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Poti laat  
 

Kus on potid? 
 
11. septembril võis Vana-Vigalas 
kohata järjekordseid laadalisi. 
Rahvast oli kokku tulnud nii siit kui 
sealt poolt Vigalat. Kaugematest 
kauplejatest oli väljas Roosna-Alliku 
tallid ponide ning ratsudega. 
Kuid õigusega võib nimetada, et 
kõige kuumemaks kaubitsejaks 
osutus kohalik Vigala mees oma 
kartulitega. Need läksid müügiks 
kui soe sai, tahtjad käisid koduski  
küsimas. Tore, et mees julges tõelise 
laadakaubaga välja tulla! 
Ülejäänu laadast meenutas 
igapäevast poeesist turuplatsi, kus 
poola kaup täies hiilguses õilmitseb. 
Viimane aeg on otsustada, kas 
teeme Poti laadast LAADA või 
laseme tal vaikselt unustuste hõlma 
vajuda.   
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Pensionäride tantsu-
rühm “Kullerkupp” sai 
20-aastaseks 
 
Ettepanek kirjutada vallalehele 
tantsuansamblist Kullerkupp tuli 
just siis, kui olin lõpetanud 
ansambli juubeliks väikese 
kogumiku kokkupaneku. See “väike” 
osutus küllalt mahukaks 
mitmekümne lehekülje paksuseks 
tööks ning ümberlülitumine sellelt 
lühikesele artiklile ei ole kerge. 
Ometi osutus tehtud töö heaks 
ettevalmistuseks praegusele, sest 
olin ju sunnitud süvenema 
Kullerkupu tantsijate tegemistesse 
kahekümne aasta jooksul. Koorus 
välja palju huvitavat.  
Üldse võib rühma võrrelda türgi 
sõdalastega. kes lahingus püsside 
laadimiseks aega ei leidnud vaid 
aina tulistasid. Nimelt ei ole leitud  

Rahvusvaheline saksa 
keele laager Kuremaal 
 

Küll on hea, kui koolis õpetatakse 
saksa keelt ja Eestis tehakse saksa 
keele laagreid. 
Meie, 7. klassi õpilased Mari-Liis 
Kalmus ja Maarja Paluoja, olime 
26. - 30. augustini Kuremaal keele-
laagris. Sinna tuli lapsi üle Eesti. 
Räägiti peamiselt saksa keeles.  
Kõik päevad olid sisukad, ka vaba 
aega oli piisavalt. Ujumas käisime 
üks kord päevas. Järvevesi tundus 
soojana ka siis, kui õues oli vihmane 
ja tuuline ilm. 
Kõik lapsed olid väga sõbralikud. 
Leidsime endalegi uusi sõpru.  
Pidime kaasa võtma isetehtud 
kingituse, mille sai keegi laagri-
lastest. Kõige lahedam päev oli 
“kollane päev”. Sellel päeval pidid 
olema kõigil kollased riided seljas ja 
päeva lõpus valiti välja “DER 
GELBE KÖNIG und DIE GELBE 
KÖNIGEN” (kollane kuningas ja 
kollane kuninganna). Mina, 
Mari-Liis, olin ka kuninganna 
kandidaat, kuid esikoha sain hoopis 
kollase kostüümi eest, auhinnaks 
käsiraamat pisiblufist.  
Meile meeldis laager väga ja 
loodame järgmisel aastal ka osaleda.  
Täname Vigala vallavalitsust toetuse 
eest! 

Mari-Liis Kalmus
Maarja Paluoja

7. klassi õpilased

Juubelipidu Kivi-Vigala rahvamajas 

seejärel mööbliriidest tehtud 
triibulistes seelikutes, lõpuks laskis 
kohalik majand kududa 
seelikuriide. Sellega ei läinud 
paraku soovikohaselt, sest taheti ju 
Vigala rahvariideid, mille seelik 
kooti neolõngadega. Kunsti-
kombinaadist aga öeldi, et nii raske 
asjaga ei hakka nemad end 
vaevama. Eks ole ikka rõõm teada, 
et meie esiemad olid tublimad 
tänapäeva kunstikombinaadi 
kudujatest. 
Repertuaar rühmal on üsna pikk, 
üle saja tantsu. Lisaks sellele on
 

aega ega ka tahtmist oma tegemiste 
jäädvustamiseks. Rühmas tantsi-
nute kohta on raske infot saada, 
tugineda tuleb ainult mälule. Eks 
ole meile kõigile jäänud mulje, et 
tegemist on pensionäride 
kollektiiviga. Kaugel sellest – paljud 
on alustanud rühmas keskeas või 
lausa noortena.  
Mitme peale õnnestus meil peaaegu 
taastada tantsijate nimekiri. Ütlen 
peaaegu, sest ühelt varasemalt 
fotolt ei suuda keegi tuvastada 
tantsijat, kel pea on kummardades 
rinnale surutud.  

