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Vigala meeskvintett 
 

Plaadi esmaesitlus 
 
Jüripäeva õhtul vallutas Kivi-
Vigala Rahvamaja võimas 
meestelaul. Vigala meeskvintett 
esitles oma esimest plaati 
"Meeste laul".  
Kontserdil kõlas loomingut nii 
plaadilt kui kvinteti 
mitmekülgsest ja 
aastatepikkusest repertuaarist. 
Külalistena esinesid Järvakandi 
"Vürtsitüdrukud" ja Pärnu-
Jaagupi live-tantsijad, kellega 
koos on meeskvintett mitu 
puuda soola ära söönud – ühised 
esinemised ning välisreisid. 
Laulud vaheldusid tantsude ja 
Olavi humoorika lugudega, mis 
rääkisid nii nende eelnevatest    

töödest, kui juhtumistest (võib 
tõmmata võrdusmärgi 
õnnestumistega) esinemistel 
ning kontsertreisidel.  
Kvintett on saavutanud palju 
häid ning suurepäraseid 
tulemusi. Viimaseks võiduks 
võib pidada aprillikuus 
Harjumaal Veskitammi 
lauluvõistlusel saadud 
laureaaditiitlit ja karikat. 
Võistlustel ei kuulutatud küll 
välja parimat esinejat, kuid head 
keeled räägivad, et Vigala 
Meeskvintett sai žüriilt enim 
punkte. 
Kvintett oli peole kutsunud ka 
oma toetajad ja sponsorid, 
tänuks neile värske CD ja 
lilleõis. 

Rohkearvuline publik aplodeeris 
kontserdi lõppedes püsti seistes. 
Aitäh teile tublid mehed! 
Õhtu lõppes jalakeerutusega 
ansambli "Kahur ja Roos" saatel. 
Soovime Vigala meeskvintetile 
edaspidiseks palju kauneid laule, 
jätkuvat kooskäimise indu, 
põnevaid esinemisi ja reise ning 
tahet pakkuda 
kontserdipublikule ilusaid 
elamusi. 
Aitäh teile Olavi Meeles, Tõnu 
Haljas, Meelis Pappe, Henn 
Kalda, Meelis Välis. 
Nagu Olavi kontserdil ütles – oli 
see nende esimese plaadi 
esmaesitlus. Ootame põnevusega 
järge! 

Heli Lints



  

 

2  Lasteaed/ naljad  mai 2005 
 
Kivi –Vigala Lasteaia 
seiklused 
 
Veebruarikuu algab meil alati 
lasteaia sünnipäeva tähista-
misega. 2. veebruari hommikul 
tulid rühma pidulikud poisid ja 
tüdrukud. Juba esimese lapse 
saabumisega tuli tõeline sünni-
päeva tunne: õnnitlused, lilled, 
head soovid.... Lapsi ootas 
kaunistatud tuba ja pidulaud. 
Külla tuli Anne Velli nukuteater 
etendusega “Metsarahva lood”. 
Lavastus oli kohandatud nimelt 
meie lasteaia sünnipäeva peoks, 
isegi sünnipäeva laul oli ainult 
meile kirjutatud. Etenduses tuli 
ka ise kaasa mängida, laulda ja 
tantsida. Pelgalt pealtvaatajaks ei 
jäänud keegi, kaasa haarati kogu 
seltskond. Lõunalauas saime 
maiustada vanemate küpsetatud 
kookidega. Suur tänu tegijatele! 
Peo lõpetasime ühise laulu- ja 
tantsuga.  
Eriline hetk oli siis, kui rühma 
astusid kaks noort meest, kes olid 
aastaid tagasi samas majas meie 
lapsed olnud, nüüd käib siin nende 
väike õde Kärt. Nad ei pidanud 
paljuks veel kord vanu aegu 
meenutada ja õnnitlusi edasi 
anda! Päeva jäävad meenutama 
koos tehtud fotod. Suur tänu ka 
vallale ja lastevanematele, kelle 
toetusel kutsuti ainult meie jaoks 
kohale terve teater! 
8. veebruaril  tähistasime 
vastlapäeva. Hommikusöök 
söödud, riidesse ja vastlasõidule! 
Sõitsime koolibussiga Avaste 
mäele, laadisime bussist maha  nii 
lapsed kui ka sõiduvahendid ja 
tõeline vastlasõit läks lahti. Kõige 
pikema liu tegi Jürgeni isa ja need 
lapsed, kes istusid tema kelgul. 
Tagasi sõideti heas tujus, ees oota-
sid tädi Merle küpsetatud kuklid. 
Päev oli väsitav, kuid vahva. 
Lõunatunni ajal kostis magamis-
toast vägagi mõnusat nohinat. 
Suur tänu koolile ja onu Eedile, 
kes alati leiab aega meie jaoks! 
14. veebruaril tähistasime koos 
Vana–Vigala lasteaia perega 
sõbrapäeva, seekord meie majas. 
Kokku saades jagasime oma-
valmistatud kingitusi, laulsime 
sõpradele ja mängisime koos. 

