
lõõritamist ja kuldnokkade vidinat. 
Pajutibud on ammu juba vaasis 
oma koha leidnud. 
Lumikellukeste ja 
märtsikellukeste heledad õied 
kiirgavad kevadist valgust. Soe 
päike on välja meelitanud 
esimesed liblikad ning mesilased. 
Jõekaldad ning karjamaad on 
üleujutatud suurveest.  
Talv on unustuste hõlma vajunud. 
Inimeste meeled on ärevil ning 
ninad taevapoole püütakse 
päikesekiiri. On aeg hakata 
nautima looduse tärkamist.  
Kes veel pole märganud, et 
kevad on käes, see avagu silmad 
ja kõrvad! 
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Seejärel asusime tädi Ruthi juhendamisel tegema 
küpsisetorte ja soolaseks suupisteks tegime vigur-
tikuvõileibu. Lapsed olid nii ametis, et ruumist kippus puudu 
tulema, kõik ju tahtsid vajutada, segada, lõigata, määrida 
jne. Õnneks saime kõik tekkinud probleemid rahumeelselt 
lahendatud. Tulemuseks oli see, et ühisel nõul ja jõul olid 
valmis saanud kaks väga ilusat torti ja mitu kandikutäit 
naljakaid võileibu. Toidud jäid oma aega ootama, töökohad 
puhtaks ja edasi. Nüüd oli aeg tüdrukuid proovile panna. 
Vaja oli kiiruse peale beebi riietada ja talle kinnisilmi ka 
süüa anda. Siin oligi kõigil väga lõbus, sest toitu läks ka 
õlale, lõua alla või kõhule. Harva peaaegu suhu, nii et lõbu 
oli laialt. Pidulikus lõunalauas söödi omatehtud torte, sest 
need olid parimad – ise tehtud, hästi tehtud!  
Õhtul said otsa ka kõik vigurvõileivad, mis olid nii maitsvad, 
et limpsiti üle isegi sõrmed. Seda toredat päeva jäid 
naisperele meenutama poiste poolt kingitud lilled. Aitäh tädi 
Ruthile, kes leidis aega oma töö kõrvalt tulla ja teha meie 
päev erilisemaks. 
15. märtsil pidasime traditsioonilist VANAVANEMATE 
PÄEVA. Hommikul ootasime majja kõigi laste 
vanavanemaid ja neid kogunes tõesti rohkesti. Osadel 
lastel vanavanemad puuduvad aga nendel on toredad 
emad, kes ei pea paljuks ise tulla. Nagu ikka, laul teeb 
rinna rõõmsaks ja kes ei taha rõõmus olla? Alustuseks 
kontsert, mis võttis nii mõnelgi kuulajal silma märjaks... 
armas on ju... Sai ka koos tantsitud ja söödud 
vanavanemate poolt kaasa toodud maiustusi. Siis läks 
tööks: Ede Rukki juhendamisel õpiti salvrätitehnikat. 
Kaasatoodud tassidele-taldrikutele tulid imekenad pildid, et 
lausa imesta. Vanaemad-vanaisad olid sama elevil kui 
nende kallid lapselapsed. Aitäh Sulle, Ede!  
Kui tööd valmis said, oli aega ka niisama mängida. Päeva 
jäi meenutama vanavanematele kingitud nahast pildid, 
kaelakeed ja kaardid. Aitäh teile kallid vanavanemad, et 
leidsite aega oma väikestele lastelaste jaoks.  
Rõõmsate kohtumisteni ja ilusat kevadet teile kõigile! 

 
Anneli Kilomets 

Veebruar – märts Kivi-Vigala lasteaias 
 
Sel aastal läks meie lasteaed kuidagi elevile juba veebruari 
algul. 2. veebruaril tähistasime lasteaia sünnipäeva. Nädal 
hiljem olime oodatud esinema hooldekodusse, seejärel oli 
ju tulemas sõbrapäev, mida tähistasime koos Vana-Vigala 
lastega, seekord nende pool. Ära sai peetud ka vastlapäev.  
Nüüd aga veidi lähemalt laste “lemmikutest”: 23. veebruaril 
tähistasime POISTEPÄEVA. Sel hommikul astusid tuppa 
ikka tõelised mehed, juba nende hoiak oli eriline. Hommik 
algas enda tutvustamisega. Seejärel esinesid tüdrukud 
kontserdiga, pärast laulmist panime poisid proovile ja 
publikuks olid tüdrukud. Poisid said näidata oma osavust 
nii täpsuses, kiiruses kui ka silmamõõdus. Nüüd said poisid 
aega hinge tõmmata ja tüdrukutel tuli teha raske otsus – 
kõikide poiste hulgast tuli välja valida sõbralik, sõbralikum 
ja kõige sõbralikum poiss. Läks aega mis läks, aga lõpuks 
olid need poisid ka välja valitud! Seda päeva jäi 
meenutama väljaantud aukiri ja lilleõis rinnas.  
Ürituselt ei puudunud ka tõeline ehmatus - POLITSEI. Kui 
vilkuritega politseiauto maja ette sõitis, oli nii mõnelgi pisar 
silmas ja esimene küsimus oli - miks ta tuli? Uks avanes ja 
tuppa astus täies vormis ja varustuses tuttava näoga onu 
Mati, ehmatus kadus. Suud-silmad pärani, kuulati ja 
vaadati, mis peab ühel õigel politseinikul kaasas olema. 
Hiljem said lapsed neid vahendeid ka oma käega katsuda 
ja proovida. Päeva jäi meenutama tore ühine pilt, kus “suur 
poiss” Mati on ümbritsetud “väikestest meestest”. Laste 
poolt kingiti onu Matile aga toredad pildid, mis köideti 
mapiks kokku. Aitäh onu Matile toreda ja mõnusa jutu eest 
ning ka selle aja eest, mille ta meie lastele kinkis. 
8. märtsil oli majas TÜDRUKUTEPÄEV. Tuppa kogunesid 
tõelised kenad tüdrukud. Ka nemad pidid ennast ise 
tutvustama. See päev algas kontsertühislauluga, aga 
seejärel esinesid tüdrukutele ainult poisid. Poisse on küll 
vähem, aga hätta nad ei jäänud, tulid toime! 
Pärast esinemist oli majja oodatud Kivi-Vigala PK kokk 
Ruth, kes näitas lastele oma tööks vajaminevaid 
vahendeid, mis olid tal toredas kohvris kaasas.  

