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Rikas pole mitte see, kel palju on,  vaid see, kes palju annab. 
(E. Fromm) 

igal aastal keegi õpilastest ikka esikolmikusse jõuab. 
Selle aasta parimad tulemused olid: 
bioloogia olümpiaad – Rain Kalda 10. koht; 
geograafiaolümpiaad – Rain Kalda 4. koht, Rauno 
Liländer 5. koht;  
inglise keele olümpiaad – Gretelis Liländer 11. koht; 
eesti keele olümpiaad – Rauno Liländer 1. koht,
Jürgen Algma 10. koht.  
 
8. klassi õpilane Rain Kalda osales juba teist aastat 
edukalt vabariiklikul loodusajakirjade viktoriinil. 
Seekord  saavutas ta parima tulemuse, mille eest 
teda premeeriti ajakirja Eesti Loodus 
aastatellimusega. 
III veerand oli edukas ka spordivallas. Rapla 
maakonna B-klassi poiste korvpalliturniiril saavutas 
kooli võistkond 3. koha. Mängisid: Taavi Roosi 
7. klass; Veiko Nööp 8. klass; Raivo Nööp, Rauno 
Rego, Sander Viljastu, Jürgen Algma, Janari-Joel 
Jõessar 9. klass. 

(jätkub lk. 2)

Vana-Vigala põhikooli sisukas veerand 
 
Lõpule jõudis töökas, toimekas, pikk ja lumine kolmas 
veerand, kuhu jagus nii rõõme kui ka muresid. Oli 
palju õppetööd, osalemist olümpiaadidel ning 
spordivõistlustel, palju headeks traditsioonideks 
saanud ettevõtmisi ning uusi ideid. Vaatamata 
veerandi pikkusele ja raskusele suutsid selle läbida 
väga heade tulemustega 15 õpilast ning kaugele neist 
maha ei jäänud ka 26 õpilast, kel tunnistusel ainult 
head ja väga head hinded.  
Väga tublid õpilased olid: 
I klass: Martin Rudak, Adeele Zagurski, Evely Lebin 
II klass: Kersti Einling, Teet Roosi, Mery-Liis Välis, 
Arnold Zagurski 
III klass: Sigrit Nurm, Signe-Renate Saar 
IV klass: Taavi Kliss, Doris Välis  
VI klass: Gretelis Liländer, Tanel Paavel,  
Meeli Pappe 
VIII klass: Mare Paavel 
III veerandi kindlaks kaaslaseks on olnud osalemine 
erinevatel maakondlikel aineolümpiaadidel. Tore, et 

Vana-Vigala põhikooli algklassiõpilaste kelguralli 



  

 

2  kool aprill 2006 
 (algus lk. 1) 

Algklassilapsed mängisid 15. veebruaril väga hästi 
Rapla maakonna 1.- 3. klassi rahvastepalli turniiril, 
saavutades I koha. Mängisid: Annika Otti, Tiina 
Põlma I klass; Rene Vodolaztšenko, Teet Roosi, 
Mery-Liis Välis II klass; Rauno Liitmäe, Holger 
Algma, Sander Liitmäe III klass. 
TV-10 olümpiastardi võistlusel Kohilas saavutasid 
esikolmiku kohti: Taavi Kliss IV klass, Mai-Triin 
Viirsalu VI klass, Taavi Roosi ja Harle Lasarenko 
VII klass. 
1. veebruaril tähistasime selle talve külmapühade 
meenutuseks ning uute ennetuseks pakasepoisi 
päeva. Nii oli sel päeval koolimajas lubatud kanda 
mütse, salle, kindaid, villaseid sokke ja muid 
talviseid riietusesemeid (v.a jope  ja välisjalanõud). 
Eesti Vabariigi 88. aastapäevale pühendatud aktus 
toimus traditsiooniliselt 23. veebruaril. Aktuse 
lemmikesinejateks osutusid algklasside poisid-
rahvatantsijad, kes osalesid 5. märtsil ka I Meeste 
Tantsupeo ülevaatusel. Rõõmustab, et meie noored 
mehed tahavad tantsupeol osaleda ning on valmis 
selle nimel pingutama.  
Õpilaste soovil algasid koolis peotantsukursused. 
Õpetajaks on Ants Lopsik Pärnust, kelle juures juba 
hulk Vigala lapsi mitmeid aastaid harjutamas käib. 
Tänaseks on koos käidud mitmeid kordi ning lapsed 
on pälvinud juhendajalt vaid kiidusõnu.  
 