Vahepeal söödi – joodi ja mängiti 
jälle. Aeg möödus nii ruttu, et 
mõnigi tegevus jäi pooleli, aga pole 
viga - varsti saame jälle kokku! 2 . 
mail läheme Vana – Vigalasse 
nõiatempe tegema. 
 23. veebruaril tähistasime 
poistepäeva. Sel päeval sõitsime 
külla Märjamaa Päästeameti 
“suurtele poistele”. Vastu võttis 
meid onu Einar, kes tutvustas 
erinevaid töövahendeid. Erilist 
huvi pakkusid lastele muidugi 
autod, mida lasti vaadata nii seest 
kui väljast. Küsimusi oli lastel 
palju ja neile kõigile ka vastati. 
Meile õpetati kuidas hästi ruttu 
riidesse saada, hiljem lasteaias 
prooviti seda järele teha. Pääste-
ameti “poistele” jäi päeva meenu-
tama laste joonistatud raamat 
päästeameti masinatest. Tagasi-
teel vahetati muljeid ning päris 
üksmeelselt leiti, et selle töö 
juures on hea, kui onud magada 
saavad, sest siis ei vaja keegi abi.  
8. märts – tüdrukute päev. 
Eelnevalt oli kokku lepitud, et sel 
päeval tüdrukud räägivad endast, 
teevad end nii kauniks kui 
soovivad või emmed aidata 
oskavad. Tuppa tulid väga armsad 
neiud. Esiteks tuli ennast 
tutvustada, kes sa oled ja mis 
meeldib. Hakkama said kõik ja 
esinemisjulgust tuli kindlasti 
juurde. Poisid valisid kõige 
julgema esineja, kelleks oli Krista. 
Teine ülesanne oli - teha soeng 
vabalt valitud tüdrukule. Soengud 
tehti väga erilised ja vahvad. 
Võistluse juurde käis soovi korral 
ka õrn meik, mida loomulikult ära 
kasutati. Tööd tehtud, oli poiste ja 
tädide ülesandeks hinnata 
soenguid ja nende tegijaid. Päris 
raske oli, aga otsus tuli langetada 
ja hääled panid asja paika. Kõige 
ilusama ja erilisema soengu 
tegijaks valiti Hanna–Liina. 
Poisid valisid kõige sõbralikuma 
tüdruku. Väga üksmeelselt sai 
selle tiitli Grete. Hanna–Liina, 
Krista ja Grete said tänukirjad ja 
teised neiud kaela väikesed 
armsad kaelaehted. Lõpetuseks 
laulsime, tantsisime ning pistsime 
põske head ja paremat. Kogu 
päeva kandsid nii suured kui 
väikesed „tüdrukud” rinnas 
omavalmistatud lillerosette. 

Aprillikuu on möödunud teatri-ja 
kinokülastuste tähe all. Käisime 
Tallinnas Coca-Cola Plazas 
vaatamas “Elevantsi filmi”, Pärnu 
teatris etendust “Mõmmi ja 
Aabits” ning Kivi-Vigala Rahva-
majas Ummi tsirkust. Suur tänu 
meie tublidele lastevanematele, 
kes üritusi alati toetavad. 
 

Pille Meeles ja 
Kivi-Vigala lasteaed

NALJU LASTEAAIAST 
 
Kasvataja küsib: “Millal on vaja 
kiirabi kutsuda?” 
Egert: “Siis kui kõik inimesed 
surnud on.” 
 
MUINASJUTT – jutustas  
3-aastane poiss 
 
“3 Lumivalgekest läksid majja, 
tuli hunt ja pani kuuli püssi sisse, 
lasi põmmdi! Tuli ämblik, käis 
põrandal edasi – tagasi, 3 hunti 
tuli, läks peesasse (põõsasse) 
sinna majja, läks majja sisse, maja 
oli kividest, puhus maja, ei läind 
pikali!, siis puhus pikali, teine 
maja oli klotsidest, 3 põrsakest 
jooksid majast välja ja kõrvetas 
jala ära.” 
 
3 PÕRSAKEST – jutustas  
3-aastane poiss 
 
“Elas üks 3 põrsakest, üks ehitas 
õlgadest (õlgedest) maja, teine 
puust ja teine kividest – tellis-
kividest. Üks oli laisk, teine oli 
natuke laisk ja kolmas ehitas 
kividest maja. Ehitas ja ehitas. 
Hunt piilus metsast, tuli maja 
seina äärde ja küsis: “Kas ma võin 
sinu uut maja vaadata, lase mind 
sisse!” Põrsas ütles – ei! Hunt 
puhus, tõmbas kopsud õhku täis. 
Läks teise maja seina äärde: “Lase 
mind sisse, kas ma võin sinu uut 
maja vaadata?” – “Ei!” Tõmbas 
kopsud õhku täis – puhus. Maja 
kukkus kokku. Puhus kolmandat 
maja, ei kukkunud kokku. Võttis 
redeli, ronis katusele, põrsad 
panid pada (paja) täis, hunt 
kukkus sisse ja kõrvetas varba ära 
… ja jooksis metsa.”  



  

 

3 mai 2005 Kool/ rahvamaja 
   
Kivi- Vigala Põhi-kooli 
aprillikuu 
 
Oi aegu ...  
1. aprillil tähistas Kivi- Vigala 
Põhikool Naljapäeva oma 
nägemusena. Nagu nimigi ütleb 
tuli sel päeval oma naljasoolikas 
kaasa võtta ja suure 
ettevaatusega kõikidesse 
soovitustesse ning käsklustesse 
suhtuda. Õpetajad ilmusid kooli 
nostalgilises 70-ndate meeleolus, 
mis kajastus valitud 
kostüümides. Kogunemisel said 
kõik klassid endale “Haridus-
ministeeriumi” poolt värskelt 
ilmunud “Õpilase 10 käsku”, mis 
pidid päeva lõpuks peas olema. 
Samal päeval toimus 
õpilasomavalitsuse algatusel ja 
läbiviimisel moedemonstratsioon 
“Tuleviku koolivorm” ja playbox 
70-ndate muusikast. Meeldivaks 
üllatuseks oli, et kõik klassid 
osalesid ja mõned klassid suutsid 
valmistada ette nii moekava kui 
ka playboxi etteaste. 
 
Õpilaste saavutused 
Tööõpetuse õpilaskonkursi piir-
kondlikus voorus saavutas Ülle 
Rämo III ja Laivi Jõendi VI koha. 
Füüsika viktoriinis tuldi II 
kohale. Võistkonda kuulusid: Liis 
Jaagant, Tõnis Liiva, Rainer 
Soosaar. 
Keemia mälumängus saavutati 
tubli IV koht. Võistkonnas: Liis 
Jaagant, Kristel Kivi, Tõnis 
Liiva. 