 

Vana-Vigala Põhikooli ettevõtmistest 
 

Vana-Vigala põhikoolis toimus 17.-23. veebruaril 
ajaloonädal. Nädala raames võis näha kooli kivisaalis 
huvitavat näitust vanadest asjadest. Aitäh õpetaja Lille 
Viskale ja neile lastele, kes näituse korraldamisest osa 
võtsid!  
Veebruari viimane nädal algas meie koolis Eesti Vabariigi 
sünnipäeva tähistamisega. Esmaspäev oli mitmes mõttes 
eriline. Enamus lapsi oli pidupäeva puhul riietunud 
tavalisest pidulikumalt. Hommikul kogunes kogu koolipere 
aulasse, kus lõpetasime eelmisel nädalal alustatud 
ajaloonädala. Klassid olid eelmise nädala jooksul kirja 
pannud oma klassi kroonika, mis nüüd kogu kooli ees ette 
kanti. Tunnid olid sel päeval lühemad, päeva lõpetasime 
iseseisvuspäevale pühendatud kontsertaktusega. Aktusel 
tervitas direktor lühikese kõnega Eesti Vabariigi 
sünnipäeva puhul kogu kooli ning kõik koos laulsime 
hümni. Kontsert oli päris pikk, pidulik ja muidugi 
teemakohaselt isamaaline. Peale kontsertaktust said kõik 
lapsed ka sünnipäevakooki. 
5. märtsil tähistasime koolis tüdrukute päeva. Üritust 
korraldas 7. klass koos klassijuhataja Lille Viskaga. 
Seekordne tüdrukutepäev kujutas endast moe-
demonstratsiooni. Osavõtjaid oli päris palju.  

Moeshowd juhtisid ja asjakohaseid kommentaare jagasid 
Liina Veerits 8. klassist ja Susan Mäe 9. klassist. Publikuks 
olid saali kogunenud poisid ja õpetajad, kohal olid ka 
loomulikult fotograafid. Näha võis koolivormi võimalikke 
variante, diskoriietust, igapäevast ja ka sportlikku riietust. 
Poiste moodi demonstreerisid Riho ja Raido 3. klassist. Oli 
tore üritus! 
Märtsikuus tähistasime ka emakeelenädalat, mille 
eestvedajaks oli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Olga 
Vunukainen. Kõik klassid tegid reklaamplakateid ja 
luuletusi ning 5.-9. klasside tublimatele emakeeletundjatele 
toimus kooli emakeeleolümpiaad. Selgus, et meie kooli 
parimad eesti keele tundjad on Mare Paavel (6. klass) ja 
Aet Jaakson (9. klass). 
III õppeveerandi viimasel päeval pidasid algklassid juba 
traditsioonilist omaloomingu- ja raamatupäeva. 1. klass 
esitas näidendi “Kaksteist kuud”, 2. klass luges 
omaloomingulisi kahekõnesid ja muistendeid. 3. klass 
esitas enda tehtud jutukesi lemmikspordialadest. Lõpuks 
peeti lõbus võistlus “Aliase” sõnamängus. Kahe viimase 
koolipäeva jooksul tegid kõik lapsed koos 
klassijuhatajatega oma klassiruumides kevadise 
suurpuhastuse. Nüüd näevad klassitoad jälle rõõmsamad 
ja puhtamad välja! 

Silja Käär 
Vana-Vigala põhikooli huvijuht 
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Jaana Liländer - 8. klass maakonna matemaatika 
olümpiaad II koht 
Taavi Kliss, Silver Liitmäe, Tiina Otti, Kristel Vitsberg, Lauri 
Kannela, Sigrid Kiisk, Grete Kupp, Raido Liitmäe, Riho 
Tammis, Anni Vitsberg - maakonna rahvastepalli turniiril 
I koht. 
Marko Piir - 4. klass TV-10 Olümpiastarti II koht 
Reelika Otti - 6. klass TV-10 Olümpiastarti I koht 
Taavi Roosi - 5. klass TV-10 Olümpiastarti I koht 
Mai-Triin Viirsalu - 4. klass TV-10 Olümpiastarti I koht 
Jaan Kuusik 5. klass, Marek Lainela 4. klass, Sander 
Viljastu 7. klass, Ardo Arusaar 9. klass - silmapaistvate 
tulemuste eest kreeka-rooma maadluses.  
Samuti avaldasime kiitust 9. klassi noormeestele, kes 
valmistasid kooli rahvapilliansamblile tööõpetuse tundides 
kuuekeelsed kandled: Ardo Arusaar, Helger Helme, Heigo 
Nööp, Taavi Viirsalu, Jaanis Vitsberg.  
Natuke väiksema kiituse osaliseks said need, kes olid kooli 
esindanud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel: Riho 
Tammis, Madis Alesmaa, Taavi Roosi, Paula Kivi, Mare 
Paavel, Rain Kalda, Grete Välimäe, Rauno Liländer, 
Maarjo Rego, Arthur Kivi.  
Aga loomulikult olid tublid ka kõik ülejäänud meie kooli 
õpilased, kes veerandi jooksul võtsid osa kooli üritustest, 
õppisid ja käitusid hästi ning oskasid oma klassi ja kooli 
hoida. Ja muidugi olid tublid ka kõik õpetajad, kes haiguste 
ja ilmade ja busside kiuste tegid meie õpilastega tublit tööd 
ja jaksasid lisaks õppetööle korraldada huvitavaid üritusi, 
võistlusi ja ekskursioone.  
Soovin omalt poolt kõigile jõudu, jaksu ja sära silmadesse 
IV veerandiks ning suvi pole enam mägede taga! 
 

Margit Liira 
Vana-Vigala Põhikooli õppealajuhataja 

 

Veebruaris toimus ka maakondlik etlejate konkurss. Seal 
särasid meie kooli tütarlapsed, kus tõsteti esile nende 
toredat esinemist. Osalejateks olid Laura Maasalu, 
Moonika Kuldma ja Kristel Kivi, viimane valiti •ürii poolt 
parimaks etlejaks ning talle anti austav ülesanne esindada 
meie maakonda. 
 
III veerandi lõpetasid ainult viitega järgmised õpilased:  
2. klass - Liis Siimar 
3. klass - Katre Amann, Piia Laan, Karolin Niit 
4. klass - Aileen Kreuz, Sandra Soosaar, Tanel Viimne 
8. klass - Liis Jaagant, Kristel Kivi  
9. klass - Annika Paaret, Diana Tammeleht 
 
Hinnetele neli ja viis õppisid järgmised õpilased: 
2. klass - Janette Liitmäe, Triinu Rokk, Eliina Rõõm 
3. klass - Martin Elmet, Jürmo Kiikajon, Laura Piperal 
4. klass - Anti Aro, Annika Seits, Siim Paluoja 
5. klass - Mari Andreller, Sille Jõendi, Marin Laan, Eerika 
Plamus, Viiu Roosi 
6. klass - Karmo Jõendi, Mari-Liis Kalmus, Anre  Kuldja, 
Andres Orub, Vahur Viimne 
7. klass - Siim Jaagant, Margus Liiva, Sille Sisas, Eda 
Tammeleht 
8. klass - Tõnis Liiva, Jana Djatšok, Kristel Lints, Riho 
Rukki 
9. klass - Sander Soosaar, Laura Maasalu, Martin Üürike  
 

Leili Jaagant 
Kivi-Vigala Põhikooli õppealajuhataja 

 