1. märtsil toimus koos Eesti Politseiga spordipäev, kus võisteldi politseikooli sisseastumiskatsetel ettenähtud 
aladel - kõhulihaste harjutused, rippes lõuatõmbamine, raskuste vedu. Lisaks mängiti ka korvpalli. Nüüd kaunistab 
õpetajate toa seina koolile pühendatud tänukiri aktiivse osalemise eest projektis "Selge pilt". 
Lisaks ülekoolilistele üritustele on iga klass ka midagi toredat ja põnevat teinud: 
1. klass käis Hirvepargis matkamas ja loomadele süüa viimas. 
2. klass kohtus Vana-Vigala Raamatukogus kirjanik Aidi Vallikuga, korraldas oma klassis joonistuste näituse ja 
hoolitses oma klassi lillede eest. 
3. klass käis Jõulumäel suusatamas, Pärnus Tervisepardiisis ujumas ja suusaretkel Hirvepargis. 
4. klass kohtus samuti kirjanik Aidi Vallikuga, tegid süüa - poisid kartulisalatit ja tüdrukud jogurtitorti ning 
korraldasid esimese väitluse.  
5. klass osales väga suure innu ja rõõmuga kõigil kooli ühisüritustel - spordipäev, vastlapäev, sõbrapäev, disko, 
tüdrukutepäev, vabariigi aastapäev. 
6. ja 7. klass käisid koos Tallinnas Energiakeskuses ja Jeti Jäähallis uisutamas.  
8. ja 9. klass on oma põhitähelepanu suunanud õppetööle, kuid ilma nendeta ei oleks meil sööklas ja koolimajas 
kindlasti mitte asjad nii korras, kui nad on.  
9. klass valmistub oma lõpuekskursiooniks Helsingi - Stockholm ja ammutab õpetajatelt viimaseid tarkusi. 
Eelkutseklassid lõpetasid oma III veerandi traditsioonilise metsalaagriga.  

 

Juhtivkonstaabel Olimar Merilain
 hindab eelkutseõppe poiste füüsilist vastupidavust

6. märtsil toimus traditsiooniline tüdrukute päev. Toimus 
soengute valmistamise võistlus, kus sel korral olid modellideks 
tüdrukud ning juuksuriteks poisid. Paljud juuksed said tunda 
väga eriskummalist lähenemist ning üllatavat lõpptulemust.  
Usun, et eelnevast loost võib välja lugeda nii traditsioonide 
jätkumist, uute algatuste ellukutsumist, laialdast huvitegevust 
kui ka lihtsat koolirõõmu ja koosolemise nautimist.  
Kõigile ilusat kevad algust ja tehkem kõik oma tööd nii hästi, et 
ei oleks aega vaadata, kui halvasti teised töötavad! 

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikooli õppealajuhataja

Kõrvaloleval pildil: Liis Einling poiste valmistatud soenguga 

    Tegu räägib iseenda eest. ( Lucretius) 



  

 

3 aprill 2006 koolid / sport  

Tublid õpilased Kivi-
Vigala Põhikoolis 
 
Kolmanda veerandi lõpetasid 
ainult viitega järgmised õpilased:
2. klass - Doris Altmets, Kärolin 
Lints, Annabel Vaarma ja Pille 
Siimar 
3.klass - Kristina Muhu 
4. klass - Liis Siimar  
5. klass – Karolin Niit ja Katre 
Amann 
9. klass – Sille Sisas 
Neljade ja viitega õppisid 
järgmised õpilased: 
2. klass – Reigo Alu, Keily Moks, 
Keitlin Niit, Rainer Säkk, Siiri 
Lubaso 
3. klass – Tauno Roland, Andrin 
Veiand  
4. klass – Janette Liitmäe 
5. klass – Piia Laan 
6. klass – Aileen Kreuz, Sandra 
Soosaar, Tanel Viimne  

Võistlustel osalesid nelja riigi 
noorsportlased. Vigala poisid 
maadlesid tublilt, eriti hästi 
võistles Ardo Arusaar, kes võitis 
kõik vastased ja saavutas 
kaalukategoorias (76kg) I koha. 
Jaan Kuusik maadles end 
kaalukategoorias (54kg) 
kolmandaks. Madis Alesmaa, 
Karlis Kaldma, Sander Viljastu  
jõudsid 3.- 4. koha kohtumisteni, 
kuid kõik nad pidid kaotustega 
leppima.  
24. - 26. märtsil toimus Märja-
maal Eesti noortekoondise maad-
luslaager, kus osalesid ka kuus 
Vana-Vigala põhikooli õpilast. 
Päevas oli kaks kahetunnist 
treeningut, treenerite sõnul 
pigistati poisid nii tühjaks, et 
õhtused magamaminekud ei 
olnud probleemiks. Poisid olid 
laagriga rahul ja teavad, et töö 
kiidab tegijat. 