Rühma ridades on tantsinud 31 
naist, külalisesinejatena veel 15, 
enamasti karaktertantsudes või 
spetsiaalsetes kavades. Ei hakka 
siinkohal lugejat pikkade 
nimekirjadega vaevama, küll aga on 
huvitav teada, et noorimatena on 
kaasa haaratud Kadri ja Grete 
Kärsna, Kärolin Lints ja Annabel 
Vaarma.  
Rühma esimesest koosseisust on 
tänaseni vastu pidanud Helmi 
Hiibus, Leida Üürike ja Siina 
Õismaa. Manala teele on läinud 
põhikoosseisust neli. Lahkutud on 
enamasti tervislikel põhjustel, kuid 
kahtlusteta võib öelda, et praegu 
võiks vabalt tantsida kaks 
Kullerkupu koosseisu, oleks vaid 
rahvariideid ja ruumi 
harjutamisteks ning esinemisteks.  
Et jutuks tulid rahvariided, 
tuletagem meelde, et algul esineti 
Valgust laenatud rahvariietes,
 

esinetud võimlemiskavadega, 
mitmete estraadinumbritega. 
Naistele meeldib väga esineda, olgu 
rahvamaja pidudel või kuskil 
väljapool oma maakonda: naaber-
maakonna rahvamajades, Sillaotsa 
Talumuuseumis või Velise laadal.  
Siinkohal ei saa tähelepanuta jätta 
kostüüme, mida on ise tehtud ning 
mis enamasti näevad välja väga 
humoorikad. Kui Kullerkupp kunagi 
alustas, ei võinud meist keegi 
aimata, et temast saab nii elujõuline 
ja pikaealine kollektiiv, kes oma 
esinemistega on rõõmu valmistanud 
endale ning paljudele pealt-
vaatajatele. Vaieldamatult on selles 
rühma juhi Helmi Hiibuse visa ja 
järjekindel töö, kuid ilma rühma 
toredate naisteta ei saaks temagi 
hakkama. 
Kergeid tantsujalgu, tugevat tervist 
kogu rühmale! 

Kaie Bergmann
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Kivi-Vigala noored 
Baltimaade meistrid 
 
Kivi-Vigala kooli juures on juba 
aasta tegeletud frisbeega. Erilise 
hoo sai see sisse augustis, mil 
Tallinna Frisbeeklubi pakkus meile 
võimalust osaleda Baltic Ultimate 
Championships 2004 algajate ja 
juuniorite alagrupis.  
Võistlustel osalemine sai teoks tänu 
SA Raplamaa Omavalitsuste 
Arengufondi noorsoo osafondi 
projektitoetusele, valla osalusele 
ning lastevanemate panusele.  
Kool, kuhu meid Ventspilsis 
majutati, meenutas oma olemuselt 
80.d lõppu, mil raha jagus vaid 
koolimajade püsti jäämiseks, samas 
elementaarsed hügieeninõuded olid 
täitmata. Vaatamata sooja vee 
puudumisele, poiste dušširuumi 
suletusele, tüdrukute riietusruumis 
aknakardinate puudumisele (ilusad 
suured aknad välisukse kohal!) ja 
muudele pisiasjadele, olime järgne-
vateks päevadeks positiivselt 
meelestatud. Võistluste eesmärgiks 
oli mängida nii hästi kui võimalik ja 
saada uusi kogemusi.  
Kokku osales juuniorite arvestuses 
8 võistkonda, neist kaks Eestist, 
täpsemalt Kivi-Vigalast (Jump ja 
Sleepers). Võistkonna Jump 
esimeseks vastaseks osutus sõna 
otseses mõttes “punt läti noormehi”, 
kes ei võistelnud reeglite kohaselt 
ega reageerinud meie noorte 
nõudmistele järgida ausat mängu 
ehk fair-play’d. See on frisbee puhul 
kõige olulisem ja elementaarsem 
reegel. Kuna frisbee’s puudub platsil 
kohtunik, aega ja punkte loeb vaid 
küljekohtunik, kes mängu ei sekku, 
tuleb kõik arusaamatused 
võistlejatel endil läbi rääkida. 
Kahjuks ei vastanud läti noormeeste 
arusaam frisbeest üldse 
tegelikkusele ning kasutades 
jõhkrat mängustiili võitsid nad meie 
esimest võistkonda.  
Õnneks osutusid teised vastased 
teadlikemaks ning esimene päev 
lõppes mõlemale võistkonnale 
positiivselt. Jump oli oma alagrupis 
ühe võiduga kolmandal kohal ja 
võistkond Sleepers ühe kaotusega 
esimesel kohal.  
Kõige olulisem selle päeva juures oli 
kogemus, kuidas ei tohi mängida, 
ning see, et meie noored osutusid 
tunduvalt tugevamateks kui 
lootsime. Õhtul muutsime oma
 

esialgseid eesmärke kardinaalselt: 
otsustasime, et järgmisel päeval 
läheme võitude peale välja.  
Teisel päeval andis Jump endast 
parima ning jõudis edasi 5.-6. koha 
mängule. Võistkonnakapten Siim 
Külaots võistles tallinlaste palvel 
lisaks oma meeskonnale ka nende 
täiskasvanute tiimis. Seetõttu ei 
saanud ta oma võistkonna eest 
viimases mängus võistelda ning 
Jumpil jäi viies koht saavutamata.  
Sleepersi teise päeva esimeseks 
vastaseks osutus toosama “läti 
noormeeste punt”, kes ei järginud 
reegleid. Sleepersid suutsid mängu 
kontrolli all hoida ning võitsid nn 
vihatuid vaenlasi ja pääsesid edasi 
finaali. Seda võib nimetada üheks 
olulisemaks võiduks, sest väga 
keeruline on mängida reeglite järgi, 
kui vastane neist ei hooli.  