III veerand on olümpiaadide  
toimumise aeg 
 

“Olümpiaad on nagu olümpiamängud, kus musklite asemel 
rakendatakse ajusid” (Tartu Ülikooli Täppisteaduste 
kodulehekülg). 
Sellel õppeaastal oli Kivi-Vigala põhikooli kõige edukam 
õpilane Tõnis Liiva VIII klassist. Ta saavutas Rapla 
maakonnas I koha bioloogiaolümpiaadil, I koha 
geograafiaolümpiaadil (juhendaja õp. Leili Jaagant), 
keemiaolümpiaadil jäi ta napilt neljandaks. Kuna Tõnis oli 
vabariigis 490 osaleja hulgas oma bioloogiatööga viies, siis 
kutsuti ta 28. märtsiks Tartu Ülikooli bioloogiaolümpiaadi 
lõppvooru.  
Rapla maakonna sisesel emakeeleolümpiaadil saadeti 
vabariiki edasi VIII klassi õpilase Liis Jaaganti loovtöö 
“Miks õppida võõrkeeli?”(juhendaja õp. Eve Kärsna). 
Vabariiki laekunud parimate tööde tegijad kutsuti Tartusse 
emakeeleolümpiaadi lõppvooru.108 töö hulgast valiti välja 
ka Liisi töö. Lõppvoorus tuli lahendada ülesandeid teemal 
“Eesti keel ja Euroopa Liit” ning seal sai ta punkt-punkti 
heitluses 12. koha. Maakonnasiseselt tunnustati ka VII 
klassi õpilast Sille Sisast.  
Maakondlikul ajaloo-olümpiaadil saavutas II koha Riho 
Rukki (juhendaja õp. Kristiine Niit). 
Olümpiaadidel osalesid veel Sander Soosaar ( füüsika- ja 
geograafiaolümpiaad), Martin Üürike (geograafia), Jüri 
Torri (ajaloo-olümpiaad), Sille Jõendi (matemaatika), 
Karmo Jõendi ( bioloogia ja matemaatika) ning Rando Alu 
ja Jürgen Illaste inglise keele olümpiaadil. 

III veerandi lõpp  
Vana-Vigala Põhikoolis  
 
Lõpuks ometi sai 10 nädalat pikk vaevaline, lumine, 
nohune ja raske III veerand läbi. Et vaheaeg oleks kõigil 
rõõmus ja tore, otsustasime veerandi viimase päeva 
pühendada ainult kiitmisele. Eks ole selle kümne nädala 
jooksul ju nii mõndagi toimunud, mida on kohane ära 
märkida.  
Koolis on kõige tähtsam ikka õppimine - esimeses 
järjekorras kiitsime neid kes olid III veerandil õppinud hästi 
ja väga hästi. 
I klass on meil kõik väga tublid ja neid kiitsime me kõiki.  
II klassi tublid õpilased on Taavi Kliss, Doris Välis, Kristel 
Vitsberg, Meriliis Helme ja Tiina Otti.  
III klass on meil koolis kõige tublim klass, sest hästi ja väga 
hästi õpib klassis kolmveerand õpilastest ja need on: Tuuli 
Roosi, Riho Tammis, Anni Vitsberg, Sven Harlamov, Raido 
Liitmäe, Grete Kupp ja Lauri Kannela.  
IV klassis on kõige tublimad Tanel Paavel, Gretelis 
Liländer, Janis Tõldmaker, Madis Alesmaa, Meeli Pappe, 
Liina Otti, Liis Einlig.  
V klassis õppisid hästi ja väga hästi Veljo Lasn, Teele 
Vänto, Taavi Roosi, Vallo Aasa.  
VI klassis olid tublid Mare Paavel, Paula Kivi, Grete 
Välimäe, Rain Kalda, Kadri Kaldma, Monika Kalso.  
VII klassis on kõige rohkem poisse, kes hästi õpivad ja 
need on Rauno Liländer, Jürgen Algma, Sander Viljastu ja 
Martti Alesmaa.  
VIII klassis õpivad hästi Jaana Liländer, Maarjo Rego, 
Arthur Kivi, Liisi Nisumaa ja Liina Veerits.  
IX klassis olid kõige tublimad Aet Jaakson ja Susan Mäe.  
III veerandil toimus rida maakonna üritusi, millest ka meie 
kooli õpilased edukalt osa võtsid ning neile avaldasime me 
käskkirjaga kiitust: 
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Kivi-Vigala Põhikooli tegemised III 
veerandil 
 
Veebruarikuu oli koolis väga tormiline. Toimus nii mõndagi 
ja ka saavutusi võib päris mitmeid üles lugeda. 
9.-13. veebruar oli välja kuulutatud sõbranädalaks ja selle 
raames toimusid erinevad tegevused: esmaspäeval pandi 
välja ülekooliline postkast, mis jäi üles terveks nädalaks ja 
mis usinasti ilusate sõbrasoovidega täitus; teisipäeval 
toimus südamete ja postkastide valmistamise konkurss; 
kolmapäev oli sõprade kallistamise päev; neljapäeval jagati 
tasuta ilusaid soovitusi ja reede kulmineerus sõbradiskoga. 
Valiti ka kooli kõige sõbralikumad poisid ja tüdrukud. 
Algklasside sõbralikumad olid Karolin Niit III klass ja Tanel 
Viimne IV klass ning suurematest olid sõbralikumad 
Moonika Kuldma IX klass ja Martin Sisas VIII klass. 
23. veebruaril tähistati koolis EV aastapäeva. Meeleolu 
loomiseks oli kooli pedagoogiline kollektiiv riietunud eesti 
rahvariietesse ja tore oli näha ka mõnda rahvuslike 
detailidega ehitud õpilast. Väikesel kogunemisel oli peale 
direktori sõnavõttu väike ülevaade ajaloost, loeti kauneid 
luuletusi ja laulis kooli lastekoor. Tahaks veel soovida 
rohkem rahvariideid eesti kodudesse! 
 

Kivi-Vigala põhikooli huvijuht 
Ilona Noor 

 

Emakeelepäev  
 
18. märtsil tähistasime oma koolis emakeelepäeva. Sel 
kevadel mõlgutame meie, eestlased, ilmselt rohkem 
mõtteid selle üle, missuguseks kujuneb eesti keele staatus 
tulevikus, kui oleme juba Euroopa Liidu liikmesriik. Et meie 
keel püsima jääks, peame me väärtustama ja hoidma oma 
keelt, sest seda ei tee teised meie eest. Samas ei kahtle 
keegi võõrkeelte oskuse vajalikkuses, selles, millised 
võimalused annab keeleoskus igale edasipüüdlikule ja 
ambitsioonikale inimesele. 
Oma loovtöös “Miks õppida võõrkeeli?” tõi 8. klassi õpilane 
Liis Jaagant näiteid eestlaste kohta, kes on maailmas oma 
alal väga edukad olnud, teiste hulgas näiteks Eri Klas ja 
Annely Peebo. Peale selle andis Liis oma töös huvitava 
ülevaate polüglott Pent Nurmekundi keelealasest 
tegevusest. Tuntud keeleteadlane vallanud väidetavalt 
umbes 70 võõrkeelt. 

Kokkuvõttes rõhutas Liis, et keeletundmine aitab kaasa nii 
üksikisiku kui ka ühiskonna arenemisele.   
Keelepäeva teises osas sai koolipere kuulda ja näha, 
kuidas esitada luule- ja proosatekste. Meile etlesid 
koolitüdrukud Laura Maasalu ja Moonika Kuldma.  
Külalisena esines Pärnu Raeküla gümnaasiumi õpetaja, 
endine näitleja Sirje Raudsik. Oma särava ja hoogsa 
esitusega pani ta kuulama ka kõige suuremad rüblikud. 
Näiteringile ja luulehuvilistele õpetas Sirje Raudsik väga 
värvikalt, kuidas lugeda luulet.  
Huvitava inimesega kohtumine on alati elamus. Kogu meie 
väikene keelepäevaüritus oli tänu esinejatele ja 
kaasalööjatele tore elamus. 
 

