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Hoia süda terve! 

Suured tänud vabatahtlikele abilistele ning sponsoritele, kes 
tervisenädalat oma toodetega toetas. Kõige suuremad tänud Tehnika-
ja Teeninduskooli töökale kollektiivile, kes väga palju toetas ja aitas 
Tervisenädala läbiviimisel – kokad, pagarid, koristajad, õpilased, 
õpetajad, eriti suured  tänud Inge Regole! 
 
Tervisenädala sponsorid ja toetajaid: 
Sirje Soom Lihula Tarbijate Ühistust, kelle abiga pakuti üritustel 
lauale maitsvat ja tervislikku. 
Tervislik dieet võib sisaldada klaasikese punast veini ja tumedat 
šokolaadi. Et see südamele hästi sobis, täname Mallar Tekkelit ja 
Mirgo Seisoneni 
Tervisliku lõunasöögi tarbeks juurvilja saime headelt annetajatelt 
Küllili Alesmaalt ja Viljandist Isu Tuba`lt.  
Abistava käe ürituse läbiviimiseks ulatas Era Valdus AS, tänu kellele 
sai välja loosida peaauhinnaks olnud kepikõnnikepid.  
Vigala Piimatööstuse OÜ, kes toetas erinevate ja huvitavate juustu-
ja kohupiima toodetega.  
Leiburilt saadeti tervislikud tooted degusteerimiseks Evelyn Tamme 
tellimusel. 
Rapla Maavalitsus, Vigala Vallavalitsus. 
Kokkuvõttes võitsid kõik, kes mingil moel sellel üritusel osalesid ja  
oma südame heaks tegutsesid. 

Päikest ning tervist teie päevadesse!
Maret Järv ja Elle Altmets

Sinu tervis on Sinu kätes 
 
17.-22. aprillil, terve nädala jooksul, 
toimusid üle maakonna ja vabariigi 
südame tervisele pühendatud 
üritused. Ka Vigala vald osales 
maakondlikus Tervisenädala 
projektis, mille  organiseerimise 
usaldas Vana-Vigala Tervise-keskuse 
pereõe Maret Järvile. Maret aga 
jõudis omakorda uskumatult palju 
inimesi kaasa haarata.  
Tervisenädala raames toimusid 
mitmed erinevad üritused, kus jagati 
näpunäiteid, kuidas tervislikult 
elada, toituda, puhata. Tervislikel 
teedeõhtutel, kus Ingrid Ploom rääkis 
teede mõjust ja nende kasutamisest, 
vaadati lisaks veel filme infarktist ja 
kolesteroolist. Kolmapäeval toimus 
Ene Raua juhendamisel luuleõhtu 
„Südamest südamesse“. Neljapäeval 
räägiti aga tervislikest dieetidest.  
Nädal kulmineerus kogupere 
tervisepäevaga Vana-Vigalas, kus 
soovijail oli võimalus osaleda matkal 
(Tiina Kalda juhendamisel), 
kepikõnnil, aeroobikas (Ilona Noor); 
kasutada massaaži- ja iluteenuseid; 
tutvuda erinevate tervisetoodete ja 
raamatutega. Võrkpallihuvilised 
panid ise kokku võistkonnad ja viisid 
läbi miniturniiri. Lastelegi oldi 
mõeldud - kohapeal tegutses nn 
lapsehoidja (Tiina Rasva), kes neid 
suunas ja kantseldas. Vana-Vigala 
noored näitlejad tulid samuti 
Karupoeg Puhhi näidendiga lapsi 
lõbustama. 
Registreerimislehtede järgi võttis 
tervisenädala erinevatest üritustest 
osa kokku 161 inimest. Tegevust 
jagus terve nädala jooksul nii noortele 
kui vanematele nii meestele kui 
naistele. 

Üha populaarsemaks on muutunud kepikõnd
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 Isetegemispäev 
 