Külalised Muhust  
25. aprillil külastasid Kivi-
Vigala Põhikooli meie ammused 
sõbrad Muhu Põhikoolist. 
Traditsiooniks on saanud 
kohtuda kord Muhus kord Kivi-
Vigalas. Külalised saabusid kell 
14.00 ja kohe algas tegus 
pärastlõuna – toimus koolide-
vaheline olümpiaad, mille võitis 
Kivi- Vigala, vaatasime meie 
kooli õpilaste kevadnäitust ning 
moeetendust, mille seadsid 
kokku meie kooli tööõpetuse 
õpetajad Lehte Tamme ja Agu 
Rukki. Töine kohtumine toimus 
kahe kooli õpilasomavalitsuse 
liikmete vahel, kus vahetati 
vastastikku muljeid oma  

tegemistest ja saadi aimu ka 
teise kooli ÕOV tööst.Veel enne 
muhulaste saabumist toimus 
meie kooli Jüriöö tõrvikujooks, 
mille korraldasid kehalise 
kasvatuse õpetajad Anne-Ly 
Viimne ja Marko Kreuz. 
Õhtupoolikul süütasime koos 
külalistega Jüritule, toimusid 
lustakad võistlusmängud, 
vaatasime meie kooli näiteringi 
etendust “Good- bye baby” ning 
lõpetasime õhtu diskoga.  
Tore, et on säilinud vanad 
traditsioonid ja loodame 
järgmisel aastal taas Muhus 
kokku saada. 

Ilona Noor 
Kivi- Vigala PK huvijuht

Vana-Vigala Volbripäev 
 
Volbripäeva eel laupäeval leidis 
Vana-Vigala Rahvamaja ees ja 
sees aset mitu erinevat 
sündmust. Päeva hakul toimus 
Mängukooli eestvedamisel 
väikeste nõidade kokkutulek, 
mille eesmärgiks oli vaadata  üle 
nõiapõngerjate nõidumisoskused, 
sportlik vorm ja ka teadmised. 
Selgus, et kõik oli normi piires . 
Peale katseid krõbistati mõngleid 
ja nõiuti limonaadi. 

Nõidumise tulemusena selgus, 
kui kokku panna oranž ja 
roheline limps, siis saame 
kollase joogi. Kokkusaamise 
lõpetas õpetlik lugu 
muinasjuturaamatust. 
Kell 13.00 algas Pokemoni 
turniir. Võistluse viis läbi Imre 
Vallikivi. Nagu mängijate 
nägudelt näha võis oli on see 
mäng väga huvitav. Järgmine 
turniir toimub mai lõpus. Kellel 
huvi selle mängu ja kaartide 
vastu tasuks pöörduda Vana-
Vigala Rahvamajja. 

Kell üheksa õhtul löödi 
luudadele hääled sisse ning 
algas Volbripidu. Tantsuks 
mängis ansambel “Polic“. 
Kahjuks koosnes publik 
valdavalt inimestest. Kuid need 
nõiad, kes peolt läbi astusid 
tundusid seda säravamad. Pidu 
kestis rõõmsa tantsu saatel 
hommikuni. 
Lõpetuseks tahakski kõigile 
rahvamaja sõpradele soovida 
ILUSAT KEVADE ALGUST! 
 

Astra Põlma

Stiilsete õpetajate stiilne esinemine 1. aprillil



  

 

4  Hakkajad noored mai 2005 

Ma tean küll,  
et inimesed  
ei ole ilusad ega  
head ega halvad ... 

(E. Park)
 
Et olla inimene, ei piisa 
olemisest; et olla õnnelik, ei piisa 
õnnest; et teada, tuleb küsida; et 
tunda, tuleb näha.  
Mina nägin Kivi-Vigala põhikooli 
näiteringi etendust Mati Unt 
“Good-bye, baby!”, seadnud ja 
juhendanud Eve Kärsna.  
Kivi-Vigala põhikooli näitering, 
võites eelnevalt maakonna 
kooliteatrifestivalil esimese 
koha, esindas sama tükiga 
Raplamaad Tartus 
Ülevabariigilisel koolinoorte 
teatrifestivalil. 
Inimesed kõnnivad sageli silmad 
kinni, kõrvad kurdid, käed enese 
ümber klammerdunud – nagu 
kookonid. Peamine tunne, 
millest toitutakse, on hirm. See 
nöörib kurku, kraabib kõri , kuid 
kartus tunda midagi muud, 
kartus küsida – miks?, takistab
pead tõstmast. Lihtsam on 
minna, kõigepealt mööda, siis 
kaarega mööda, laveerida, 
taganeda, põigelda, mida iganes, 
et mitte küsida ja saada vastust. 
Teadasaamine võib ju haiget 
teha, võib valusasti raputada, 
isegi ärkvele raputada. 
Parem on mitte kuulda ja näha, 
muidu tekib ju vastutus. 
Põhiline on hiilida – vaikselt selg 
vastu seina. Hiilida võib ka 
valjult lärmates, kasutades müra 
kaitsemaskina. Kõike võib… 
 
Kummaline oli vaadata, kuidas 
15-16-aastased noored mängides 
meid, täiskasvanuid, üritasid 
vaatajaid mõtlema panna asjade 
üle, mis peaksid ilmselged 
olema. Aga ei ole, kahjuks. Liialt 
sageli ainult vaatame, põhiliselt 
mööda, sest see on lihtsam ja 
kergem ning justkui vabastaks 
kõigest. Aga see ei päästa meid 
vastutusest iseenda ja 
inimkonna ees. 