Olev Nisumaa

Alanud on aktiivne 
projektitöö 
 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis on alanud 
mitmete uute projektidega 
aktiivne töö. 18. aprillil sõidavad 
meie kooli õpilased Leedumaale, 
et osaleda seal partnerina 
Euroopa Noored projektis “Ma 
elan siin ja praegu”. Projekti 
koordinaatoriks on Kelme noorte 
karjääriklubi. Käsitletavad 
teemad on järgmised: noored ja 
prostitutsioon, alkohol, 
narkootikumid. Peale leedu ja 
eesti noorte on osalejaid Lätist, 
Poolast, Rumeeniast, Saksa-
maalt ja mujalt. Töökeeleks 
nendel päevadel inglise, saksa ja 
vene keel. 
Samas jätkub meie oma Euroopa 
Sotsiaalfondi meede 1.1. projekt 
“Uus võimalus“ tegevused, kus 
pearõhk on koondunud 
integreeritud tugiraamatute 
koostamisele ja õpilaste kutse-
alase ettevalmistuse läbiviimi-
sele erinevate tegevuste kaudu. 

Oleme partneriteks mitmetes 
RAKi meetme 1.1. 
„Tööjõupaindlikkust, toime-
tulekut ja elukestvat õpet tagav 
ning kõigile kättesaadav 
haridussüsteem” raames esitatud 
projektidele, Euroopa 
Sotsiaalfondile nagu OÜ Inscape 
Koolitus projekt „Koolitusmudel 
kutsekoolide õpilaste suhtlemis-
oskuste arendamiseks”, Riiklik 
Eksami- ja Kvalifikatsiooni-
keskuse projekt „Kutseõppe-
asutuste õppekavade arendus” ja 
SA Lääne-Eesti Kutseõpe 
(SALEK) projekt „Kutseõppe-
asutuste praktikakorralduse 
kaasajastamine ja kvaliteedi 
tõstmine Lääne-Eestis”. 
Regionaalsete investeeringute 
programmi hasartmängumaksu 
(EAS) rahastuse tulemusena on 
käivitumas projekt „Vana-Vigala 
TTK jõusaali renoveerimine”. 
Vastust ei ole veel tulnud 
Leonardo da Vinci programmi 
raames esitatud meie projektile 
„Õpiränne Saksamaal”. 

Ootame ka vastust 
koostööpartneritelt, kellega koos 
oleme avaldanud soovi osaleda 
International Language and 
Education Centre esitatud 
projektitaotlustes „Kutseoskuste-
ja tööparktika kutsekoolide 
lõpetajaile eesmärgiga 
suurendada noorte spetsialistide 
õpirände võimalusi Euroopas” 
(Leonardo da Vinci programm); 
Bad Salzungeni Kutseharidus-
keskus Thüringeni liidumaal 
projektis „ TOWN & COUNTRY 
PUMMPÄLZ” („Euroopa Noored” 
programm), kus osalejateks on 
meie kivi- ja sepaeriala õpilased. 
Aktiivselt aitame kaasa ka 
Vigala kihelkonna raamatu 
väljaandmisel. 
Ees on aga ootamas mitmeid 
projektitaotlusi kooli 
arengutegevuse edendamiseks.  
 
PROJEKTID PAKUVAD TÖÖD 
JA RÕÕMU! 

Maie Üürike
projektijuht 

7. klass – Sille Jõendi, Marin 
Laan, Viiu Roosi  
8. klass – Mari-Liis Kalmus, 
Karmo Jõendi, Sander Säkk 
9. klass – Siim Jaagant 
 
Kiita tuleb kindlasti ka 1. klassi, 
kus veel hindeid ei saada, aga 
õpetaja sõnul on tüdrukud tublid. 
Soovin kõikidele jõudu 
viimasteks pingutusteks, sest 
suvi ei ole enam kaugel! 
 