korraldajaid kui ka meie häid sõpru 
Tallinna Frisbeeklubist. Seda 
sündmust võib nimetada 
haruldaseks, sest sellises vanuses 
(12-16-a.) aktiivseid frisbee 
mängijaid mujal Eestis teadaolevalt 
pole. Eelmisel aastal võitsid sama 
tiitli küll tallinna juuniorid, kuid 
nende keskmine vanus oli kõrgem.  
Esimene koht saavutati tänu 
treeningutele, vaid Vigala noorte 
kokkuhoidmisele, koostööle ja 
kaasaelamisele ning loomulikult 
tänu meie nõustajatele Tallinna 
Frisbeeklubist. Sama uskumatu kui 
Kivi-Vigala võit oli ka see, et 24 
tundi lehvis meie sini-must-valge 
trikoloor võistluspaigas tagurpidi 
vardas. 
Alles meie usin lipu pildistamine 
sundis korraldajaid seda õiget pidi 
pöörama. 
 

Kivi-Vigala frisbee esindus Ventspilsis  

Finaalis olid vastaseks Ventspilsi 
koolinoorte võistkond, kes pakkus 
kõige nauditavamat mängu. Nad 
järgisid reegleid, ületasid meid 
kiiruselt, kuid see-eest tegutses 
Kivi-Vigala kaitses väga hästi ning 
ei lasknud lätlastel eriti rünnata. 
Ärevusest ei suutnud ma seisu 
pidevalt jälgida ning peale 
järjekordset punkti teadustati, et 
mänguaeg on läbi ja Eesti võitis ühe 
punktiga! Fakt, et mingid “maakad” 
Kivi-Vigalast on saanud juuniorite 
arvestuses Baltimaade meistriks, oli 
uskumatu. See ületas igasugused 
ootused ja üllatas nii meid endid,
 

Baltimaade juuniorite frisbee 
ultimate meistritiitel 2004 kuulub 
kogu Kivi-Vigala Põhikooli kahe 
võistkonna esindusele: Kristel Lints, 
Janar Klimenko, Viiu Roosi, Vahur 
Viimne, Rando Alu, Tõnis Liiva, 
Jander Klimenko, Martin Malm, 
Margus Liiva, Rauno Üürike, Siim 
Külaots, Tiit Rokk, Allar Kukk, 
lisaks Martin Üürike, kes lõpetas 
Kivi-Vigala Põhikooli kevadel ja Silja 
Kaldma, kes lisajõuna saabus appi 
Kiviõlist.  
 

Elle Altmets 
Noorte juhendaja
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Vigala Vallavalitsuses 
ja volikogus 
 
Vigala vallavalitsuses 
 
30.06.2004.a.istungil: 
- otsustati moodustada Jaagu I 

katastriüksus vaba metsamaa 
erastamiseks  

- kinnitati 25.06.2004 toimunud 
Agardi majavalduse suulise 
enampakkumise tulemused 

- otsustati väljastada üks 
ehitusluba 

- määrati hooldaja ühele abivajajale 
- kinnitati Kivi-Vigala Lasteaia 

nimekiri 2004/2005 õppeaastaks 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 1550 

krooni 
- reservfondist eraldati Rapla 

Spordiveteranide Koondisele 400 
krooni ja Gerd Kanteri 
toetamiseks 3000 krooni. 

11.08.2004.a.istungil: 
- määrati õigusvastaselt 

võõrandatud vara eest 
kompensatsioon ühele õigustatud 
subjektile 

- otsustati lubada ostueesõigusega 
erastada maad kahel taotlejal 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 2820 
krooni 

- reservfondist eraldati Gerd 
Kanteri toetamiseks 3000 krooni 

31.08.2004.a. istungil: 
- muudeti Vigala Vallavalitsuse 

korraldust nr. 73 05.03.2003 

- otsustati tagastada õigusvastaselt 
võõrandatud maad kolmele 
õigustatud subjektile 

- otsustati lubada erastada 
ostueesõigusega maad kahel 
taotlejal 

- otsustati jagada üks kinnistu 
kolmeks katastriüksuseks 

- arutusel oli Vigala Piimatööstuse 
OÜ olukord 

- arutusel oli korteriomandi 
seadmise küsimused 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 444 
krooni ja 20 senti 

22.09.2004.a. istungil: 
- otsustati peatada alkohoolse joogi 

jaemüügi õigus FIE Taimi 
Sondbergi baaris ja Märjamaa TÜ 
Vana-Vigala kaupluses 25.09.2004 
kell 9.00 – 18.00 

- otsustati tagastada õigusvastaselt 
võõrandatud maa ühele 
õigustatud subjektile 

- otsustati lubada erastada 
ostueesõigusega maad kahel 
taotlejal 

- otsustati jagada neli kinnistut 
mitmeks katastriüksuseks 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 2190 
krooni 