Piltide vahele peidetud sõnum –
hallo, inimesed, äratus! tehke 
silmad lahti! kuulake! vaadake!
– võis välja lugeda, et inimesed 
peaksid oma egost üle olema. 
Eelkõige meie, täiskasvanud, 
peaksime  rohkem küsima, 
tundma, aitama, nägema ja 
põhiline – kõige eest vastutama. 
Ka nende tegude eest, millest 
tavaliselt pead kõrvale pöörates 
möödume või nende,  mis maine 
kaotamise kartuses  tegemata 
jäävad. Võib olla olemata tegude 
ja tunnete vastutus ongi see, mis 
tegelikult inimkonda painab.    
Reaalses elus loevad lihtsad 
asjad: suured ja väikesed sõnad, 
pilgud; suured ja väikesed teod –
ei midagi uut ega enneolematut, 
kuid imelised vahendid maailma 
paremaks muutmisel. Aeg-ajalt 
peame vaid seda meelde 
tuletama või laskma meelde 
tuletada, kasvõi noorte suu läbi. 
 
“Good-bye, baby!” lavastuse 
juures meeldis mulle enim 
julgus, kuidas noored seda 
raskevõitu sisu mängisid. Mati 
Unt pole just kerge valik, oht 
mööda panna on suur.  

Vähesed harrastusteatrid 
viitsivad jamada millegi 
tõsisemaga ja kas peaksidki.  
Ülilahe aga, et noored riskisid 
valida tükki, millega pidid vaeva 
nägema. Kuid nad said 
hakkama. 
Eve aastatepikkune eeltöö ning 
noorte ennastsalgav väljen-
dumine, lõid lavastuse, milles oli 
tunda powerit. Kaasaegne Vigala
manifestteater? TUBLID! 
Küsida võib, kas noored ei peaks 
mängima noortest ja noortele. 
Tagareas nihelevad neiud ja 
mehehakatised, kes ei viitsinud 
etenduse ajal sõnumit kuulata ja 
silmad pärani midagi cooli 
ootasid, on näide sellest, et tekst 
ei pruugi sageli kõigile meeldida 
või kohale jõuda. Aga kas 
peakski? ...  
 

Elle Altmets 
nautleja

(Asjaosaliste kommentaare ja 
arvamusi võib lugeda lk.  7)

Inimesed tänavalt – fragment etendusest “Good-bye, baby!”



  

 

5 mai 2005 Põllumajandus 
   

Pindalatoetuste 
taotlemisest 
 
Tänavu on pindalatoetuste 
taotlemise aeg mullusest paar 
nädalat varasem.  
PRIA piirkondlikud bürood 
ootavad 2. - 27. maini 
maaharijaid taotlema: 
• ühtset pindalatoetust ja 

põllukultuuri kasvatamise 
toetust; 

• põllumajanduslikku 
keskkonnatoetust; 

• ebasoodsamate piirkondade 
toetust. 

Toetust saab isik, kes harib 
maad õiguslikul alusel, st on 
maa omanik või omab kehtivat
rendilepingut. Soovitame 
maaomanikul ja rentnikul 
omavahel kokku leppida selles, 
kes toetust taotleb ja 
vormistada kokkulepe 
kirjalikult, näiteks 
rendilepingus. Juhul kui 
selgub, et sama maa peale küsis 
toetust mitu inimest, siis 
kontrollib PRIA kohapeal seda, 
kellel on dokumentide järgi 
õigus maad kasutada.  
Toetust saab taotleda vähemalt 
1 ha põllumajandusmaa kohta 
ja põllu suurus peab olema 
vähemalt 0,30 ha. Põld, millele 
toetust taotletakse, peab asuma 
PRIAs registrisse kantud 
põllumassiivil.  
Püsirohumaa säilitamine 
2005. aastast alates tuleb 
taotlusele märkida kogu 
maakasutus ka siis, kui toetust 
kõikide põldude kohta ei 
taotleta. Loomapidajad, kes 
taotlesid tänavu veiste või 
uttede kasvatamiseks toetust, 
kuid ei plaani pindalatoetusi 
taotleda, peavad siiski esitama 
PRIA-le maikuus ühtse 
pindalatoetuse taotluse ja 
näitama seal ära oma 
maakasutuse. 
Maakasutuse andmed on 
vajalikud selleks, et tagada 
edaspidi püsirohumaade pinna 
säilimine 2005. aasta tasemel.  

Ühtne pindalatoetus ja 
põllukultuuride kasvatamise 
toetus 
Ühtse pindalatoetuse saamiseks 
tuleb taotlejal kas: 
• külvata, istutada või maha 

panna põllukultuurid või 
rajada mustkesa 15. juuniks; 

• niita või karjatada rohumaad 
enne 31. juulit ning niide 
hekseldada või ära vedada 
(v.a heinaseemnepõllud ning 
käesoleval aastal rajatud 
rohumaa); 

• kasutusest väljas olevale 
maale rajada 1. juuliks 
põllumajanduskultuur või 
mustkesa või teha 31. juuliks 
mehhaaniline umbrohutõrje. 

Põllumajanduskultuuri 
kasvatamise toetust saavad nisu 
ja meslini, rukki, odra, kaera, 
tritiku, maisi, terasorgo, tatra, 
hirsi, suhkrumaisi, sojaoa, rapsi, 
päevalille, herne, põldoa, 
maguslupiini, lina, läätsede, 
kikerherneste, vikisortide (vicia 
sativa L., vicia ervilla Villd) ja 
sertifitseeritud heinaseemne 
kasvatajad. Andmed põldudel 
tehtud tööde kohta peavad olema 
kantud põlluraamatusse. 
Sertifitseeritud heinaseemne 
põllud peavad olema põldtunnus-
tatud Taimetoodangu Inspekt-
siooni poolt 20. septembriks.  
Ühtse pindalatoetuse ja 
põllukultuuride kasvatamise 
toetuse suuruse kinnitab 
põllumajandusminister pärast 
seda, kui kõik taotlused on läbi 
vaadatud. 
Põllumajanduslik kesk-
konnatoetus 
Seda toetust taotledes tuleb 
taotlejal võtta kohustus täita 
kõiki toetuse saamise nõudeid 
viis aastat. 
Keskkonnatoetuse raames 
toetatakse tänavu: 
• keskkonnasõbralikku 

tootmist (331-714 kr/ha); 
• mahepõllumajanduslikku 

tootmist (1156-3764 kr/ha); 
• eesti, tori ja eesti raskeveo 

hobuse ning maatõugu veise 
kasvatamist (2550 kr/loom). 