Kivi-Vigala põhikooli emakeeleõpetaja 
Eve Kärsna 

Maadlusest 
 
2003 aasta lõpus toimusid Eesti meistrivõistlused absoluut 
kaalus. Tartusse oli kogunenud Eesti raskekaalu paremik, 
nende hulgas ka Tarvi Thomberg. Tarvi maadles hästi ja 
jõudis finaali, kus tuli vastu võtta 1:3 kaotus Richard 
Karelsonilt (EKJ-st) 
 
04.-06. jaanuar toimus Venemaal Peterburis 
mälestusvõistlus kuni 17 aastastele maadlejatele. 
Kehakaalus kuni 85 kg maadles Rait Thomberg tublilt ja 
saavutas 3. koha.  
 
09.-11. jaanuar toimus Soomes Herman Kare turniir. See 
oli Fila turniir, kus osalesid 9 riigi sportlased. Vähesed 
eestlased on sellelt turniirilt medali võitnud. Kehakaalus 
kuni 85 kg maadles Tarvi Thomberg end esimeseks, jättes 
selja taha EM-i MM-i medali mehi.  
 

17.-18. jaanuar toimus Kohtla-Järvel Avo Talpase 
rahvusvaheline turniir.  
Tiit Kuusik  (kuni 76 kg)  –  1. koht 
Rait Thomberg  (kuni 85 kg)  –  2. koht 
Jüri Nisumaa  (kuni 66 kg)  –  3. koht 
 
30.-31. jaanuar toimusid Tartus Eesti meistrivõistlused 
täiskasvanutele. T. Thomberg ei osalenud vigastuste tõttu.  
Ardo Arusaar  (kuni 60 kg)  –  5. koht 
Marek Pilv  (kuni 120 kg)  –  5. koht 
 
07. veebruar Martna Lahtine Matt noortele. 
Riho Tammis  (kuni 35 kg)  –  3. koht 
Sander Viljastu  (kuni 47 kg)  –  2. koht 
 
14. veebruar toimus 6 riigi osalusel Tapa Maadluspäev. 
Hästi maadles Tiit Kuusik ja tuli kehakaalus kuni 76 kg 
teiseks.  
 

Sirje Raudsik luulet lugemas 
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 Vigala Vallavalitsuses ja volikogus 

 
Vigala Vallavalitsuses:  
03.03.2004.a. istungil 

- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud 
maa kahele õigustatud subjektile 

- otsustati määrata kompensatsioon õigusvastaselt 
võõrandatud maa eest kahele õigustatud subjektile 

- otsustati väljastada üks ehitise kasutusluba. 
- kehtestati arvestuslik koha maksumus Vigala valla 

haridusasutustes 
- määrati hooldaja neljale abivajajale 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 2500 krooni 
 

11.02.2004.a. istungil 
- arutusel oli OÜ Vigala Piimatööstuse olukord 
- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad 

kahel taotlejal 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud 

maa kolmele õigustatud subjektile 
- määrati kompensatsioon ühistatud vara eest ühele 

õigustatud subjektile 
- kinnitati Vana-Vigala Põhikooli hoolekogu koosseis 
- määrati vallavalitsuse esindaja Vana-Vigala 

Põhikooli ja Kivi-Vigala Põhikooli 
atesteerimiskomisjoni 

- otsustati väljastada üks ehitusluba 
- otsustati võõrandada otsustuskorras Kivi-Vigala 

külas maja 6 korter 7 
- arutusel oli 2004.aasta eelarve 

parandusettepanekud. 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 1000 krooni 

 
24.03.2004.a. istungil: 

- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud 
maa viiele õigustatud subjektile 

- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad 
ühel taotlejal 

- määrati kompensatsioon ühele õigustatud 
subjektile 

- otsustati jagada üks kinnistu viieks 
katastriüksuseks 

- otsustati väljastada üks ehitusluba 
- arutusel oli 2004.aasta eelarve projekt 

 
Vigala Vallavolikogus: 
26.02.2004.a. istungil: 

- muudeti Vigala valla põhimäärust 
- kehtestati pedagoogide palga alammäärad 
- otsustati kinnitada valla territooriumil asuvatele 

erastatavatele ja tagastatavatele maadele 
katastriüksuse sihtotstarbed 

- Vigala Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni 
esimeheks valiti Meelis Välis 

- Vigala Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks 
valiti Jaan Viska 

- Otsustati nõustuda Keskkonnaministeeriumi 
ettepanekuga luua ühine äriühing 
Ühtekuuluvusfondi projekti elluviimiseks ja projekti 
raames renoveeritava või ehitatava infrastruktuuri 
jätkusuutlikuks haldamiseks omanikuna ning 
osaleda nimetatud äriühingu aktsionärina või 
osanikuna 

- arutusel oli Vigala valla arengukava aastateks 
2004-2008 

- toimus 2004.aasta eelarve II lugemine 
 
19.02.2004.a. istungil: 

- kinnitati Vigala valla arengukava aastateks 
2004-2008 

 

Põllumajanduslikud otsetoetused 
 
On lähenemas järjekordne külvikevad ning seoses 
Euroopa Liitu astumisega on muutunud ka 
põllumajanduses toetuste maksmise süsteem. Toetusi 
võivad taotleda kõik põllumajandusega tegelevad isikud. 
 
1. Ühtse pindalatoetuse saamiseks peab taotleja 
hooldama vähemalt 1 ha põllumaad, püsirohumaad või 
püsikultuuride all olevat maad. Põllu minimaalne suurus on 
0,3 ha.  
Lisamakset põllukultuuride kasvatamise eest on võimalik 
saada, kui taotleja saab ühtset pindalatoetust ning 
kasvatab järgmisi põllukultuure: nisu, rukis, oder, kaer, 
raps, hernes, põlduba, õliseemne- ja õliviljataimed. 
Lisamakset sertifitseeritud heinaseemne kasvatamise eest 
on võimalik saada, kui taotleja saab ühtset pindalatoetust 
ning kasvatab toetusõiguslikke liike põldudel, mis on 
Taimetoodangu Inspektsiooni poolt tunnustatud. 
Lisamakset põllumajandusloomade kasvatamise eest on 
võimalik saada, kui taotleja saab ühtset pindalatoetust ja 
kasvatab veiseid ja/või uttesid. 
Need, kes taotlevad ühtset pindalatoetust saavad lisaks 
veel ka taotleda järgnevaid toetusi:  
 
2. Põllumajanduslik keskkonnatoetus 
Toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetodite kasutamist. 
 

Üldised nõuded: 
• põllumajandustootja peab pidama 

põlluraamatut 
• koostama viljavaheldusplaani 
• maast, kus järgitakse viljavaheldust, 

kasvatatakse igal aastal vähemalt 15% liblikõielisi või 
kõrreliste–liblikõieliste heintaimede segu 

 
3. Ebasoodsamate ja keskkonnaalaste kitsendustega 
piirkondade toetus 
Toetuse eesmärk on tagada põllumajandusmaa jätkuv 
kasutamine ebasoodsamate ja keskkonnaalaste 
kitsendustega piirkondades. Selleks piirkonnaks on ka 
Vigala vald 
Toetuse tingimused:  

• põllumees taotleb toetust vähemalt ühele hektarile 
tema kasutuses olevale põllumajandusmaale  

• järgib üldisi keskkonnanõudeid ja võtab kohustuse 
jätkata põllumajanduslikku maakasutust 
ebasoodsamate ja keskkonnaalaste kitsendustega 
piirkondades vähemalt viie aasta vältel.  