 
Vigala Vallavolikogus 
 
25.06.2004.a.istungil: 
- otsustati anda Dr Mizer OÜ-le 

viieks aastaks tasuta kasutada 
Vigala Tervisekeskuse ruumid, 
 

inventar ja seadmed  
- otsustati tunnistada erastamisele 

kuuluvaks Agardi majavaldus 
Vaguja külas 

- otsustati kehtestada Vigala valla 
territooriumil tänavakaubanduse 
korral järgmised müügipileti 
hinnad: ühe päeva müügipileti 
hind – 50 krooni, ühe kuu 
müügipileti hind – 150 krooni, ühe 
aasta müügipileti hind 1500 krooni 

- kinnitati “Vigala valla korra 
eeskirjad” 

-  reservfondist eraldati Vana-Vigala 
Põhikooli ainekabinettide 
sanitaarremondi tööde teostamise 
tasustamiseks 15000 krooni ja 
Kivi-Vigala Põhikooli võimla 
põranda remondiks 10000 krooni 

 
02.09.2004.a. istungil 
- otsustati eraldada reservfondist 

kuni 25000 krooni Kivi-Vigala 
Lasteaia ja Kivi-Vigala Rahvamaja 
remondiks 

- otsustati võõrandada 
otsustuskorras järgmised 
eluruumid: Kivi-Vigala külas 
elamu 3 korterid 9, 11 elamu 4 
korterid 2, 4, 6, 11 elamu 6 korter
5, Vana-Vigala külas elamu 5 
korterid 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, elamu 6 korterid 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 18, Kurevere 
külas 6 krt.elamu korter 4, 
Tõnumaa külas vallamaja korterid 
3 ja 4 

Rummu Jürid 
 
Lehed puudel vahetavad värvi ja 
lapsed sibavad kooli poole - alanud 
on uus hooaeg. Nii on ka Topelt 
Kiiksuga – ees on uued ettevõtmised 
ja vanadest on jäänud mälestused.   
Näitetrupp esitas Sillaotsal, Juurus, 
Haimres ja Vigalas H. Lumeti ja A. 
Meringu muusikalist komöödiat 
“Rummu Jüri”. Etendustes osales 
kokku 17 näitlejat ja 12 kiits-
harakat. Muusikaliselt aitasid 
Jaanika Kuusik, Silja Käär ja Jaan 
Kuusik. Peaosas mängis Hannes 
Sassi, kelle jaoks see roll oli justkui 
loodud.  
Tunnustamist väärivad kõik uued 
kiiksud: Ave, kes kehastas 
veenvalt mitut episoodilist rolli, nii 
et isegi oma ema teda ära ei 
tundnud. Einar, väga täpne oma 
stseeni tulekutes nagu üks tõeline 
kammerteener. Jaanika, lisaks 
 

Peaosades Hannes ja Jaanika  
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Teadja inimene on 
kaitstud inimene! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutsusin inimesi nõustamisele 
toitumise, ärevuse, depressiooni, 
peavalu või suitsetamisest 
loobumise või mingil muul tervise 
edendamise eesmärgil. Selle kõige 
eesmärk on - aidata haigustest 
hoiduda ja planeerida paremini 
kauakestnud krooniliste haiguste 
ravi. 
Meil oli väga hea meel tõdeda, et 
paljud inimesed olid selle kuu 
jooksul väga huvitatud oma 
tervisest ja mõistsid, kui pole 
tervist, siis ei ole ka muudel asjadel 
mõtet. Samas tuleb nentida, et Eesti 
inimene teab oma haigustest ja 
nende riskifaktoritest suhteliselt 
vähe. Usun, et see paraneb peagi ja 
siinkohal tahan küll panna kõigile 
südamele, et teadja inimene on 
kaitstud inimene.  
Tervise hoidmine on igapäevane töö 
endaga ja nõuab pidevat teadlikku 
tähelepanu, loomulikult ka 
tahtejõudu ning teatud eluharju-
muste muutmist. Uskuge mind, see 
tasub ennast ära! Haige olla on 
palju kulukam ja siis on juba hilja 
mõelda, et kus ma enne olin, miks 
ma seda enne ei teinud või lihtsalt, 
et … miks ma nii rumal olin? 
Alustage kasvõi igapäevase 15-
minutise sörkimisega ja ärge sööge 
peale kella 19:00. Lihtne, kuid kui 
palju me sellega endale kasu teeme! 