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja
 
 

Maadlusuudised 
 
17. - 18. märtsil toimusid 
Luunjas Jaan Jaago nimeline 
rahvusvaheline maadlusturniir. 
Võistlustel osalesid nelja riigi 

Laps, keda on haritud ainult koolis, on harimatu laps.  (G. Santayana) 
 



  

 

4  kontsert / juubel  aprill 2006 

Hooldekodu elanikud 
nautisid head muusikat  
 
Taas kord on põhjust kirjutada 
hooldekodus toimunust.  
8. märtsil oli hooldekodus 
meeleolukas kontsert, kus esines 
RAM-i lauljatest koosnev 
Kuninglik Kvintett, kelle 
repertuaari kuulub nii Valgre ja 
Oidi menulaule kui ka vanemale 
publikule südamelähedast 
klassikat. 
Kontsert sai teoks Hansapanga 
algatatud jõulukampaaniaga, 
mille raames annetasid 
pangakliendid Eesti hoolde-
kodude toetamiseks ligi 200 000 
krooni, teist samapalju lisas omalt 
poolt pank. Kogutud annetus 
kingiti kontsertide korraldamiseks 
hooldekodudes. 
Eestis on üle 100 hooldekodu, kus 
elab rohkem kui 3000 eakat ja 
puudega inimest. Nimetatud 
projekti läbiviimisel pakuti 
kontsertprogrammi 40 
hooldekodule üle Eesti. 
Hansapanga Eesti peadirektori 
Priit Põldoja sõnul oleks vaja 
eakamatele inimestele rohkem   

tähelepanu ja hoolivust üles 
näidata, seetõttu sooviti kinkida 
eakatele inimestele meeldejääv 
muusikaelamus, mis teeks rõõmu 
ja meenutaks noorusaega. 
Kontserti oli kuulama tulnud 
inimesi ka väljastpoolt, nii et omalt 
poolt pakkusime esinejatele meie 
maja tingimustes üsna suurt 
kuulajaskonda. Peale meeldiva 

muusikaelamuse tegi südame 
soojaks ka Kuldse Kvinteti 
lauljate arvamus, et nii kodust ja 
hubast hooldekodu kui meil, ei 
olnud nad veel kohanud. 
Täname Hansapanka, Kuldset 
Kvintetti ning kõiki, kellele läheb 
korda hooldekodus elavate 
inimeste käekäik. 

Riina Viibus 
Hooldekodu juhataja

Daam kübaraga 
 
28. märtsil täitus Vigalast pärit 
meditsiinidoktoril pr. Virve Suil 
80. eluaasta. 
Virve Sui sündis Vigalas 
tunnustatud jasoskonnaarsti 
Mihkel Ernst Kulli pere esimese 
lapsena. Peale Raba algkooli 
jätkusid neiu õpingud Pärnus 
Lydia Koidula Gümnaasiumis. 
1951. a. lõpetas ta Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna. 1962. aastal 
peale väitekirja “PASH´I, ftivasiidi 
ja streptomütsiini toimest 
laboratoorsete loomade 
närvisüsteemisse” kaitsmist, 
omistati talle arstiteaduse 
kandidaadi teaduslik kraad. 
Hiljem asus ta uurima Haapsalu 
ravimuda ning sellest valmistatud 

preparaadi humisooli ravitoimet. 
Uurimistööde tulemusena valmis 
uus väitekiri, mille ta 1990. a. 
edukalt Moskvas 
Meditsiiniteaduste Akadeemia 
Reumatoloogia Instituudis kaitses 
ning mille eest omistati talle 
meditsiinidoktori teaduslik kraad. 
Virve Sui ettevõtmiste nimekiri on 
austustäratavalt pikk: 142 
teaduslikku tööd, 47 teaduslikku 
artiklit, tema töid on tõlgitud 
mitmetesse keeltesse, ta on 
osalenud ning esinenud mimetel 
konverentsidel ja kongressidel. 
1954. a Virve Sui abiellus, tal on 
kaks poega. 
Alates 1998.a hakkas Virve Sui 
enamasti viibima oma sünni-kodus 
Kivi-Vigalas. Ta osaleb 
tantsurühmas “Kullerkupp”. 

Minu esimene teadlik kohtumine 
proua Virvega oli möödunud suve 
hakul telefonitsi, see jättis 
kõnelejast meeldiva ja asjaliku 
mulje. Mõne aja pärast aga 
silmasin üht  hallipäist naist 
kirkutee remonditaval teelõigul 
suurtel munakividel graatsiliselt 
liikumas. Tema kõnnakut oli 
raske mitte tähele panna –  ta 
liikus sirge seljaga, kergelt ja 
kiirelt, kuid mitte kiirustades. 
Teadmata, et tegemist on 
tunnustatud doktoriga, mõtlesin, 
et see daam võiks olla paljude 
kunstnike muusa “Daam 
kübarga”. 