 
Toetuste vastuvõtt algab PRIA–s 17. maist kuni 15. juunini. 
Külvi planeerimisel oleks soovitav arvestada toetuse 
nõuetega, sest kui külv tehtud, siis ei ole enam midagi 
võimalik muuta. Küsimuste tekkimisel võite pöörduda minu 
poole. 

Lilia Kulli 
Taimekasvatuskonsulent 
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Proovides me küll püüame, kuid esinedes ei tähenda meile 
üheaegne alguse nõue, noodipikkused, pausimärk, piano 
või forte midagi.Kõige kaunima lembelaulu võime esitada 
nagu sõjaka rivilaulu. Muidugi kahetseme, järgmisel korral 
lubame end parandada, lubaduseks see jääb. 
Muidu oleme endaga rahul, meil on küllalt suur repertuaar, 
esinemisi rohkemgi, kui tahaksime. Siin lähevad meie 
soovid ja arvamused lahku - osa aina esineks, teine osa 
käiks ainult proovides. Mõni pidu on igav, teine jälle 
oodatud, me ei taha olla sellised korralikud, akadeemilised, 
vaid veidi vallatud ja särtsu täis, nagu kahekümnelistele 
sobibki.  
 

Kaie Bergmann 
 
27. märtsil toimus Kivi-Vigala rahvamajas ansambli 
“Hõbejuus” 20. aastapäeva juubelipidu. Külas olid Sipa 
naisansambel, Valgu segakoor, Vigala Meeskvintett ja 
Vana-Vigala õpetajate ansambel. Koos lauldi, tantsiti ja 
maitsti piduroogi. Ansambel tänab kõiki osalejaid ning 
Vigala Vallavalitsust ja Volikogu suurepärase 
üllatuskingituse eest – priipääsmed Pärnu Veekeskusesse.  
 

Tuli aasta 1968, kolhoos tellis Tallinnast projekti ja selle 
kaasiku kohale hakati parki rajama, imearmas tunne oli. 
Kohal oli Tallinnast maastikuarhitekt, kes kõik plaani 
kohaselt paika pani. Paljud kohalikud elanikud võtsid 
puude istutusest osa, väga palju erinevaid puude liike oli. 
Tassisime Varese tiigist vett, sealt, mis asus Vallavalitsuse 
vastas üle tee. Rõõm oli suur, kuna kõik puud hakkasid 
kenasti kasvama. 
Palusime sel ajal kolhoosi agronoomi, et ta laseks selle 
pargi osa käsitsi ära niita, et puud kahjustada ei saaks, 
kuid ei lubatud. Lasi hoopis kolhoosi masinad parki niitma 
ja ilusad kasvueas puud hävitati viimseni. Küll oli kurb 
vaadata sellist ükskõikset suhtumist Kivi-Vigala parki.  
Nüüd tekkis uus lootus või unistus – Vigala kogudus sai 
maad tagasi ja need seisavad tühjana. Vigalas on väga 
toredaid aktiivseid noori, kes võiksid asja käsile võtta. Äkki 
tuleb Kivi-Vigalasse uus Vigala koguduse kaasik – 
unistada ju võib!  

Ilme Maalinn 

"Hõbejuus" 20 
Mis sest, et juuksed hallid 

ja kondid kangedki, 
sa nooreks jääd ja särtsu 

võib jääda ülegi 
 
Üle kolmekümne aasta tagasi sai kohalikes majandites 
organiseeritud pensionäridele austamise õhtud ehk 
niinimetatud peod. Vigala eakatele see meeldis, edaspidi 
hakati nõudma - tehke meile pidu! Et paljudes kohtades 
tegutsesid pensionäride nõukogud, sai ka Vigala omadele 
öeldud, et tehku ise, pole neil puudu tegijatest. Nii sündiski 
ansambel "Hõbejuus", 18. märtsil 1984. a. kell kümme 
hakkasid Helmi Aosaar, Leida Üürike, Valeeria Paiba, 
Herta Lätti, Salme Konnapere ja Linda Keller Ilmar Kaera 
juhatusel õppima vene rahvalaulu "Ketraja". Juba aprilli 
algul esitati peol neli laulu. Ansambel hakkas oma liikmete 
ümmargusi sünnipäevi ühiselt tähistama. Neid kutsuti ka 
teistele juubelitele, kuldpulma. Esineda tuli majandi 
üritustel, jaanitulel ning muidugi rajooni tööveteranide 
kokkutulekutest osa võtta. Viimastest kasvasid välja 
maakonna memme-taadi suvepeod. Kõik see nõudis uute 
laulude õppimist, vormiriietust, eelkõige aga head tahet. 
Aeg läks, vahetusid lauljad, ansamblis on laulnud 23 naist, 
praegu on meid laulmas 11. Esimesest koosseisust laulab 
Leida Üürike. Vahetunud on ka ansambli juhendajad, 
praegu laulame seitsmenda, Aili Soonbergi taktikepi all. 
Ega me pole kerge kollektiiv juhtida - valdavas enamuses 
oleme ju eakad ning eks eakate mõtteviis ja 
tõekspidamised ole teada. Ja meie elu- ja töökogemused 
on ka meiega - meie seas on 5 põllumajandusspetsialisti, 1 
metsanduserialaga, 5 on juhtinud kultuurielu, 4 olnud 
ühiskondlike organisatsioonide eesotsas. Kõigil neil on 
pikaaegsed juhtimise ja kollektiividega töötamise 
kogemused, seega on tegemist sõnakate ja enesekindlate 
naistega. Lisaks laulmise kogemused: ansambli esimeses 
koosseisus oli palju endisi kirikukoori lauljaid, tänapäeval ei 
teagi nooremad, kui nõudlikult kirikukoori lauljatesse 
suhtuti, neil käis hääleseadja Tallinnast, kontrollides ja 
töötades iga lauljaga eraldi. Mitmed meist on ansamblites 
ja koorides laulnud aastaid. Näiteks mina laulsin rahvamaja 
naisansamblis juba 52 aasta eest! 
Ei maksa arvata, et pikk praktika meie tänastest 
esinemistest positiivselt välja paistab.  