Meie kehakaal seisab normis, 
immuunsüsteem tugevneb, me ei 
haigestu enam nii tihti 
nakkushaigustesse, jne.  
Eestlase toidulaud ei ole sajandeid 
olnud piisavalt tervislik ja 
tulemuseks on see, et meie meeste 
keskmine eluiga on ainult 65 aastat. 
See tähendab, et pooled eesti mehed 
surevad 65 eluaastaks, Jaapanis on 
see number 85 aastat. Usun, et ka 
meie väärime paremat. Selleks on 
aga vaja teadmisi, kuidas seda teha 
ja tahtmist seda teha. Olen 
veendunud, et teadmised 
tugevdavad ka tahtmist. 
Nii nagu õppimises kehtib valem 
“Mitte midagi ei saa õpetada, kõike 
saab õppida!”, nii on ka tervisega: 
“Niipalju, kui me tervist ise hoiame, 
niipalju teda ka on!” 
Sportlane saab tugevaks, kui 
igapäev treenib, laps omandab 
võõrkeele ainult siis, kui ta kodus 
igapäev õpib, tervis säilib ainult siis, 
kui me kodus mõtleme, kuidas teda 
hoida ja vastavalt sellele oma 
igapäevast elu seame.  
Arst ja õde saavad teid küll 
nõustada, kuidas seda teha, kuid ei 
saa kuidagi teie eest tervist hoida. 
Me töötame Vigala vallas kõigil 
tööpäevadel ja usun, et saame 
kindlasti teid nendel aegadel aidata. 
Tulge ja küsige julgelt, tutvuge 
võimalusel meie interneti 
kodulehega ning sealsete väga 
heade interaktiivsete patsiendi 
õppematerjalidega 
(www.drmizer.com). Eriti hästi on 
seal seletatud kolesteroolist. 
Tehke kasvõi üks samm iga päev 
oma tervise suunas ja aasta lõpuks 
on käidud juba pikk tee! 
e-mail: valeri.mizer@drmizer.com  
Vaata ka patsiendi koolitus-
kursuseid veebilehel: 
 www.drmizer.com 

Olulisi teadaandeid vaktsineeri-
misest: 
Viiruste vastu puuduvad siiani 
korralikud ravimid ja 
vaktsineerimine on ainuke efektiivne 
moodus nendest haigustest hoiduda. 
��Algab gripihooaeg ja kõik, kes 

soovivad ennast vaktsineerida 
gripiviiruse vastu palun pöörduda 
meie telefonidel õdede poole. Gripp 
ehk Influenza on väga raske 
nakkushaigus ja sellesse on 
surnud miljoneid inimesi. Eriti 
ohustatud on vanemad inimesed ja 
lapsed. Grippi ei põe me siis, kui 
natukene pea valutab ja nina 
tilgub, need on põhjustatud 
eelkõige rhinoviiruste ja adeno-
viiruste poolt, mis ei ole nii 
ohtlikud kui gripp.  

��Kõigil täiskasvanutel ja lastel, kes 
ei ole vaktsineeritud B-Hepatiidi 
vastu, soovitan seda teha. See on 
väga raske viiruslik kollatõbi, 
millest tihti ei paraneta ja haigus 
viib pöördumatute maksa 
kahjustusteni. B-Hepatiit on 
erakordselt nakkav ja levib 
eelkõige vere kaudu ja sugulisel 
teel. Ohustatud on kõik inimesed! 
(tasuta saavad vaktsiini ainult 
vastsündinud) 

��Lapsed alla 5 a. tuleks kindlasti 
vaktsineerida mädase meningiidi 
ehk mädase ajukelme põletiku 
vastu. Haigus tabab alla 
viieaastaseid lapsi ja on väga 
raskelt kulgev. Tekitaja on 
Haemophilus Influenza b. 
Tüsistuseks võib olla kuulmis-
langus, vaimne alaareng, kõne 
arengu häired, nägemiseteravuse 
langus ja krambid. 

Vaktsineerimistest küsige infot 
juurde meie õdedelt: tel 489 8216; 
482 4495 

Dr Valeri Mizer 
Vigala Perearst

 

Dr Valeri Mizer

 
Minu eelmise 
artikli peamine 
sõnum oli, et 
meie tervis on 
väga suurel 
määral (67%) 
meie endi kätes. 

heale lauluoskusele, oskab ta ka 
veenvalt näidelda – Elts ja Jüri 
moodustasid väga ilusa paari. Ants, 
väga arenemisvõimeline, kes võiks 
tulevikuski tegeleda näitemänguga. 
Reelika, hädavajalik inimene 
lugematute rollide jaoks. Anneli, 
väga ehe ja vahva esitus, mida 
saaks ka tulevastes tükkides ära 
kasutada. Liina, Katrin ja Meeli -
väga uljad soldatid, kes muutsid 
komöödia lustakamaks. 
Tunnustust väärivad ka  
 

teenekamad kiiksud: Rolandi hästi 
sooritatud osa, Antsu väärikas 
tallitaja, lõõtsamehena asendamatu 
Jaan, Meelise huvitav mäng, Heli 
omapärane Tilde roll, Risto silmaga 
märgatav lavaline areng, Anu 
ehedus köögitüdrukuna ja Raivu 
andekas nagu alati.  
Märkimisväärne oli kindlasti ka see, 
et sel vihmasel suvel õnnestus meil 
kõik oma plaanitud etendused 
kuivana ära mängida. 
Näitetrupi nimel tänan Sillaotsa
 

Talumuuseumi Maiet, Mervit ja 
Jüri, kes meie seltskonda alati 
lahkelt vastu võtsid, Eesti 
Kultuurkapitali rahastajana, Vigala 
Vallavalitsust ja kõiki vaatajaid.  
Igaüks andis meist oma parima ning 
luban – me tuleme veel tagasi! 
Viimasel etendusel tungisid uue 
ajastu Rummu Jürid meie 
tegemistesse, röövides meie salatid 
ja hingerahu ning tänusõnad 
näitlejatele jäid ütlemata.  