21. aprillil tähistasid Vigala valla 
aktiivsed kollektiivid X 
Isetegemispäeva mõnusa olemise 
ja jalakeerutamisega.  
Isetegemine tähendab päeva, kus 
kõik Vigala valla asutused ning 
rahvapundid võivad ennast 
kunstilisest küljest teatrilaval 
esitleda. Kollektiividele ei seata 
muid piiranguid, kui et kava 
pikkus ei tohi ületada viit 
minutit. Ülesastuvate lauljate, 
tantsijate, etlejate andekus pole 
sugugi oluline, peaasi et iga 
tegija naudib oma esinemist. 
Pealegi on Vigalas uskumatult 
palju inimesi, kes tavaliste tööde 
ja tegemiste kõrval pole eriti 
silma paistnud, aga kord aastas 
säravad lavalaudadel kui tõelised 
näitlejad. Loomupärase 
intelligentsuse ja andekuse 
kõrval pakuvad esinejad 
pealtvaatajatele argirutiinist 
väljatulemise võimalust, kuna 
kõiki kavasid läbib nali ja naer. 
Kõige sagedamini naerdakse 
iseenda, valla ning riigi 
eksimuste ja viperuste üle. 
Kavadesse põimitakse nii 
kohalikke lugusid ja folkloori kui 
utoopilisi tulevikuunistusi.  
Selle aasta teemaks oli „The best 

õpilased uurisid erinevaid aspekte 
Ida-Virumaast. Algselt olid noorte 
teadmised Virumaast napid, kuid 
referaatide-uurimistööde käigus 
selgus, et Virumaa ei ole mitte 
ainult tööstus- ning 
reostuspiirkond, vaid tähendab ka 
ehedat loodust ning huvitavat 
kultuurilugu. Parima töö esitle-
jaks osutus 8. klassi noormees 
Vahur Viimne, kes rääkis Ida-
Virumaa positiivsetest külgedest. 
Projekti järgmise etapina 
minnakse  maikuus kahepäevasele  
Virumaa õppereisile, mille käigus  
külastatakse nii Kohtla 
Kaevandusmuuseumi, Ontikat, 
Kiviõli tuhamäge, Kurtna 
järvestiku, Kuremäe kloostrit kui 
ka Narva linna. 
Et minna maailma, tuleb tunda 
kodumaad.. 

Elle Altmets ja Leili Jaagant 

 

of 10“ ehk ülevaade kümne-
aastase tegevuse parimatest 
paladest. Lisaks kokkuvõtetele 
võis laval näha ka päris uusi 
etteasteid. Traditsioonilised 
esinejad olid põhikoolide ja 
rahvamajade kollektiivid, 

Kivi-Vigala  näiteringi esitus heast ja kurjast

tehnika- ja teeninduskoli esindus, 
Eesti Post. Uue üllatajana astus 
aga üles “Singirullid ehk 
lihapallikesed” ehk Kivi-Vigalas 
tantsulise aeroobikaga tegelevad 
naised.  

Elle Altmets ja Heli Lints

Korvpallist Kivi-Vigala 
Põhikoolis 
 
Sellel poolaastal on taas tublid 
olnud Kivi-Vigala põhikooli B-
klassi korvpallurid. Maakonna 
Meistrivõistlustel saavutati küll 
Käru “hiiglaste” järel II koht, aga 
see tagas edasipääsu 
vabariiklikku veerandfinaali. 
Turniir toimus Koigis, kus 
kohaliku võistkonna järel 
saavutati taas II koht, mis 
omakorda tagas järgmise pääsu 
vabariiklikku poolfinaali.  
Sellele turniirile tuli sõita lausa 
teisele poole Eestit ehk Vastse-
Kuustesse. Kahjuks tuli seal aga 
vastu võtta kaks valusat kaotust. 
Ühe punktiga jäädi alla 
Sürgaverele ja kolme punktiga 
Leiele. Edasi küll võideti, aga 

lõppkokkuvõtteks saavutatud 
kolmas koht, ei lubanud sellel 
aastal enam finaali minna. Poisid 
olid sellegi poolest tublid ja 
treenerit üllatasid nad meeldivalt 
oma südi võitlusvaimuga. 
Saavutatud vabariigi üheksas 
koht on ka igati kiiduväärt 
tulemus.  
Võistkonnas mängisid: Margus 
Liiva, Vahur Viimne, Anre Kuldja, 
Peep Võtti, Sander Säkk, Taavi 
Tulvik, Jander Klimenko, Janar 
Klimenko ja Andres Orub. 
 