Mälestused  
 
Kui olin lapseeas, siis kaunistas Kivi-Vigala küla apteegi 
kaasik. Seal kasvasid suured leinakased ja haralised 
kased. Kaasikus õitses palju lilli: nurmenukud, jaanililled, 
kullerkupud, ülased, enam pole aga kohta, kus siin 
kasvaksid sellised kaunitarid. Sügis oli veel eriti ilus, 
kaskedega koos kasvas ka palju pihlakaid. Vanemad 
inimesed mäletavad kõik seda ilu.  
Kaasiku taga oli väga korras spordiplats, kus peeti 
võistlusi, korraldati pidusid, oli isegi lava, kus mängiti 
näitemängu, peeti ratsavõistlusi. Seal oli veel laadaplats, 
kus peeti Poti laata, imelik et Poti laat on viidud Vana-
Vigalasse, kus seda kunagi peetud pole.  
Tulid kolhoosid ja kaasik võeti maha küttepuudeks ning 
viljamaaks. Küll seda oli valus vaadata – kõik see 
lapsepõlve ilus mälestus ja mängumaa, mis meil Kivi-
Vigala lastel oli, tehti maatasa. Kui heietada mälestusi, 
tulevad siiani pisarad silma.  

Ansambel “Hõbejuus” juubelikontsert Kivi-Vigala 
rahvamajas.  
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Külastajate käsutuses on Ylläsel kokku 320 km hooldatud 
suusaradu, millest 38 km on valgustatud, nõlvade arv 37, 
lifte 20, pikim nõlv 3000 m. Laskumisrajad on eeskujulikult 
korras. Hulk kohvikuid, lõkketule- ja puhkekohti radade 
ääres teevad suusatamise mõnusaks. Seal on kõike, mida 
talispordi huviline võib harrastada. Lumelaudurite jaoks on 
lumelauarennid, lumelauapark ja lumelauatänav.  
Võimalik on osaleda koera- või põdrarakendisafaril ja 
mootorkelgusafaril, aga ka ratsaretkel islandi ponidega, 
matkata lumeräätsadega, sõita soome kelguga. Teised 
Lapimaa suusakeskused nagu Levi, Muonio ja Pallas 
asuvad Ylläse lähedal. Külastasime ka suusakeskust Levil, 
mis asub põhjapoolaarjoonest 170 km ülespoole. Levil on 
oma vaim, sest igal aastal külastab Levit ligi 400 000 
külastajat. Levil valmistuti hoolega esmakordseteks 
Soomes peetavateks naiste suusaslaalomi 
maailmakarikavõistlusteks. Meie tublimad aga proovisid 
Levil sõitu Soome ainukese gondolliftiga.  
Tagasiteel peatusime ka Rovaniemel Lapimaa väravas. 
Rovaniemi asub põhjapolaarjoonel ning on Jõuluvana 
kodulinn. Tegevust jätkub seal mitmeks päevaks.  
Jõuluvana ja tema põhjapõtru võib näha Rovaniemis iga 
päev, sest seal on kogu aeg jõulud. Rovaniemi on 
põhjapõtrade linn, sest sealt võib kaasa saada 
põhjapõdrarakendi juhiloa. Ja tõeline talispordilinn, sest 
tänu tehislumele algab murdmasuusatamise hooaeg juba 
oktoobris. 
Talvetingimused ei takista Lapimaal normaalse elu elamist. 
Teenindus on hea, liiklus korraldatud, teed hooldatud. 
Kohalikud turismiettevõtjad pakuvad talvises paradiisis 
majutust- ja programmiteenuseid. Põhiliseks harrastuseks 
jääb talvel murdmaa- ja mäesuusatamine.  
Enamus Lapimaast jääb põhjapolaarjoonest ülespoole ning 
sellises arktilises keskkonnas viibimine jätab meeldiva 
mulje. Järvede ja jõgede kohale kerkivad võimsad kaljud, 
ümber puutumatu loodus, kuulda on vaid vaikuse häält. 
Kuna Soome põhjapoolseim osa asub polaarjoonest põhja 
pool, valitseb seal talviti polaaröö. Detsembris ilmub päike 
horisondile vaid mõneks hetkeks, kuid märtsis on päev ja 
öö ühepikkused. Veebruaris muutub hämarus tasapisi 
kirkaks päikesepaisteks, mis annab märku kevade 
tulekuks. Kevade tulles pikenevad järsult ka päevad. 
Nägemata jäid aga virmalised, mida võib näha veebruaris-
märtsis. Lapimaa kutsub igal aastaajal. 

 
Kokkuvõtteid reisist tegi  

Maie Üürike 
 

Talvisel Lapimaal 
 
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolil on pikaajalised 
koostöösidemed Vanhamäe tegevuskeskusega Soomes. 
Viis aastat on käinud meie toitlustuseriala õpilased 
aastaringselt praktikal, suveperioodil lisanduvad neile ka 
turismikorralduse eriala õpilased. Vanhamäe 
tegevuskeskuse juht Pirkko Helander ja Liisa Suihkonen 
kutsusid meie toitlustuseriala õpetajad nädalaks ajaks külla 
Lapimaale. Inge Rego, Malle Õun, Elle Pool koos Maie 
Üürikesega asusid 21. veebruaril teele. Teadsime, et 
soomlastel on Lapimaal kena puhkemaja, saame koos 
nautida talverõõme ja arutada jätkuvat koostööd. 
Vahemärkusena, et Liisa Suihkunen kuulus XII 
taliolümpiamängudel Innsbruckis Soome 4 x 5 km 
teatesuusatamises hõbemedali võitnud naiskonna 
koosseisu (naiskonnas olid veel: Marjatta Kajosmaa, 
Hilkka Kuntola, Helena Takalo).  
Reis sai teoks veebruarikuu viimasel nädalal, mil 
külmakraade oli Lapimaal üle 30°C. Teel majutuspaikka 
Ylläsele peatusime soome-rootsi kaksiklinnas Tornio-
Haparannas ja külastasime Kemi linna. Kemi on väike linn 
Botnia lahe põhjakaldal. Lumekindlus, mis on maailma 
suurimaid on püstitatud sinna juba aastast 1996 ning 
pakub unustamatu elamuse. Hulgaliselt valgus- ja 
heliefektidega lume- ja jääskulptuure loovad erilise 
atmosfääri. Lumerestorani lauad on valmistatud jääst, 
pingid kaetud põhjapõdranahkadega. Lumehotellis 
Mammutis saab aga tunda tõelist arktikajahedust. 
Hotellitubade temperatuur on keskmiselt –5°C, kuid soojas 
Ajungilaki magamiskotis magades ei hakka külm. 
Lumekindluses on ka kabel, kus on laulatatud paare nii 
Soomest kui kaugemalt. 

Meie peatuspaiga lähedal asus Ylläs, mis asub Kolaris 
Lääne-Lapimaal, ja on oma 718 meetriga Soome Lapimaa 
kõrgemaid tundraid. Aastal 2002 nimetati Ylläs Soome 
parimaks suusakeskuseks. Kui pakasekraadid olid 
langenud, asusime ka meie suusatama. Parim viis soome 
talveilu nägemiseks on suusatamine. Suusaradu on 
igasuguseid: nii pikki ja tuuliseid, lühikesi ja mõnusaid. 
Suusarajad on huvitavad ja vaheldusrikkad, sisaldades 
kauneid metsamaastikke, järske tõuse ja pikki laskumisi. 
Algajatele suusatajatele sobivad kõige paremini järved, 
põllud ja rabad. Soome maastik on kui suusatamiseks 
loodud.  