Astra Põlma
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Elatustalude 
kohanemise toetus 
 

Elatustalude kohanemise toetust
saab põllumajandusega tegelev 
füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), 
kelle omatoodetud põllu-
majandussaaduste realiseerimisest 
saadud tulu oli 2003. aastal üle 
31 293 krooni ja kogu ettevõtlustulu 
ei ületanud 281 639 krooni.  
Tänavu elatustalude kohanemise 
toetust taotledes tuleb taotlejal täita 
toetuse nõudeid 2009. aasta 
5. novembrini. Igal aastal tuleb teha 
vähemalt üks tegevus vastavalt 
selleks ajaks kavandatud tegevus-
aladele. Talunik peab saama tulu 
omatoodetud põllumajandussaa-
duste realiseerimisest ja suuren-
dama ettevõtlustulu 2006. ning 
2007. aastal. 
 
Toetatavad tegevusalad: 
Põllumajanduslooma kasvatus: 
Põllumajanduslooma soetamine, loo-
makasvatusseadme ja loomakasva-
tussaaduse tootmise ja töötlemisega 
seotud seadme ostmine ja paigal-
damine, loomakasvatuseks vajaliku 
hoone ja rajatise ehitamine, 
rekonstrueerimine või ostmine; 
Linnukasvatus: linnu soetamine, 
linnukasvatusseadme ja linnukas-
vatussaaduse tootmise ja töötle-
misega seotud seadme ostmine ja 
paigaldamine, linnukasvatuseks 
vajalike hoonete ja rajatiste 
ehitamine, rekonstrueerimine või 
ostmine; 
Mesindus: mesilassülemi ja 
mesindustarviku ostmine; 
Taimekasvatus: põllumajanduslikus 
kasutuses oleva maa suurendamine, 
taimekasvatussaaduste tootmise, 
töötlemise, hoidmise või säilita-
misega seotud masina ja seadme 
ostmine ja paigaldamine, taime-
kaitses kasutatava seadme ja 
masina ostmine ja paigaldamine, 
taimekasvatuseks vajaliku paljun-
dusmaterjali ostmine, taimekasva-
tuseks vajalike hoonete, rajatiste või 
objektide ehitamine, rekonstru-
eerimine või ostmine; 
Kalakasvatus: kalamaimude ja 
kalade soetamine, kalakasvatus-
seadme või kalakasvatussaaduste 
tootmise ja töötlemisega seotud 
seadme ostmine ja paigaldamine, 
kalakasvatuseks vajaliku hoone ja -
rajatise ehitamine, rekonstru-
eerimine või ostmine; 
 

Maaturism: rajatise ehitamine, 
rekonstrueerimine või ostmine, 
maaturismiga seotud inventari 
ostmine, turismiobjekti 
korrashoiuga seotud masina ja 
seadme ostmine ja paigaldamine, 
maastikuarhitektuuriga seotud 
investeeringu tegemine; 
Käsitöö: käsitöötoote valmista-
miseks vajaliku tarviku, seadme ja 
masina ostmine, käsitöötoote 
valmistamiseks vajaliku hoone ja 
rajatise ehitamine, rekonstru-
eerimine ja ostmine; 
Väetiste, komposti ja mulla 
tootmine: tootmiseks vajaliku 
seadme ja masina ostmine, 
tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise 
ehitamine, rekonstrueerimine ja 
ostmine; 
Põllumajandusmasinatega seotud 
teenuste osutamine maapiirkonnas:  
põllumajandusmasina ja -seadme 
remontimine, põllumajandus-
masinatega hooajalise teenuse 
osutamine; 
Puidu töötlemine ja puidust toodete 
valmistamine maapiirkonnas: puidu 
töötlemiseks ja tootmiseks vajaliku 
seadme ja masina ostmine, 
investeering toodete transpordile, 
säilitamisele ja hoiustamisele, 
töötlemiseks ja tootmiseks vajaliku 
hoone ja rajatise ehitamine, 
rekonstrueerimine ja ostmine; 
Ehitusmaterjali tootmine maapiir-
konnas: soojustusmaterjali, katuse-
kattematerjali, üldehitusmaterjali, 
viimistlusmaterjali, köite, tihendus-
ja täitematerjalide tootmisega 
seotud investeeringud; 
Tegevuslitsentsi või kauplemisloaga 
teenindusasutuse rajamine maapiir-
konda: kaupluse, toitlustus- ja 
meelelahutusasutuse, juuksuri-
töökoja või ilusalongi rajamine; 
Muud ettevõtlusega seonduvad 
kulutused: maapiirkonnas infra-
struktuuri loomine ja arendamine 
ettevõtluse arendamise eesmärgil, 
täiendõppega, ettevõtluse aruand-
luse täiendamisega või omatoodetud 
toodete transpordiga seonduvad 
kulutused, omatoodetud toodete ja 
teenuste kohta info levitamise 
kulutused. 
 
Toetuse suurus 
Elatustalude kohanemise toetuse 
suurus on 15 647 krooni taotleja 
kohta aastas ja kuni 78 235 krooni 
viie aasta jooksul. Toetus makstakse 
välja hiljemalt 30. aprilliks. 
 

Taotluste esitamise aeg  
Elatustalude kohanemise toetuse 
taotlusi võetakse vastu PRIA 
piirkondlikes büroodes 8. oktoobrist 
kuni 5. novembrini 2004. a. 
Täpsemat teavet ja taotlusvorme 
saab PRIA veebilehelt www.pria.ee  
ja piirkondlikest büroodest. 
 