Keskkonnasõbraliku tootmise 
eest saavad toetust taotleda vaid 
need, kes said seda toetust ka 
2004. aastal. 
Põllumajanduslikku 
keskkonnatoetust saab taotleda 
isik, kes täidab kogu oma 
kasutuses oleval põllumajandus-
maal üldisi keskkonnanõudeid 
(on kirjas juhendmaterjalis 
“Abiks taotlejale”). 
Tänavu on muudatus ka seoses 
viljavaheldusplaaniga - see peab 
olema taotlejal ettevõttes 
kohapeal. Viljavaheldusplaan 
tuleb PRIA-le esitada ainult 
esmakordsel mahepõllumajan-
dusliku tootmise eest toetuse 
taotlemisel ja kohapealses 
kontrollis. Eelmisel aastal PRIA-
le esitatud viljavaheldusplaani 
võib taotleja muuta, kuid kõik 
muudatused kultuuride või 
põllupindade osas peavad 
kajastuma taotleja ettevõttes 
olevas viljavaheldusplaanis. 
Neid muudatusi PRIA-le ei pea 
saatma. 
Ebasoodsamate 
piirkondade toetus 
Ka seda toetust taotledes tuleb 
taotlejal võtta kohustus täita 
toetuse nõudeid viis aastat. 
Ebasoodsamate piirkondade 
toetuse suurus on 391 kr/ha 
aastas ja seda saab isik, kelle 
põllud asuvad põllumassiividel, 
mis jäävad 100% ebasood-
samasse piirkonda. Taotlejal 
tuleb täita kogu oma kasutuses 
oleval põllumajandusmaal üldisi 
keskkonnanõudeid.  
Ebasoodsamad piirkonnad: 101 
valda, sealhulgas ka Vigala vald. 
Toetuse taotlemine 
Kõigile eelmisel aastal pindala-
toetust saanud põllumeestele 
saadab PRIA aprilli viimasel 
nädalal postiga kaardid, 
taotlusvormid ja “Abiks 
taotlejale”. PRIA büroodes on 
taotluste vastuvõtu ajal 
tõenäoliselt väga palju rahvast ja 
seal ei ole võimalik taotlusi täita 
ning nende täitmist nõustada. 
 

(jätkub lk.6) 
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Taotluste täitmisel aitavad 
taotlejaid pindalatoetuste 
koolituse läbinud nõustajad, 
kelle kontaktandmed aval-
datakse 5. mai Maalehes ja 
PRIA veebilehel www.pria.ee. 
Taotluste vastuvõtt kestab PRIA 
piirkondlikes büroodes 2. -
 27. maini. Viimastel päevadel 
tekkida võivate järjekordade 
vältimiseks soovitame taotluse 
esitada mai esimeses pooles. 
Taotluse esitamisel võtke kaasa 
isikut tõendav dokument. Kui 
taotluse esitab keegi teine, mitte 
taotleja, siis peab tal olema ette 
näidata taotleja poolt kinnitatud 
lihtvolikiri. Hilinenud taotlusi 
võetakse vastu 28. maist kuni 
21. juunini, kuid siis 
vähendatakse toetust 1% iga 
hilinenud tööpäeva kohta.  
Taotluse kontrollimine 
Põldude registri andmete põhjal 
kontrollitakse: 

• kas taotleja iga põld on 
vähemalt 0,3 ha ning kas ka 
pärast kontrollimist on 
nõuetele vastav pind kokku 
vähemalt 1 ha; 

• kas põllumassiiv, millele 
toetust taotletakse, on 
kantud PRIA põllumajandus-
toetuste ja põllumassiivide 
registrisse; 

• võrreldakse taotluses kirjas 
olnud põldude pindade 
summat põllumassiivi kogu-
pindalaga. Juhul kui põldude 
pindade summa on suurem 
kui põllumassiivi kogupin-
dala, siis saadetakse taotle-
jatele ületaotlemise kirjad. 
Põllumeestel palutakse 
omavahel kokku leppida, kes 
toetust taotleb ja sellest 
PRIA-le teada anda. Vastasel 
korral kontrollitakse antud 
põllumassiivil asuvate 
põldude pindalasid kohapeal. 

Pindalatoetuste kohapealsed 
kontrollid kestavad juulist 
oktoobrini. Kohapeal 
kontrollitakse kontrollvalimite 
alusel vähemalt 5% taotlejatest. 
PRIA inspektorid kontrollivad, 
kas taotluses esitatud kultuur on 
ka tegelikult külvatud, kas 
maakasutus vastab taotluses 
kirjas olnule ning kas toetuse 
saamise nõuded on täidetud. 
Põldude mõõtmiseks 
kasutatakse GPS-seadmeid, 
kusjuures põllu pindalast 
arvatakse mõõtmisel välja üle 2 
meetri laiused kraavid, teed jms 
objektid ning üle 0,01 ha 
pindalaga kivihunnikud, 
metsatukad, tiigid jms objektid.  
Toetused makstakse välja 
ajavahemikul 1. detsember 2005 
– 30. aprill 2006.  
 

Heli Raamets
PRIA pressinõunik

Vigala Vallavalitsuses 
 

20.04.2005. a istungil: 
- otsustati tagastada maa 

ühele õigustatud subjektile 
- otsustati lubada ostuees-

õigusega erastada maad 
kolmel taotlejal 

- määrati 3 maa sihtotstarve 
- otsustati väljastada üks 

ehitusluba 
- anti kirjalik nõusolek kolme 

väikehoone ehitamiseks 
- otsustati väljastada kaks 

ehitise kasutusluba 
- kinnitati 01.04.2005 

toimunud kirjaliku 
enampakkumise tulemused 

- arutusel oli hooldajatoetuste 
määramine 

- Sotsiaaltoetusteks eraldati 
5230 krooni 

- Raplamaa Aasta Ema 2005 
ürituse korraldamiseks 
eraldati reservfondist 500 
krooni 

- Kutsehaigete ühingule 
eraldati reservfondist 1000 
krooni 

- Spordiveteranide tegevuseks 
eraldati reservfondist 500 kr 

 

- Emadepäeva ürituse 
korraldamiseks Vana-Vigala 
Raamatukogus eraldati kuni 
3000 krooni. 