Elle Altmets
(artiklis kasutatud Virve Sui 

eluloo kirjeldust aastast 2004 )

Vanasti oli kõik parem, ka see tunne oli parem, et vanasti oli kõik parem.   (A. Valton) 

Kuninglik Kvintett Vigala Hooldekodus 

Kui annate hariduse mehele, harite üht inimest, kui naisele, siis perekonda.   (R. Manikan) 



  

 

5 aprill 2006 kultuur / tervis 

Õpetajate teatrifestival 
 
3.- 4.märtsil toimus Viljandis juba 
üheksandat korda Üleriigiline 
Õpetajate Teatrifestival. Nagu juba 
mitmed eelnevad aastad, oli seegi 
kord asukohaks Viljandi teater 
“Ugala”. Kõik aastad on sellest 
ettevõtmisest osa võtnud ka Vigala 
õpetajate showtrupp ning toonud 
sealt kaasa mitmeid auhindu ja 
tunnustusi. Sel aastal oli ürituse 
motoks “Sekund, minut, tund”. 
Sellest lähtudes panime kokku oma 
kava.  
Kokku osales festivalil 18 kooli, sel 
korral külalisi võõrsilt ei olnud. 
Vigala õpetajate showtrupp tõi 
kaasa õpilasžürii Grand Prix 
auhinna lavastuse eest ja Viljandi 
Maagümnaasiumi auhinna 
truuduse ja sarmikuse eest ning 
Neeme Algkooli tunnustuse meie 
trupi meestele. Sel aastal oli meil 
kaasas ka oma helitehnik, kelle abi 
oli hindamatu, selleks oli 
Kultuurikomisjoni esinaine Heli 
Lints. Järgmisel aastal 
juubelifestivalile minnes kasutame 
kindlasti jälle Heli abi.  
Tänud toetuse eest lähevad Vigala 
Vallavalitsusele ning ka meie 
koolidele. 

Ilona Noor

Showtrupp vasakult lugedes: Tiina Kalda (Vana-Vigala TTK), Marko 
Kreuz (Kivi-Vigala PK) Ilona Noor (Kivi-Vigala PK), 

Meelis Välis (Kullamaa KK), Ingrid Ploom (Vana-Vigala TTK), 
Hillar Orav (Vana-Vigala TTK) ja Harri Kivi (Kivi-Vigala PK)

Iga laps on kunstnik,  
aga raske on kunstnikuks jääda 

    täiskasvanuks saades.  
(P. Picasso)

 

X Isetegemispäev 
 

Meil on hea meel teile teada anda, et  
21. aprillil 2006 algusega kell 19.35  

toimub Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis Vigala valla X korraline 

isetegevuse ülevaatus. 
 

Osalema on palutud kõik Vigala vallas 
isetegemises osalevad, või seda omal 
arvamusel teha suutvad kollektiivid ja 

üksiküritajaid. 
 

Pidu on kinnine- osaleda saavad vaid 
peol esinejad. 

 

Peo teema - „The best of 10“ ehk 
maakeeli 

„Kuidas Vigalas 10 aastat pidusid on 
peetud!“ 

 

Iga kollektiiv ja üksiküritaja peab 
13. aprilliks registreeruma  

Astrale tel. 482 4581 või Helile tel. 482 5681 

Tervisenädal „Hoia süda terve!“ 
17. - 23. aprill 2006.a 

 
Tervisenädala raames toimuvad Vigala vallas mitmed 
tervislikku käitumist käsitletavat üritust. 
 
17. aprillil Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis ja 
18. aprillil Kivi-Vigala põhikoolis algusega kell 18.00 
„Tervislik teelaud“. Raviteesid pakub Ingrid Ploom, 
lühifilmid  „Süda ja infarkt“, „Kõrge vererõhk“. Vestlust 
juhib Maret Järv. 
 
20. aprill Vana-Vigala TTK-s kell 18.00 – Tervislikud 
retseptid ja nende degusteerimine. 
 
22. aprill Tervisepäev! – Vana-Vigalas algusega kell 
11.00. Võimalus osa võtta juhendajate käe all kepikõnnist 
või matkast. Samal ajal tutvustatakse võimlas tantsulist 
aeroobikat. Lööge aktiivselt kaasa! Kohapeal müüakse 
kepikõnni keppe, raviomadustega villatooteid, jm 
huvitavat.  
Hea päev perega välja tulemiseks, sest väikelapsed võib 
anda mängutuppa hoidja hoole alla! 
Kõik üritused on tasuta! Täpsem info tuleb 
kuulutustele! 



  

 

6  vallavalitsus aprill 2006 

Vigala Vallavalitsuses 
 
08.03.2006 istungil otsustati: 
- anda kasutusvaldusse neli 

maaüksust 
- lubada ostueesõigusega

erastada maad kahel taotlejal 
- tunnistada kehtetuks Vigala 

vallavalitsuse korraldus nr 347 
22.03.1999 

- sünnitoetuse piirmääraks 
kehtestada 5000 krooni 

- määrata tähtajad OÜ 
HelionInvestile Vana-Vigala 
külas asuva masuudihoidla ja 
elamu nr 5 korda tegemiseks ja 
Neeme Lauritsale Kivi-Vigala 
külas asuva masuudihoidla 
korda tegemiseks 

Tähelepanu ettevõtjad! 
 