Heli Raamets
PRIA pressinõunik

 

Sõnnikuhoidlate toetus 
 

Sõnnikuhoidlale esitatavate 
veekaitsenõuetega vastavusse 
viimise toetuse aluseks on 
põllumajandusministri määrus 
"Sõnnikuhoidlale esitatavate 
veekaitsenõuetega vastavusse 
viimise toetuse saamise 
täpsemad nõuded ning toetuse 
taotlemise, taotluse menetlemise 
ja toetuse maksmise täpsem 
kord".  
Toetust võib taotleda 
loomapidamiseks kasutatava looma-
kasvatushoone või -rajatise või 
loomapidamiseks piiritletud ala 
(edaspidi loomakasvatusehitis) 
juurde kuuluva sõnnikuhoidla või 
sõnniku- ja virtsahoidla (edaspidi 
sõnnikuhoidla) veekaitsenõuetega 
vastavusse viimiseks.  
Toetust võib taotleda füüsiline või 
juriidiline isik, kes õiguslikul alusel 
peab loomakasvatusehitises veiseid, 
lambaid, kitsi, emiseid või kulte ning 
loomade hulk moodustab 8. oktoobri 
2004 seisuga kokku üle 10 
loomühiku; või kelle seakarjas on 8. 
oktoobrile 2004 eelnenud 12 kuu 
jooksul aasta keskmisena niipalju 
nuumsigu, et nad moodustavad üle 
kümne loomühiku. Loomakasvatus-
ehitis peab olema registreeritud 
PRIA põllumajandusloomade 
registris.  
Kui taotleja taotleb sõnnikuhoidlale 
esitatavate veekaitsenõuetega 
vastavusse viimise toetust, võtab ta 
kohustuse täita kõiki toetuse 
saamise nõudeid kolme aasta jooksul 
alates 5. novembrist 2004.  
Toetuse taotlusi võetakse vastu 
PRIA piirkondlikes büroodes 8. 
oktoobrist kuni 5. novembrini 2004. 
Elatustalude kohanemistoetuse ja 
sõnnikuhoidlatelele esitatavate 
veekaitsenõuetega vastavusse 
viimise toetuse suhtes saab abi 
ja konsultatsiooni Lilia Kullilt  
tel 5567 2261. 
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1. oktoobril algusega 17:00 
 

toimub 
 

VANA-VIGALA AVATUD 
NOORTEKESKUSES 

 

avapidu “SYNGE SYGIS” 
 

Oodatud on kõik huvilised. 
 

Võimalus tutvuda selle hooaja 
ettevõtmistega. Pärast PIDU – selleks võta 
kodust kaasa oma lemmikmuuusika ja 
valmista ette üks lustakas play box. 
 

Uued raamatud  
Kivi-Vigala 
raamatukogus 
 
Kivi-Vigala raamatukogu tervitab 
alanud sügise ja taasalanud 
lugemishooaja puhul kõiki  
oma lugejaid! Raamatukogusse on 
saabunud uusi ja huvitavaid 
raamatuid. 
Teabekirjandus: 
XX sajandi kroonika. Eesti ja 
maailm 
Smith, M. Kui ütlen EI, tunnen end 
süüdi 
Otsus, S.  Jäneda nõid 
Buzzi, G.  Indiaani tervendamis-
saladused 
Joseoh, F.  Atlantise hukk 
Gratšov, A.  Gorbatšov 
Paukson, E. Astroloogiline abimees 
2005 
Ilukirjandus: 
Ullmann,.L.  Hüvastijätt Stellaga 
Coben, H.  Igavikku haihtunud 
Sheldon, S.  Jutusta mulle oma 
unelmaist 
Rice, P.  Kuupaistearmuke 
Tuulik, J.  Linnusita 
Cheek, M.  Minu tädi intiimelu 

Lastele:  
Bingham, C. Vinged veo- ja 
kaevamismasinad 
Böcman, H. Sandra poni 
Scott, J.  Akne 
Madonna  Jakov ja seitse röövlit  
havi käsul (vene muinasjutte)  
 
Uudiskirjandust  
Vana-Vigala 
raamatukogust 
 
Teabekirjandus 
Arad veed ja salateed Järvamaa 
kohapärimus 
Jussupov, Feliks  Rasputini lõpp 
Schmidt, Erik  Päevapilte 
Hispaaniast 
Ots, Janno-Martin  Surf 
Kommer, Asso  Metsik rada  
Jahiraamat  
Unt, Mati  Theatrum mundi 
Kaldur,Marko  Rännates läbi 
Eestimaa 
Väli, Veiko  Äri karid. Kuidas 
firmajuht saab ohtusid ära tunda ja 
vältida. 
Kontkanen, Harri  Röövlinnud ja 
metsamajandus 
Rahvatohter V  
 