- Naisseltsingule 
“Põkaprintsessid” eraldati 
reservfondist 1000 krooni 

- Põhikoolide õppeekskur-
sioonide korraldamiseks 
eraldati reservfondist igale 
klassile a’ 500 krooni 

 
Vigala Vallavolikogus 
 
28.04.2005. a istungil: 
 
- otsustati täiendada Vana-

Vigala Lasteaia arengukava  
- kehtestati alalise eluruumi 

eluasemekulude aluseks 
olevad hinnad 

- otsustati tasuta võõrandada 
AS-ile Matsalu Veevärk vee-
ja kanalisatsiooni rajatised 

- arutusel oli kevadine 
prügivedu; jäätmeseaduse ja 
pakendiseaduse rakendamine

- arutleti interneti 
paigaldamise võimalusest 
Vana-Vigalasse  

Muutub puude raskus-
astme taotlemise kord 
 
Alates 1. aprillist peab inimene, 
kes soovib puude raskusastet 
taotleda, täitma arstliku 
ekspertiisi taotluse ja esitama 
selle pensioniametile.  
Varem täitis kogu dokumen-
tatsiooni perearst. Alates 1. 
aprillist on pere - või raviarsti 
ülesanne täita ainult isiku 
terviseseisundit kirjeldav vorm. 
Taotluse vorm on kättesaadav 
Sotsiaalkindlustusameti 
koduleheküljel aadressil 
http://www.ensib.ee.  
Taotluse vormi võib küsida ka 
vallavalitsusest, tervisekeskusest 
ja pensioniametist. Vajadusel võib 
taotluse täitmist abistada pere-
liige, hooldaja, pensioniameti või 
sotsiaaltöötaja. Taotlused võib 
saata pensioniametisse posti teel 
või mõnel muul viisil. Pensioni-
amet võtab taotlusi vastu ka 
kohapeal. Taotlejale saadetakse 
ekspertiisi otsus 40 tööpäeva 
jooksul peale taotluse esitamist. 
Küsimuste korral võib pöörduda 
vallavalitsusse Ilme Roosi  
tel. 489 2287 
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    Küsimustele vastab Kivi-
Vigala põhikooli näiteringi 
juhendaja Eve Kärsna 
 
Miks valisite lavastamiseks 
Mati Undi teose?  
Huvitavat materjali kooli 
näiteringile on väga raske leida, 
sest valmiskirjutatud näidendeid 
on vähe ja enamasti on need 
noorematele mõeldud. Tavaliselt 
tuleb lihtsalt ise jutustav teos 
dramatiseerida. See aga on küllalt 
aeganõudev töö. Undi idee tuli 
noorte poolt, mina suhtusin 
asjasse esialgu väga suure 
aukartusega. Teades pisut tema 
lavastuslikke töid, kui raskesti 
mõistetavad need on ja kui 
keeruline on tema filosoofia, siis 
oli muidugi hirm, kas me tajume 
Undi mõtet õigesti. Aga me 
rääkisime loo lahti, ja saime 
sellest aru nii, nagu laval näha.  
Mõte ise tuli tegelikult nii, et 
9. klassi kirjandusõpikus on üks 
katkend M. Undi näidendist “Good 
bye, baby”, mis intrigeeris ja 
meeldis näiteringi noortele. 
Et enamik näiteringis osalejaist 
on üheksandikud, sai see mõte 
domineerivaks.  
Valisime 13 stseenist 5, mis meie 
jaoks arusaadavamad ja ka 
sobivamad olid. Ja nii sündis 
näidend inimeseks olemisest, tema 
voorustest ja nõrkustest. 
 
Enamik näiteringi osalejatest 
lõpetab kevadel 9. klassi. Mis 
saab edasi? 
Valus küsimus. Me oleme kokku 
kasvanud ja koos arenenud. Ka 
mina pole õnneks saanud 
mugavalt ära elada, sest see 
näiteringi seltskond on väga 
ambitsioonikas. Ja ma olen neile 
selle eest väga tänulik. Oleme end 
proovile pannud ja päris julgeid 
otsuseid vastu võtnud. Aga selleks 
peab olema hea meeskonnatöö ja 
selleks peab üksteist usaldama. 
Tunnen, et see on nii. Tänan neid 
selle eest väga.  
Ütlesin näiteringile maakonna-
festivalilt tagasi tulles, et järg-
misel aastal puhkan, sest hobiga 
tegelemine võtab ikka päris palju 
aega - see, millega peab tegelema 
väljaspool näiteringi tundi. 

Selle peale hakkasid poisid-
tüdrukud nimetama, kes oleksid 
noorematest klassidest 
potentsiaalsed näiteringi tulijad. 
Nii tundub, et järelkasvu oleks. 
 