Majandustegevuse registri seaduse 
§ 26 alusel peab ettevõtja iga aasta 
15. aprilliks esitama vallavalit-
susele kinnituse registreeringu 
õigsuse kohta. Kinnituse mitte 
esitamise korral registreering 
kustutatakse ning ettevõtja kaotab 
õiguse ettevõtlusega tegeleda. 
Blanketi registreeringu õigsuse 
kinnitamise kohta on võimalik 
saada vallavalitsusest või 
Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumi kodulehelt 
aadressil: www.mkm.ee →
registrid → taotluste vormid. 
NB! Registreeringu õigsuse 
kinnitamise eest riigilõivu ei ole 
vaja tasuda! 

Detailplaneeringu 
algatamine 
 
Vigala Vallavolikogu 22.02.2006 
otsusega nr 3 on algatatud 
Vigala vallas Tõnumaa külas 
Ülovi kinnistu detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks 
on Vigala vallas Tõnumaa külas 
Ülovi kinnistu krundi 
eraldamine. Planeeringuga 
määratakse: 
-  katastriüksuse sihtotstarve 
-  krundi ehitusõigus 
-  liikluskorraldus 
-  haljastus 
-  tehnovõrkude lahendamine 
 
Vigala Vallavolikogu 22.02.2006 
otsusega nr 4 on algatatud 
Vigala vallas Päärdu külas Villa 
Eugenie kinnistu 
detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks 
on Vigala vallas Päärdu külas 
Villa Eugenie kinnistu jagamine 
elamukruntideks. 
Planeeringuga määratakse: 
-  katastriüksuse sihtotstarve 
-  krundi ehitusõigus 
-  liikluskorraldus 
-  haljastus 
-  tehnovõrkude lahendamine  

Metsamajandustoetust 
 
27.märts - 21. aprill saab PRIAst 
taotleda metsamajanduse toetust, 
mille eesmärgiks on aidata kaasa 
metsade säilitamisele ja 
arendamisele ning töökohtade 
säilitamisele maapiirkondades.  
Toetust saavad taotleda nii 
eraisikud kui ka metsaühistud. 
Eraisikud saavad toetust taotleda 
kahjustatud metsa taastamiseks ja 
noorendiku hooldamiseks, metsa-
ühistud lisaks veel ka metsa-
hooldustehnika ja taimekaitse-
vahendite soetamiseks, ühistu 
tegevuse toetamiseks ja 
arendusteks.  
Kahjustatud metsa taastamiseks 
antakse toetust 11700 kr hektari 
kohta, noorendiku hooldamiseks 
kuni 2400 kr hektari kohta. 
Metsahooldustehnika ja taimekait-
sevahendite soetamiseks antakse 
toetust kuni 50% abikõlblike 
kulude maksumusest. Metsaühistu 
tegevuse toetamise puhul antakse 
toetust mitte rohkem kui 100 000 
kr ühe metsaühistu kohta, 
arendustoetuse puhul mitte 
rohkem kui 1 500 000 kr ühe 
metsaühistu kohta.  
Info ja dokumentide vormid on 
saadaval PRIA büroodes ja  
koduleheküljel internetis 
www.pria.ee 

Volikogus oli arutusel 
kaugkütte hinna tõusu 
kompenseerimise kord.  
 
Vigala vallale riigieelarvest 
eraldatud vahenditest (100 000 
krooni) kompenseeritakse 
kaugküttega köetavas elamus 
elavale kodutarbijale kaugkütte 
hinna tõusust tulenev 
suurenenud soojusenergiakulu. 
Tingimusel, et 01. jaanuaril 
2006. a. kehtinud hind ületab 
enam kui 20 % 01. juunil 2005. a. 
kehtinud hinda. 
Kompenseerimisele kuuluva 
hinnatõusu protsent määratakse 
Vigala Vallavalitsuse 
korraldusega kütteperioodi 
lõpus, lähtudes laekunud 
avaldustest ja riigieelarve 
eraldisest (kokku 100 000 krooni 
ulatuses). 
Toetus kaugkütte hinna tõusu 
kompenseerimiseks makstakse 
välja  ühekordse summana 
kütteperioodi lõpus. 
Kaugkütte toetuse maksmise 
tingimused ja kord on 
avalikustatud Vigala valla 
koduleheküljel ja 
raamatukogudes. Samas on 
avalikustatud ka avalduse vorm. 
 