Polaarjoone taga on pimedad ööd 

Lõkke ääres jalgu puhkamas   
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Stipendiumite taotlemise, määramise ja 
maksmise kord Vigala vallas 
 
§ 1. Üldsätted 
 
(1) Käesolev kord reguleerib Vigala valla (edaspidi vald) 
eelarvest makstavate stipendiumide (edaspidi stipendium) 
taotlemist, määramist ja maksmist. 
(2) Stipendiume määratakse üks kord aastas - kevadel- 
maksimaalselt 10 õpilasele. Volikogul on õigus reservfondi 
arvelt eelarves kinnitatud stipendiumide summat 
suurendada või jätta põhjendatud taotluste puudumisel osa 
summat kasutamata. 
(3) Avalik selgitustöö ja taotlejate nõustamine 
stipendiumidega seotud küsimustes ning stipendiumide 
määramise ja maksmise tehniline teenindamine on Vigala 
Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ülesanne. 
(4) Stipendiumi võib taotleda üld- ja kutseharidust 
omandavale isikule, kes ise või kelle 
vanematest/hooldajatest vähemalt üks on valla elanike või 
maksumaksjate registris, olles kantud sinna vähemalt aasta 
enne taotluse esitamist, või kelle uurimistöö pakub huvi 
vallale. Samuti võivad taotlejaks olla üksikisikud, asutused 
ja organisatsioonid.  
(5) Stipendiumi määramisel arvestatakse järgmisi 
kriteeriume: 
1) kelle uurimistöö pakub huvi vallale; 
2) kelle keskmine hinne viimasel õppeaastal on põhikooli 
astmes vähemalt 4,5 ning keskkooli ja ametikooli astmes 
vähemalt 4,0; 
3) kel on saavutusi mõnel erialal. 
(6) Võrdsete kriteeriumijärgsete tulemuste põhjal 
eelistatakse õpilasi, 
1) kes on viimase õppeaasta/kursuse õpilased; 
2) kes ei ole varem vallalt stipendiumi/õppetoetust saanud 
selles kooliastmes. 
(7) Stipendium on selle saajale (edaspidi stipendiaat) 
tulumaksuvaba ega kuulu üldjuhul tagastamisele, välja 
arvatud käesoleva korra paragrahvi 2 lõikes 11 sätestatud 
juhtudel, ega too kaasa mingeid muid kohustusi valla ees. 
 
§ 2. Stipendiumi taotlemine 
 
(1) Stipendiumi taotlemise tähtaeg (edaspidi tähtaeg), on 
15. märts kuni 15. aprill. Vallavalitsus kuulutab sellest 
ajalehes Vigala Sõnumid ja Vigala valla Interneti 
koduleheküljel veebruari kuu lõpus.  
(2) Stipendiumi saamiseks esitab selle taotleja või tema 
poolt volitatud isik vallavalitsusele tähtajaks kirjaliku 
avalduse. Tähtajaks esitatuks loetakse avaldus, mis on 
toimetatud vallavalitsusse hiljemalt tähtajaks kinnitatud 
tööpäeva lõpuks või jõuab sinna posti teel, kandes sama 
kuupäeva postitustemplit. 
(3) Stipendiumi taotlemisel (edaspidi taotlus) esitatavad 
dokumendid:  
1) õppeasutuse poolt kinnitatud koopia õpinguraamatust või 
tunnistusest; 
2) õppeasutuse juhtkonna või klassi- ehk kursusejuhataja 
poolt koostatud iseloomustus. 
3) taotluse esitaja kontaktandmed  
(5) Taotlusele võib lisada mis tahes teisi seda toetavaid ja 
põhjendavaid materjale. 
(6) Taotlejal on õigus pärast taotluse menetlemist saada 
tagasi sellele lisatud originaaldokumendid ja -materjalid. 
Taotlusi säilitatakse vallavalitsuses. 
 

(7) Üldjuhul kahe tööpäeva jooksul taotluse vallavalitsusse 
laekumise lõpptähtajast edastab vallasekretär taotluse 
kultuuri - ja haridusnõunikule, kes peale dokumentide 
nõuetele vastavuse kontrollimist, edastab need hariduse- ja 
kultuurikomisjonile arutamiseks. 
(8) Kultuuri - ja haridusnõunik teavitab taotlejat taotluses 
esinenud puudustest ning teeb talle ettepaneku need 
tähtajaks kõrvaldada. 
(9) Taotluste õigeaegse kättesaadavuse kultuuri- ja 
hariduskomisjonile tagab valla kultuuri- ja haridusnõunik. 
(10) Hilinenud taotlused jäävad menetlemisest välja. 
(11) Taotluses esitatud andmete õigsuse ja taotluse 
korrektsuse ning vallavalitsusse tähtajaks laekumise eest 
vastutab taotleja. Teadlikult valeandmete esitamise korral 
kaotab taotleja õiguse vallalt stipendiumi taotlemiseks. 
Valeandmete alusel määratud ja makstud stipendium 
kuulub tühistamisele ja tagastamisele, vajadusel kohtu 
korras. 
 
§ 3. Stipendiumi määramine 
 
(1) Komisjon vaatab taotlused läbi hiljemalt ühe kuu jooksul 
arvates tähtajast ning esitab vallavalitsusele oma eelistused 
stipendiaatide ning ettepanekud stipendiumisummade osas 
väljavõttena komisjoni koosoleku protokollist. 
(2) Vallavalitsus teavitab kirjalikult taotlejat, kelle taotluse 
arvas komisjon menetlusest välja käesoleva korra nõuete 
eiramise tõttu. 
(3) Vallavalitsus koostab komisjoni poolt esitatu põhjal 
toetuste määramise volikogu otsuse eelnõu, kaasates selle 
koostamisse komisjoni esimehe või komisjoni poolt 
volitatud komisjoniliikmed. 
(4) Kui komisjon ei esita vallavalitsusele õigeaegselt oma 
eelistusi, on vallavalitsusel õigus koostada eelnõu ilma 
komisjoni osaluseta. 
(5) Volikogu otsuse eelnõu peab sisaldama: 
1) jaotamisele mineva stipendiumide kogusumma; 
2) stipendiaatide ees- ja perekonnanimed; 
3) stipendiumide suurused. 
Volikogule esitatakse otsuse eelnõu seletuskirjana 
koondaruanne kõigist vallavalitsusse laekunud taotlustest 
ning väljavõtted komisjoni koosoleku(te) ja vallavalitsuse 
istungi, kus vastavat teemat arutati, protokollidest. 
(6) Volikogu kinnitab stipendiumid üldjuhul hiljemalt 15. 
juuniks. 
(7) Volikogu sekretär saadab stipendiaadile tähitud kirjaga 
koopia volikogu otsusest, millega talle stipendium määrati. 
(8) Volikogu, komisjon ja vallavalitsus kommenteerivad 
stipendiumi määramisi üksnes asjakohase 
dokumentatsiooni ulatuses. 
 
§ 4. Stipendiumide maksmine 
 
(1) Stipendiumi maksmise aluseks on volikogu otsus. 
(2) Stipendiumi antakse üle või kantakse vallavalitsuse 
raamatupidamise pool stipendiaadi pangaarvele hiljemalt 
30. juuniks. 
 
§ 5. Aruandlus ja järelevalve 
 
(1) Järelevalvet käesoleva korra täitmise üle teostavad 
vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.  
 