Marko Kreuz 
 
Keskkonnateadlikkus 
 
Kivi-Vigala põhikool osaleb KIK 
keskkonnateadlikkuse programmi 
projektis, mille käigus 5.-9. klassi 
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kontserdile ilus punkt. Kõrvalt-
vaatajana nägin ka seda, et 
noormehed, kes enne aeg-ajalt 
ukse vahelt sisse kiikamas 
käisid, olid nüüd ennast 
märkamatult saali toolidele 
istuma libistanud.  
Kuid sellega pidu ei lõppenud. 
Järgnesid tänamised ja 
tunnustused koolide direktoritelt 
ja rahvamajade poolt. Edasi 
vaadati Harri Kivi poolt 
kokkupandud möödunud aasta 
tantsupäeva videod. 
Kuna tegemist ikka ülemaailmse 
tantsupäevaga, olid korraldajad 
varunud ka kõigile osavõtjatele 
üllatuse. Seltskonntantse üle 
ilma oli õpetama kutsutud Paul 
Bobkov, kes sellel alal üle eesti 
kuulus. Tema käe all algas 
tõeline tantsumöll ja paari 
tunniga õpiti selgeks 
kümmekond vahvat tantsu. 
Ühisesse tantsuringi olid 
kaasatud kõik tantsijad ja 
pealtvaatajad. 

Astra Põlma

TANTSUPÄEV 
 
29. aprillil tähistati Vana-Vigala 
Rahvamajas ühiselt 
rahvusvahelist tantsupäeva. 
Seegikord olid kokku tulnud kõik 
aktiivselt tantsuga tegelevad 
Vigala kollektiivid. Peol esines 7 
eriilmelist tantsurühma, kus 
kokku osales 63 tantsijat. 
Peale peakorraldajate 
tervitussõnu astusid üles Vana-
Vigala põhikooli poisterühm, 
juhendaja Krista Tõldmaker. 
Rühma esituses nägime tantsu 
„Siit on läinud sirgu jäljed“, mis 
on pärit suvisest Meestetantsu-
peo repertuaarist ning 
tervituseks „Kiitsaharakatele“ 
lustakat tantsu „Kiitsakas“. 
Poisid said tulise aplausi 
osaliseks ning võib arvata, et ega 
neil Rakveres 11. juunil toimuval 
Eesti I Meestetantsupeol sugugi 
kehvemini lähe.  
Järgmisena esines Kivi-Vigala 
põhikooli segarühm, 
juhendajateks Ilona Noor ja 
Kristiine Niit. Selgus, et nemad 
on kursi võtnud 2007. a. 
toimuvaks Noorte laulu- ja 
tantsupeoks. Kuna rahvariideid 
koolil veel pole, tantsiti „Kaera-
Jaani“ vabas riietuses, mis mõjus 
sama värvikalt ja vahvalt, kui 
üks tõsine ülesastumine tõeliselt 
rahvapeolt. 
Kolmandana asusid saali 
vallutama tõelised koolijütsid. 
Vana-Vigala põhikooli tantsijad 
on astunud vastu uutele 
väljakutsetele Koolikotid seljas, 
valged tennised ja ühtne 
koolivorm - kõik nagu siis, kui 
minagi veel koolis käisin, 
saabusid koolilapsed lavale. 
Võimlemiskavaga pole Vana-
Vigala põhikoolis juba aastaid 
esinetud. Seekord oli võimlemise 
saatjaks küll vana ja tuntud „Oh 
kooliaeg...“, kuid trikid ja 
vallatused, mis tehti, olid väga 
uudsed ning kelmid. Pole ka ime, 
et need särasilmsed tüdrukud 
kohe publiku südamed vallutasid. 
Edasi liikus kava jällegi 
traditsioonilise eesti rahvatantsu 
satel. „Kiitsharakad“ olid valinud 

esitamiseks rahvatantsu „Mpa-
aarit“, mis ka suure lusti ja 
säraga rahvale ette kanti. Kivi-
Vigala „Kullerkupu“ esituses 
nägime „Labajalavalssi“. Nagu 
juhendaja Helmi Hiibus ütles 
valmistuvad nemadki suviseks 
Memm-taadi tantsupeoks. 
Kõige hoogsamad ja 
pilkupüüdvamad tantsud olid 
seekordki jäetud lõppu. Eks see 
showtants ju hoogsust ning 
säravust tähendagi. Oli nii showd 
ja oli ka tantsu - kõik see silmailu 
Ilona Noore poolt sätitud ja 
seatud. Esimeseks looks Kivi-
Vigala tuntud „Everybody Get 
up!“ Oli näha, et tüdrukud on 
muutunud palju liikuvamaks ja 
enesekindlamaks. Tants mõjus 
noortepäraselt ja kaasakiskuvalt. 
Lõpuks Vana-Vigala 
showtüdrukud tantsuga 
„Shoccolate“. Ja nad olid kui 
tõelised kompud (väga-väga heas 
mõttes) oma kaunites 
kostüümides. Hoogsa tantsu ja 
võluva naeratusega pandi  

Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine Vigala moodi -  tantsupõrandale 
on kogunenud nii noor kui vana, nii rahvatantsija kui showtantsija 

Ootame kaastöid vallalehe jaoks iga kuu viimasel töönädalal. 
Leht tuleb täpselt nii huvitav ja paks, kui palju laekub 
erinevaid kirjutisi ja informatsiooni. Lehe toimetaja on vaid 
kokkupanija, mitte ajakirjanik, seega oleneb vallalehe 
huvitatavus kõikidest vallaelanikkest.    
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Taas külastusmäng 
"Unustatud mõisad"! 
 
MTÜ Eesti Mõisakoolide 
Ühenduse initsiatiivil  toimub ka 
käesoleval aastal üle-eestiline 
külastusmäng "Unustatud 
mõisad". Osalevad 32 mõisakooli, 
uuendusena on lisandunud ka 
eravalduses olevad mõisad. 
“Unustatud mõisate“ projekti 
eesmärkideks on: 
1. juhtida tähelepanu Eesti 
mõisatele ja nende arendamisele.
2. tõsta maapiirkondade 
konkurentsivõimet. 
3. anda huvilistele unikaalne 
võimalus mõisatega põhjalikuks 
tutvumiseks. 
 
Külastusmänguga aitame kaasa: 
1. kultuuripärandi säilitamisele, 
arendamisele ja tutvustamisele 
2. ettevõtluse elavdamisele 
3. piirkondade identiteedi- ja 
mainekujundusele  
4. rahvaharituse kasvule  
5. kooli ja piirkonna koostööle.  
Raplamaalt on nimetatud 
üritusega liitunud mõisa-
koolidest kahjuks vaid Vana-
Vigala Põhikool. Seda suurem on 
aga kooli vastutus esindada kogu 
maakonda. 
 
Nüüd lühidalt projektist. 
Projektis osalevad mõisad on
külastamiseks üheaegselt 
avatud kuuel päeval: 
27. mai, 10. juuni, 29. juuni, 
8. juuli, 9. juuli, 29. juuli.  
Mõisate eesti- ja saksakeelse 
nimega tahvlid, millel on  

lisatahvel külastuspäevadega 
paigaldatakse mõisatele lähedal 
asuvate liiklustihedate 
maanteede äärde. 
Mõisates korraldatakse 
külastajate vastuvõtt ja 
registreerimine alates 10.00 kuni 
18.40.  
Iga mängus osaleda sooviv 
külastaja saab esimesest 
külastatavast mõisast külastaja-
raamatu, millesse kogutakse 
mõisatest templeid. Kaheksa 
mõisa templiga raamatu omanik 
võib osaleda loosimisel. 
Loositakse välja kutseid 
kokkuvõtvale üritusele, mille ühe 
osaks on teatrietendus. Loosimi-
sel saab üksikkülastaja ühe 
kutse. Peredele toimub eraldi 
loosimine (kolm kutset).  
Külastajaraamatus on ka 
lisaküsimusi. Tuleb tunda ära 
mõisaid ja mõisatega seotud 
inimesi. Küsimustele õigesti 
vastanute vahel loositakse välja 
raamatuid. 
Igal täistunnil algab giidiga 
ekskursioon, mis kestab 30 – 40 
minutit. Tutvustatakse mõisa 
peahoonet, kõrvalhooneid, parki 
ja tänaseid tegevusi. Regist-
reerimislaual on saadaval mõisa 
tutvustav jaotusmaterjal. Välja 
on pandud mõisa ja kooli ajalugu 
tutvustavad esitlused. Mõisates 
on avatud kohvikud.  
Osalemistasud on mõisates 
ühtsed: 
Pered  40.- 
Täiskasvanud  20.- 
Õpilased, pensionärid  15.- 
Grupid 10.- inimese kohta. 

Selleks, et maakonda ning 
eelkõige ka Vigala valda 
väärikalt esindada, palumegi 
siinjuures abi meie tublidelt 
valla elanikelt. Meil on hea 
meel, kui keegi leiab, et tema 
valmistatud käsitööesemed 
võiksid olla näitamiseks 
mõisa külastajatele. Veel 
parem kui keegi on nõus oma 
valmistatud esemeid ka selle 
ürituse raames mõisa 
külastajaile müüma
(loomulikult on müügihind 
täpselt see, mida valmistaja ise 
küsib). 
 