NB!  Täiendava informatsiooni 
saamiseks palume Vana-Vigala 
elanikel pöörduda Ants Ojavee, 
Enn Roosi või Aleksander 
Nazarovi poole.  
Kivi-Vigala elanikud saavad 
kaugkütte toetuse taotlusi täita 
Vigala Vallavalitsuses. 

 Ilme Roosi
sotsiaaltööspetsialist

Diplomaat on keegi, kes oskab su põrgusse saata nii, et sa hakkad reisi ootama. 
(anonüümne allikas)

   

On tarvis meeles pidada, et 
mida valitsus annab, peab 
ta enne ära võtma. 

(J.S. Coleman)
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    Lauatennis 
 
Oktoobrist märtsini toimusid Vana-
Vigala piirkonna nelja-etapilised 
individuaalsed karikavõistlused 
lauatennises. Turniirist võttis 
kokku osa 41 inimest. VI etapi 
tulemused: 
A grupp 
I koht - Ilmar Luige, treener 
II koht - Margus Vatter, II kursuse 
puidutisler 
III koht - Ralf Tohv  eelkutseõppe 

Meie hulgast lahkunud 
 

Hilda Elmik 
Salme Ojandu 

Heino Tiits 
 

B grupp 
I koht - Andrus Maivel, II kursuse 
autolukksepp 
II koht - Alar Allveer, lkutseõppe 
III koht - Erki Kandima, III 
kursuse autolukksepp 
 
C grupp 
I koht - Taimo Lehtsalu 
II koht - Katrina Suurkask, III 
kursuse pagar-kondiiter 
III koht - Mihkel Eiland, I kursuse 
autolukksepp 

Turniiri 10 paremat: 
1.Ilmar Luige 
2.Ervin Konstabel 
3.Ralf Tohv 
4.Margus Vatter 
5.Lembit Linder 
6.Marko Eifel 
7.Allan Lumi 
8.Marko Meitus 
9.Andres Maivel 
10.Argo Seisonen  

 
Ilmar Luige

Meeldetuletus 
pensionäridele 
 
Seoses pensionite tõusuga tuleks 
mittetöötavatel pensionäridel, kelle 
pension ületab 3000 krooni, esitada 
pensioniametile avaldus 
maksuvaba tulu arvesse võtmiseks. 
Kui mittetöötav pensionär sellist 
avaldust esitanud ei ole, siis on 
pensioniamet kohustatud 3000 
krooni ületavalt pensionisummalt 
tulumaksu kinni pidama.  
Iga pensionär võib avalduse 
kirjutada omakäeliselt ja selle posti 
teel pensioniametisse saata. Kuid 
Vigala vallavalitsuses on saadaval 
ka avalduse blanketid (v.t 
kõrvalolev näidis). 
 
Avaldus saata aadressil: 
Tallinna Pensioniameti Rapla 
osakond  
Tallinna mnt. 14 
 Rapla 79513 

Ilme Roosi 
sotsiaaltööspetsialist

näidis
 
Tallinna Pensioniameti 
Rapla Osakond  
 
 

................................. 
Ees- ja perekonnanimi 

................................. 
Isikukood 

................................. 
Elukoht

AVALDUS 
 
Palun minu pensionist 
tulumaksu mitte kinni pidada. 
Ma ei tööta.  
 
 
Kuupäev  
Allkiri  
 
 

Kulu põletamisest 
 
Igal aastal juhtub Eestis kümneid 
raskete tagajärgedega tuleõnne-
tusi, mis on alguse saanud tule-
ohutusnõuete mittetäimisest kulu 
ja prahi põletamisel. 2005 a toimus 
vabariigis ligikaudu 2300 
kulupõlengut.  
Juhul, kui on olemas reaalne oht, 
et kulu võib süttida (nt. mööduvast 
autost mahavisatud kustutamata 
suits või tikk) on tulekahju 
ärahoidmise eesmärgil lubatud 
kevadel kahe nädala jooksul pärast 
lume sulamist kulu põletada. 
Põlengut ei tohi jätta omapäi ning 
käeulatusse tuleb varuda esmased 
kustutusvahendid (ämber veega, 

kustutusluuad, märjad oksad) 
Juhul, kui KOV heakorra eeskiri 
ei keela prahi põletamist, tuleb 
järgida järgmisi nõudeid:   
• Prahti põletada ja lõket või 

muud küttekoldevälist tuld võib 
teha väljaspool ehitist tuule 
kiirusel kuni 1,5 m/ sek selleks 
kohandatud mittepõleval alusel 
või kuivanud taimestikust 
puhastatud mineraalpinnasel.  