Vigala Vallavolikogu määrus:  
04.10.2002  
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Teade 
 
Vigala Vallavalitsuse 24. märtsi 2004. aasta 
korraldusega nr. 48 on kinnitatud  
Vigala valla haldusterritooriumil paiknevate 
maksustamisele kuuluvate maaüksuste 
maksustamishinna aktid.  
Maa maksustamishinna määramise aktid asuvad 
elektroonilisel kujul Vigala vallamajas.  
 
Soovi korral väljastatakse akt 
maamaksukohuslasele. 

“Töö otsib tegijat!” 
 
Koostöö tulemusena Raplamaa Arendus- ja 
Ettevõtluskeskus (RAEK) ja erinevate 
organisatsioonide (tööhõiveamet, teabekeskus, jne) 
vahel toimub  
23. aprillil 2004. a. kell 13.00 – 18.00 
Rapla Haldushoones Raplamaa Tööturg “Töö 
otsib tegijat!”  
 
Tööotsijad kurdavad, et nad ei leia tööd, tööandjad, et 
nad ei leia kvalifitseeritud tööjõudu. Selle projekti 
eesmärgiks on pakkuda tööandjale ja tööotsijale 
võimalust üksteist suurema vaevata leida. 
Kui olete huvitatud tööjõust või on teil vakantseid 
töökohti, siis tooge oma informatsioon selle kohta 
TÖÖTURULE! 
 
Tööturul toimuvaga saab tutvuda RAEK-i 
koduleheküljel www.raek.ee. Osalemissoovi korral 
täitke lisad ja saatke hiljemalt 15.04.2004.a. aadressile: 
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 
Tallinna mnt. 14 
79513 Rapla 
Märgusõna “Tööturg” 

Kallis külaliigutaja, sädeinimene! 
 
Neljapäeval, 15. aprillil 2004.a. ootame Teid 
lahkesti osalema  
Raplamaa Külade Liidu  
INFOPÄEVAL 
Tohisoo mõisas algusega kell 13.00 
 
OSALEMINE TASUTA 
Andke oma osalemisest kindlasti teada hiljemalt 
13. aprilliks! 
Tel.mob. 5229322, õhtul 4865552 
annely.aalde@mail.ee 
 
Kohtumiseni! 
Rapla Maakonna Külade Liidu juhatus 
 

Huvitavat lugemist  
Kivi-Vigala raamatukogust 
 
Kathleen Tessaro. Elegants. 
Kathleen Tessaro “Elegants” on köitev, kibemagus 
romaan igast naisest, kes iial on igatsenud oma 
unistusi teoks teha. 
 
Talvi Märja, Merle Lõhmus, Larissa Jõgi. 
Andragoogika. 
Käesolev raamat on esimene katse anda kõigi 
täiskasvanukoolituse ja -õpetusega tegelejate 
käsutusse õpik, mis annaks esimesed teadmised 
antud valdkonnas. 
 
Robert Harris. Pompei. 
Insener Marius Attilius tõotab ära parandada 
akvedukti, mis varustab värske veega lahte 
ümbritseva üheksa linna veerand miljonit inimest, 
enne kui reservuaar jookseb kuivaks. Ent Vesuuvi 
poole suundudes tuleb tal avastada, et on jõude, mida 
isegi maailma ainus supervõim ei suuda kontrollida. 
 
Erik Tohvri. Elutöö. 
Toomas Tauberi eluunistus – soetada endale suur ja 
kõigiti korralik raamatukogu, saab aegamööda teoks. 
Paraku nõuab elu peale raamatute veel palju muud. 
Kasvab peale teistsuguste mõtete ja ideaalidega noor 
põlvkond, kellele Toomase töö jääb kaugeks ning ei 
tundu üldse vajalik.  
 
Enno Tammer. Elu jõud. Tuntud eestlaste elulood. 
Tuntud eestlaste elulood jäädvustab kuue tunnustatud 
inimese elu nii, et nad ise räägivad oma senise elu loo. 
Meenutuslikud fotohetked otsis iga tegelane isiklikust 
kogust.  

Isetegemisepäev 
 
23. aprillil 2004.a. algusega kell 19.35  
 

toimub Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli 
saalis  
 

Vigala valla VIII korraline isetegevuse 
ülevaatus 
 

Osalema on palutud kõik Vigala vallas 
isetegemises osalevad või seda omal arvamusel 
teha suutvad kollektiivid ja üksiküritajaid. Pidu on 
temaatiline:  
 

Elas kord… ja kui nad surnud ei ole elavad nad 
edasi.  
 

Esitatav kava on ühe osaline. Iga kollektiiv ja 
üksiküritaja peab registreeruma 16. aprilliks 
2004.a., täites selleks ankeedi, mis tagab  
osalemise 23. aprillil (ühe esineja osalemine 
erinevate kollektiivide etteastetes pole piiratud). 
 

Täpsemat infot ja ankeete saab rahvamajadest. 
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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/ajaleht.html 
Toimetaja ja küljendaja: Andrus Suik, e-post: andrus@vigala.ee Trükk Hansaprint OÜ 

Liili 
 

Õnnitleme! 
 

Käsitööring 

UUED ILMAKODANIKUD  
MÄRTSIS:  

 
Eloliis Aaspere 

Karl Grüner 
 

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 

Märtsikuu sünnipäevalapsed 
 

Helmut Meeles 83 
Pärnala Velli 83 
Arnold Reispuk 82 
Olga Kiuru 82 
Vaike Aitsam 81 
Tatjana Jermakova 80 
Leida Rahe 80 
Mihhail Kõostik 79 
Linda Keller 79 
Leida Koplimaa 79 
Siina Õismaa 78 
Valda-Nagasta Kidra 75 
Herta Soon 74 
Elli Spiridonova 74 
Jaan Plamus 72 
Uljam Kuusla 71 
Elmut Metsaveer 70 
Ilme Maalinn 70 
Urmas Jensen 60 
Mati Rebassoo 60 
Ines Rohumaa 60 

 
 

Aprillikuu sünnipäevalapsed 
 

Hilda-Armilda Turtsa 91 
Helmi Konnapere 90 
Aliide Klementsov 88 
Alfred-Heinrich Tohver 83 
Salme Ojandu 82 
Laine Plamus 81 
Elmi Nisumaa 81 
Karl-Heinrich Ertla 77 
Elsa Janson 76 
Elmar Nei 74 
Jakob Sinikas 73 
Aino Reemann 73 
Uno Aak 71 
Ilmar Soopõld 65 
Haldur Valter 60 
 

 

LAAGRITUUSIKUD! 
 
Riikliku projekti “Noorte tervistav puhkus 2004” 
raames on Vigala valla lastele eraldatud kuus 
soodustuusikut Urumarja Noortelaagrisse 
Pärnumaal 6.–14. juuni 2004. a.  
maksumusega 648.- krooni. 
Tuusiku soovijatel esitada avaldus Vigala 
Vallavalitsusele 30.aprilliks 2004.a. 
 
Täpsem info telefonil 48 92 287 

Vana-Vigala Rahvamaja ootab  
19. APRILLIL KELL 11.00 
lapsi vaatama etendust  
 

“PUNAMÜTSIKE” 
 

Pilet 18 krooni 
Eelmüük ja piletite tellimine Vana-Vigala 
Rahvamajast tel 48 24 581 
 