Mida näiteringiga tegelemine 
sulle annab? 
Peamiselt annab näiteringiga 
tegelemine ikka positiivseid 
emotsioone. Kõige hullem ongi 
materjaliga eeltöö, sest see töö 
toimub tavaliselt öösiti või pere 
arvelt. Aga siis läheb see jälle 
mööda. Ma tunnen, et kuigi 
praegused näiteringi noored on ju 
üsna avatud ja julged suhtlejad, 
on neilgi esinemisjulgust ja 
enesekindlust juurde tulnud, 
samuti kriitilist suhtumist nii 
enda kui teiste festivalidel nähtud 
etenduste puhul. Samuti olen ise 
julgust ja enesekindlust saanud. 
Ma ei ole ju lavastaja, vaid olen 
käinud lihtsalt mitmel 
näiteringide juhendajate kursustel 
ja aegamööda ka oma vigadest 
õppinud. 
Mida teed, kui kõiketeadjad ja 
isepäised noored sind endast 
välja viivad? Kas ühtse mees-
konnana on raske tegutseda? 
Isepäised on nad küll ja vahel 
kõiketeadjad ka, aga õnneks ei ole 
kunagi olnud sellist tunnet, et me 

ajame eri asju. Paaril korral on 
juhtunud, et tõesti kannatus 
katkeb, sest meil on ju koos 
puberteetki läbitud. Aga üldiselt 
on nii, et teised hakkavad neid 
ullikesi, kes on unustanud ennast 
imetlema, ise korrale kutsuma.  
Ühise meeskonnana on ikka raske 
tegutseda, sest meil kõigil on ju 
oma ego. Aga sedagi tunnetan, et 
kui varem vahel tundsin, et mina 
mõelgu, küll siis nemad teevad, 
siis seda enam pole – on väga suur 
toetus ja valmisolek koos teha.
Suhteid on olnud raske mängida, 
näiteks eelmisel aastal poisi-
tüdruku suhteid. Aga eks see ole 
selles eas loomulik ka. 
 
Mida pead parimaks 
õnnestumiseks? 
Ma loodan, et me oleme ikka 
tasapisi edasi liikunud ja mitte 
vähikäiku teinud. Siis peaks 
olema loogiline, et ka meie viimati 
tehtu on ehk kõige paremini 
õnnestunud. Võib-olla sellepärast, 
et see on esitanud meile kõige 
suurema väljakutse. Mustalt ja 
ilma hingeta seda asja teha ei saa, 
siis oleks ta läbikukkunud. 

(Ruumi puudusel jääb ajalehest 
välja noorte endi nägemus 

toimunust)

Kivi-Vigala näitetrupp: Margus, Siim, Laivi, Tõnis, juhendajaEve, 
Pille, Ülle, Gerli, Tiit, istuvad Liis, Kristel ja Kristel, tagareas Rando 
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Tantsupäev Vana-
Vigalas 
 
29. aprillil, Ülemaailmsel 
tantsupäeval, said Vana-Vigala 
rahvamajas kokku kõik Vigala 
vallas tantsuga tegelevad 
kollektiivid, et üksteiselt mõõtu 
võtta ja enda oskusi näidata. 
Lisaks oma tantsijatele olid veel 
külas Pärnu Noortemaja 
võistlustantsuklubi Mini-FoX 
ning kantritantsijad Sipast.  
Nagu päeva nimetusele kohane, 
nii oli ka tantse üle ilma. Meie 
oma eesti rahvatantsu esitasid 
Krista Tõldmakri rühmad Vana-
Vigala Põhikoolist ning 
“Kiitsharakad” ja Kivi-Vigala 
poolt “Kullerkupp”, kes esitas 
oma juhendaja Helmi Hiibuse 
seatud tantse. 
Rütmikat show-tantsu näitasid 
Ilona Noore õpilased nii Kivi 
Vigalast kui ka Vana-Vigalast. 
Eriti suure menu osaliseks sai 
Vana-Vigala põhikooli rühma 
esituses Ruslana eurovisiooni 
võidulaulule loodud tants, mida 
ilmestasid ka teemakohased 
kostüümid (valmistaja Hille 
Välimäe). Kantritantse esitasid 
line-tantsu rühmad Kivi-Vigala 
põhikoolist ja Sipast. 

Kui kantrifänn Aili Soonberg 
kutsus kõiki üles tantsima eesti 
keelse muusika saatel, siis Sipa 
tantsijad olid isegi Vene 
rahvalaulu kantrivormi valanud. 
Pärnu “Mini-Fox”, kellest 
suurema osa moodustasid Vigala 
oma tantsijad, esitas nii Ladina -
Ameerika rütmikaid tantse kui 
ka Euroopa standardtantse. 
Oma kava lõpetasid nad aga 
vanade seltskonnatantsude, 
disko-räpi ja rokiga. 

Kontsert kestis ligi kaks tundi ja 
lõpuks oli kõigil võimalus selgeks 
õppida üks line -tants. 
Kogu see ilu võeti ka filmilindile 
ning pildid sellest sündmusest on 
Anneli Ülemaante poolt üles 
seatud Vana-Vigala Rahvamaja 
kogulehele pildigaleriisse 
aadressil: 
www.zone.ee/v-vigala_rahvamaja 

Astra Põlma
Vana-Vigala rahvamaja juhataja

Isetegemispäev 
 
Teatritegemine on rahva seas 
populaarne – ikka tsirkust ja 
leiba! Seda kinnitas ka 
järjekordne Isetegemispäev 
jüriöö eelõhtul, mil neliteist valla 
kollektiivi-asutust kogunes 
Tehnika- ja Teeninduskooli 
lavalaudadele näitlema. 
Õhtu edenedes võis nautida 
teada-tuntud isetegevuslaste 
humoorikat mängu kui ka uute 
tõusvate tähtede paraadi. 
Ürituse peaüllatajaks peeti 
esmakordselt esinenud ja tõusvat 
lavalist karjääri alustanud Eesti 
Posti ehk siis kollektiivi 
koosseisus Merle, Janika ja 
Marge.  Tuult tiibadesse nende 
uues ametis! �  Kivi- Vigala põhikooli kollektiivi hoogne muusikal “Grease” 
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Mõnusat kevadet ja 
head lugemist Vana-
Vigala raamatukogust 
 
TEABEKIRJANDUS 
21 maailmakuulsat väejuhti 
Euroopa puud 
Juhtida iseisvalt ja tasa-
kaalukalt  Haucke, Patrizia 
Kaunis Eesti kodu 
Liblikad Sterry, Paul 
Nõukogude aeg ja inimene 
Oma Maja 4, Ehitus pakub 
lõputult… 
Peterburi Phillips,Catherine 
 