Ilukirjandus eesti kirjanikelt:  
Süvalep, Kulno  Kaunimad aastad su 
elus 
Pärkson, Siiri  Järsak 
Vaino, Enn  Maapoisist Donžuan 
Pallas, Herman  Pagulane 
Kudu, Reet  Gratis 
Raitar, Inga  Sõltuvussõltumatus 
Biin, Aarne  Kõikide saladuste võti 
Lastele 
Voitk, Andrus  Sõida seenele 
Lendamine ja ujumine. Katseid õhu 
ja veega Välgatus ja kärgatus. 
Katseid heli ja valgusega. 
Ernits, Marje  Muinasjutud 
Salu, Kristel  Jänes otsis iseennast 
Käo, Henno Tähed ja taburet 
Valter, Edgar  Jahikoera memuaarid 
Lindo, Elvira  Manolito Prillipapa  
Lugemist igale huvilisele. 
Nothomb, Amelie  Jumala lapsepõlv 
Ullmann, Linn  Hüvastijätt Stellaga 
Maugham, William Somerset  Vahe 
tera. 
Stone, Tom  Suvi Kreeka tavernis  
Long, Kate  Halva ema käsiraamat 
Atwood, Margaret  Orüks ja ruik 
Lessing, Doris  Kui vanad suudaksid 
Adamson, Swan   Minu kolm 
abikaasat 
Cameron,Stella  Külm juulipäev 
 

RAAMATUKOGUPÄEVAD 2004 
AVASTAD RAAMATUKOGU – AVASTAD 
MAAILMA 
 
20.–30. oktoobrini 
 
Käes on maailma  
avastamise aeg.  
Sestap mingem  
koduõuelt välja,  
suurele maanteele,  
metsa taha, mere taha — Euroopasse, maailma. 
Iga rännak algab koduõuelt. Ja lühim tee iseendani 
läheb ümber maailma, ütleb filosoof. Niisiis, 
mingem kõigepealt üle õue ja avastagem 
raamatukogu, sest seal on kõikide teede algused. Ja 
raamatukogurahvas lubab välja tuua kõik, mis tal 
maailma kohta varutud: jutud ja lood, pildid ja 
kaardid, juhised ja näpunäited, reisipäevikud ja 
ülestähendused — neilt, kes juba käinud ja näinud. 
Raamatukogus on jälgi kõigest ja kõigist: liitunud ja 
liitumata riikidest, tuntud ja tundmata keeltest, 
suurtest ja väikestest rahvastest, lindudest ja 
loomadest, õhust ja veest, maast ja taevast.  
 
Tulge ja avastage, kutsuvad kodused Eestimaa 
raamatukogud! 
 

Vana-Vigala Avatud Noortekeskuses  
 
Reedeti  
Avatud KUNSTISTUUDIO 
Kavas õppida siidimaali, klaasimaali ja muid 
põnevaid tehnikaid. 
Ettevõtmist rahastatakse Raplamaa ANK 
projektikonkursi toetusest. 
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Vana-Vigala Rahvamaja 
 

ootab kõiki 
 

23. oktoobril kell 20:00 
 

RAHVAMAJA 15. JUUBELILE 
 

Esinevad Vigala valla parimad taidlejad 
 

Tantsuks  
 

ansambel “POLIC”  
 

endises koosseisus 

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 

Septembrikuu sünnipäevalapsed 
 

Anna Nööp 99
Hilda Elmik 95
Velli Haidla 84
Elsa Huuzi 83
Alma Redlich 83
Karl-August Rebane 82
Ljubov Hiie 81
Linda Veiend 80
Linda Pikkani 78
Hilja Kivastik 78
Vilma Ertla 77
Leili Mander 74
Magda Luige 72
Märt Miilimäe 65
Eduard Vaarik 60

 

Palju õnne! 

Uus ilmakodanik 
 

Elgitha Vaarik 
 

Vähempakkumise teadaanne! 
 
Vigala Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise 
2004/2005 a. talviseks teedehoolduseks (lumetõrje) 
Kivi-Vigala ja Vana-Vigala piirkondades. 
Pakkumised esitada Vigala vallavalitsusele kinnises 
ümbrikus 11. oktoober 2004. a. märksõna all 
“LUMETÕRJE”. 
 

Täiendav info: R. Konnapere tel. 489 2286 

Teade! 
 
Vana-Vigala piirkonna Pensionärid 
Saame kokku 14. oktoobril kell 13. 00  
Vana-Vigala Raamatukogus 
 

Teade!  
 
Klaasimaal alustab hooaega Vana-Vigala 
raamatukogus esmaspäeval,11. oktoobril 
Kell 17.00 (Kaasa võtta pintslid, raha, võimalik 
osta seinataldrikuid maalimiseks) 
 

KULLAMAA MÕISAD OÜ 
(Reg.nr. 11012785; Kullamaa vald, Läänemaa) 

 
KÜNNAB TEIE PÕLLUD KIIRESTI JA 

KVALITEETSELT 
4-SAHALISE PÖÖRDADRAGA  

VOGEL & NOOT 
NING TRAKTORIGA VALTRA (150 hj) 

 
Võimalik tellida rohtunud/võsastunud maadel 

NIITMIST/PURUSTAMIST. 
 

Info ja tellimine telefonil: 515 1757 Hiid 
Lepalaan 
 

Teade! 
Sotsiaaltöö spetsialist Ilme Roosi õppesessioonil 
4. – 14. oktoober 2004 
 
Projektijuht Elle Altmets õppesessioonil  
11. – 22. oktoober 2004 