• Prahi põletamise ning lõkke või 
muu küttekoldevälise tule 
tegemise koht objektil peab 
paiknema vähemalt 15 m 
kaugusel mistahes ehitisest või 
põlevmaterjali lahtisest 
hoiukohast ja vähemalt 30 m 
kaugusel metsast.  

• Tule tegemisel ei tohi tuletegija 
jätta tuld valveta ning pärast 
prahi põletamist ning lõkke või 
muu küttekoldevälise tule 
tegemist tuleb põlemisjäägid 
hoolikalt kustutada veega 
ülevalamise või mulla või liivaga 
katmise teel.  

Juhul, kui tuli väljub kontrolli alt, 
tuleb sellest koheselt teatada 
häirekeskusele numbril 112. 
Kehtiv karistusseadustik näeb 
ette tuleohu tekitamise eest 
looduses tuleohutusnõuete 
rikkumise tõttu trahvi füüsilisele 
isikule kuni 12 000 krooni ja 
juriidilisele isikule kuni 50 000 
krooni. 

Piret Seire (Päästeteenistus)

FIE ravikindlustusest 
 
1. aprillist 2006 jõustuvad 
Ravikindlustuse seaduse muuda-
tused, mis reguleerivad füüsilisest 
isikust ettevõtja ravikindlustuse 
tekkimist, peatamist ja lõppemist. 
Seaduse muudatustest lähtuvalt 
ei pea FIE enam muretsema 
andmete edastamise pärast 
haigekassale. Haigekassa saab 
andmed FIE ravikindlustuse 
kohta otse Maksu- ja Tolliametist. 
Lisaks sellele lüheneb kindlus-
tuse ooteaeg senise 3 kuu asemel
14 päevale. Täpsemat infot 
ravikindlustuse kohta saab 
haigekassa infotelefonil 16363. 
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    Arvutiprogramm teeb vaid seda, mida te käsite tal teha, ja mitte seda, 
 mida te tahaksite , et ta teeks. (Greer´i seadus ) 

Pole olemas rikkaid inimesi, on vaid sulid või sulide pärijad. (anonüümne)  
Ajalehe kõige ausam osa on reklaam. (T. Jefferson) 

Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4772 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 4773 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 

Aprillikuu sünnipäevalapsed 
 
Hilda-Armilda Turtsa 16.04 93 
Aliide Klementsov 10.04 90 
Alfred-Heinrich Tohver 20.04 85 
Laine Plamus 13.04 83 
Elmi Nisumaa 15.04 83 
Jakob Sinikas   5.04 75 
Aino Reemann 19.04 75 
Leida Arb 13.04 65 
Aime Kikajon 29.04 65 
Aimi Ojavee 14.04 60 

 
Ei ole jäädav pakane varjus,  

päikese pilkudest ei kustu soe. 
Korduvaid rõõme elus on palju, 

veidi ka muresid –  
kuid see ei loe!

 
Palju õnne! 

Pakume tööd! 
 
“Jaama baar” otsib töötajat 
 
Info tel. 482 5223, 5391 4942 või 5673 6313

30. aprillil 
Vana-Vigala Rahvamajas  

algusega kell 21.00 
 

VOLBRIPIDU 
 

Oma uut plaati tutvustavad ja peo tuju 
hoiavad üleval Raivo & Meelis 
 

NB! Raivo ja Meelis otsivad bändile uut nime!
Kõik pakkumised on oodatud. 
 

Pilet:25.- 
 

Info: rahvamajast 482 4581 või 5656 2136 

Vana-Vigala Rahvamaja 
 

APRILLIKUU ÜRITUSTE KAVA 
 

KINO: 
Pühapäeval, 2. aprillil, kell 10.30 

 
Eesti Mängufilm „KULDRANNAKE“ 

 
Pilet:25.- 
 
 
TANTSUÕHTU: 

Laupäeval, 8. aprillil, kell 21.00 
 

Tantsutab lustibänd “BOOMER” 
 
Pidu ainult Täiskasvanutele!!! 
 
Piltet:35.- 
 
 

Laupäeval, 15. aprillil, kell 21.00 
 

Disco 

Vigala Tervisekeskuse arsti vastuvõtuajad: 
 

Kivi-Vigalas: E  - 10.00 – 14.00 
 T, K – 10.00 – 13.00 
 N – 14.00 – 18.00 
Vana-Vigalas: E – 14.00 – 18.00 
 N – 10.00 – 14.00 