LASTEKIRJANDUS 
Jani seiklused Varjudemaal  
Vilep, Heiki 
Milline nõid?  Ibbotson, Eva 
Parimad tondijutud  Dickens, 
Charles 
Pilvehaldjad  Tohvri, Erik 
Tähestikulinn  Käo, Henno 

ILUKIRJANDUS 
 
Ameerika jumalad  
Gaiman,Neil 
Elumees  Phillips,Carly 
Head kavatsused Desarthe, 
Agnes 
Inglise palgamõrvar Silva, 
Daniel 
Kaitsekraavi tee Hotakainen, 
Kari 
Kaks grammi hämaruseni  
Leesalu, Diana 
Kallid kaasteelised Kross,Jaan  
Kammeljas Grass, Günter 
Kirjad Sinule Särg, Ilmar 
Kõigest kaheksateist Väljaste, 
Elme 
Musta mantliga mees  Vilde, 
Eduard 
Tardunud muusika Cobbold, 
Marika 
Vaba mees Phillips, Carly 
Valge kaardivägi Bulgakov, 
Mihhail 

        
 

TEABEPÄEV  
 

„Raplamaa kodanike valikud 
ja võimalused Euroopa 
Liidus“ 
 

09. juuni 2005 kell 14.00-17.30
 

Kivi-Vigala Rahvamajas 
 

Teemad: 
• “EL Põhiseadusliku lepingu 

sisu ja mõju Eesti riigile ja 
kodanikele“; ettekandjaks ja 
diskussiooni arendajaks on 
Jaan Kurm Rapla 
Maavalitsusest. 

• Projektikirjutamise ABC –
Rando Lai 

• „EL Struktuurfondide ja sise-
riiklikud toetused“; käsitle-
takse struktuurfondide 
toetusmeetmete võimalusi 
ja tingimusi ning siseriiklikke 
ja maakondlikke projekti-
toetusi. Ettekandjateks on 
RAEK-i nõustajad Rando 
Lai ja Anneli Bauvald. 

Sihtgrupp: 
• kodanikeühenduste liikmed, 

külavanemad, piirkonna 
arvamusliidrid 

• omavalitsuste majandus-, 
sotsiaal-, haridus-, kultuuri-
ja arendustöötajad ning 
teised huvilised 

 

Teabepäevale palume 
eelnevalt registreeruda 
Vigala Vallavalitsuse tel. 4892 
288 või e-post elle@vigala.ee  
Lisainfo: Raplamaa Arendus- ja 
Ettevõtluskeskus, Rando Lai  
tel 489 0618, 5661 7606; 
rando@raek.ee  
 

Teabepäev on osalejatele 
tasuta (sisaldab loengu-
materjale ja kohvipause) 
Teabepäeva toetavad Avatud 
Eesti Fond ja Riigikantselei. 

Kuidas sina külale, nõnda küla sinule...

Lugupeetud Vana-Vigala külarahvas! 
 
Meil on olemas suur küla, on küla inimesed, 
aga puudub küla vanem. MTÜ Vana-Vigala 
Kultuuriselts algatab Vana-Vigala küla 
külavanema valimised.  
Külavanem on alati olnud kogukonna hea 
käekäigu eest seisja ja vastutaja, nii nagu 
lapsevanemgi seisab oma laste hea käekäigu 
eest. Selleks tuleb külarahval ISE otsustada ja 
valida! 
Külavanema kandidaate saab esitada 
1. juunini 2005. a.  
 
Vana-Vigala Raamatukogus, Vana-Vigala 
Apteegis ja Kaupluses A&O  
või e-postiga: v-vigala@hot.ee 
 
Külavanema valimised toimuvad 23. juunil 
kell 18.00 küla üldkoosolekul enne 
JAANIPIDU! 
 
Teeme koostööd oma küla heaks! 
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Uus ilmakodanik 
 

Karlis Ojavee 

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

Maikuu sünnipäevalapsed 
 
Jelizaveta Karatejeva 06. mai 89 
Helmi Aosaar 08. mai 89 
Kai Rabasse 27. mai 88 
Herta-Elviine Lätti 25. mai 85 
Salme Riivel 08. mai 82 
Vaike Varikmaa 09. mai 81 
Vilhelmine Lääts 29. mai 81 
Jüri Andreller 03. mai 80 
Aino Saareste 02. mai 75 
Meida Vaino 03. mai 75 
Hilda Rukki 14. mai 75 
Aare Vlassov 20. mai 75 
Vilho Paukku 09. mai 70 
Aino Noppel 21. mai 70 
 

Õnne tänaseks,  
õnne homseks, 

õnne igaks päevaks! 
 

Palju õnne! 

50 kevadet Te hingeelu kandnud, 
50 sügistormi küpseks teinud Te vaated, 
50 talvepakast karastanud Te elu aateid. 

See kõik on olnud Teie elu, 
Teie elu mõte, õnn ja vahel ka valu. 

ASTA JA ENDEL KOOREP 

8. mai 1955 

Kuldpulmapäeva puhul õnnitlevad 

Vana-Vigala pensionärid 

NB!  
Vigala piirkonna põngerjad! 
Sel hooajal on võimalus 
Mängukooli tegemistes osaleda 
veel vaid kahel laupäeval.  

Mängukool lõpetab hooaja 

14. mail kell 11.00  

kevadkontserdi ja karaoke 
peoga 

Kevadepäeva pidu! 
Reedel 06. mail  

algusega kell 13.00  
Vana-Vigala rahvamajas 
kevadine emadepäeva 

tähistamine!  
Esinevad lauljad, tantsijad ning 

Kivi-Vigala näitering 

Meie hulgast 
lahkunud 

 
Randvere Ester 

Haidla Anton 
Paat Uno 