Toreda idee, korraldada Vana-
Vigala teemaline fotokonkurss, 
on välja pakkunud Ene Raud, 
kes oli ka eelmise aasta üks 
giididest. Fotosid võiks olla kolm, 
millest üks on Vana-Vigala 
mõisa kujutav, teine mõnda 
äratuntavat Vana-Vigala 
loodusobjekti kujutav ning 
kolmas vabal teemal, kuid siiski 
Vigalaga seotud. Detailsemat 
infot annaksime edaspidi Vana-
Vigala Põhikooli koduleheküljel.  
Seega kutsume kõiki Vigala 
inimesi üles käsitööga tegelema 
ja oma valmistatud kunsti ka 
teistega jagama. 
 
Ootame Teid kõiki ka 
„Unustatud mõisate“ projektis 
aktiivselt osalema ning 
korraldatavaid kontserte ja 
näitusi külastama. 
 

Ain Keerup
Vana-Vigala Põhikooli direktor

Vigala Meeskvintett  
 
22. aprillil toimus Veskitammi 
laulufestival, kus Vigala 
Meeskvintett oli parim 
meesansambel. 
 
29. aprillil toimunud Vooremaa 
vokaalansamblite päeval võitis 
kvintett Grand Prix. 
 
Palju õnne! 

Aprill Kivi-Vigala 
põhikoolis 
 
Südamenädala ürituste raames 
toimus Kivi-Vigala põhikoolis 
reedel, 21.aprillil, tervisematk 
Kesu rabasse. Matkal osales 
terve kool ja hoolimata mõnedest 
märjakssaanud jalgadest, 
jõudsime kõik õnnelikult rabasse 
ja tagasi. Ka ilmataat soosis meie 
ettevõtmist nii, et minnes tuli 
pilve tagant välja ilus soe päike 
ja kõndides hakkas lausa palav. 
 

Saavutustest:  
Saksa keele Raplamaa IX 
klasside olümpiaadil saavutasid 
Sille Sisas ja Siim Jaagant III 
koha. 
5.klassi õpilased osalesid Raplas 
inglise keele lühinäidendite 
päeval. Kogu klassi kiideti hea 
häälduse eest ning eraldi 
auhinnati Karolin Niiti väga hea 
häälduse eest. 

Huvijuht Ilona Noor
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Vigala Vallavalitsus 
 
30.03.2006 istungil otsustati: 
 
- lubada teostada raadamine 

Vigala vallas 2,03 ha suurusel 
maa-alal 

- anda kasutusvaldusse kaheksa 
maaüksust 

- lubada ostueesõigusega  
erastada maad kolmel taotlejal 

- väljastada kasutusluba ühele 
ehitisele 

- anda kirjalik nõusolek 
väikeehitise püstitamiseks 

- väljastada projekteerimis-
tingimused ühe lauda ja 
sõnnikuhoidla ehitamiseks 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 
2000 krooni 

- eraldada reservfondist 
“Laulukarusell 2006” 
osalejatele a’ 200 krooni 

 
 
24.04.2006 istungil otsustati: 
 
− lubada ostueesõigusega 

erastada maad kahel taotlejal 
− anda kasutusvaldusse neli 

maaüksust 
− määrata hooldus kahele isikule 

ja  maksta hooldajatele 
hooldustoetust 

− väljastada üks ehitusluba 
− toetada südamenädala ja 

Raplamaa Aasta Ema üritusi 
kaasfinantseeringuga vastavalt 
3000 ja 500 krooni 

− kinnitati Vana-Vigala Põhikooli 
õpilaste vastuvõtmise kord ja 
Vigala Hooldekodu tasulise 
teenuse (pesu pesemine) hind 

− pikendati rendilepingut FIE 
Gunnar Lepp (Lepatriinu pood) 

− sotsiaaltoetusteks eraldati 4622 
krooni  

− määratleti puudega inimeste 
transpordikulude toetamine   
järgmiselt:  

 sõit Pärnu või Rapla - 150 kr 
sõit Tallinna -  300 kr. 

Arvestuse aluseks arstiabi 
saamisega seotud kulude 
hüvitamisel on arstitõend. 
Täiendava toetuse aasta piirmäär 
on reeglina kuni 500 krooni. 

Detailplaneeringu 
algatamine 
 
Vigala Vallavolikogu 
30.03.2006 otsusega nr 8 on 
algatatud Vigala vallas Sääla ja 
Kivi-Vigala külas Reinamaa I 
kinnistu detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks 
on  Vigala vallas Sääla ja Kivi-
Vigala külas Reinamaa I 
kinnistu jagamine 
elamukruntideks. 
Planeeringuga määratakse : 
- katastriüksuse sihtotstarve 
- krundi ehitusõigus 
- liikluskorraldus 
- haljastus 
- tehnovõrkude lahendamine 

Vigala Vallavolikogus 
 
30.03.2006 istungil otsustati: 
- algatada detailplaneering 

Reinamaa I kinnistul 
asukohaga Sääla ja Kivi-Vigala 
külas 

- algatada Vigala valla 
üldplaneering, millega anti 
teada kavatsusest 2006. aastal 
algatada üldplaneeringu 
koostamine ning tehti 
vallavalitsusele ülesandeks 
leida sobiv konsultantfirma 

- kinnitada küttehinna tõusu 
kompenseerimise tingimused ja 
kord Vigala vallas 2006. aastal 

 
27.04.2006 istungil: 
 
- oli arutusel valla 

jäätmeringluse korraldamise 
küsimused 

- otsustati tellida valla 
arengukava uuendamine ja 
üldplaneeringu koostamine 
ühelt firmalt 

- tutvustati Vana-Vigala küla 
arengukava  

- otsustati volitada vallavalitsust 
sõlmima Rapla maavanemaga 
lepingut “Külatee 3” programmi 
raames ehitatavate interneti 
ühenduste 
omafinantseerimisteks summas 
kuni 22 000 krooni, mis 
eraldatakse reservfondist 

- arutusel oli majade 
värvimiskampaania jätkamine 
käesoleval aastal 

Vigala Vallavalitsus 
korraldab 20. mail 
2006. a tasuta 
olmeprügi äraveo.  
Palume ohtlikke 
jäätmeid (akud, ravimid, 
värvid, jne) mitte tuua. 
Prügi äraandmise 
soovist palume eelnevalt 
teatada: 
Risto Konnapere 489 
4774   

Vallavalitsuses oli arutusel 
puudega isikutele 
täiendava toetuse 
maksmine 
 
Hooldajatoetuse maksmise 
korras on muuhulgas sätestatud 
puuetega inimestele täiendava 
toetuse maksmine. See 
tähendab, et puudega inimestel 
on õigus taotleda toetust 
abivahendite ostmise, haigla 
voodipäeva maksumuse või 
transpordikulude 
kompenseerimiseks. 
Transpordikulude hüvitamisel 
on arvestuse aluseks arstitõend. 
Toetuse piirmääraks  2006. 
aastal on 500 krooni. Avaldusele 
palun lisada puude raskusastet 
tõendav VEK-i otsuse koopia.  

Ilme Roosi
Sotsiaaltööspetsialist

 
Konstaabel võtab vastu: 
 
- teisipäeviti kell 9.00-12.00 
Vigala Vallavalitsuses 
 
- neljapäeviti 9.00-12.00 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis 
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PRIA taotlused 
 
PRIA piirkondlikud bürood 
ootavad 2. - 22. maini maa-
harijaid taotlema ühtset pindala-
toetust ja põllukultuuri kasvata-
mise toetust, põllumajanduslik-
ku keskkonnatoetust, ebasoodsa-
mate piirkondade toetust ja 
keskkonnaalaste kitsendustega 
piirkondade ehk Natura toetust. 
 
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. Põllukultuuride 
kasvatamise toetust ja Natura 
toetust saab taotleda vähemalt 
0,3 ha põllumajandusmaa kohta. 
 
Ühtne pindalatoetus ja 
põllumajanduskultuuri 
täiendav otsetoetus 
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 käes-
oleval aastal rajatud rohumaa);

- kasutusest väljas olevale maale 
rajada 1. juuliks põllumajan-
duskultuur või mustkesa või 
teha 31. juuliks mehhaaniline 
umbrohutõrje; 

- põllumajanduskultuuri täien-
dava otsetoetuse jaoks õigus-
tatud kultuuri kasvatama. 

 
Põllumajanduslik 
keskkonnatoetus 
Seda toetust taotledes tuleb 
taotlejal võtta kohustus täita 
kõiki toetuse saamise nõudeid 
viis aastat. Keskkonnatoetuse 
raames toetatakse 
keskkonnasõbralikku tootmist, 
mahepõllumajanduslikku 
tootmist ning eesti, tori ja eesti 
raskeveo hobuse ning maatõugu 
veise kasvatamist. 
Samuti toetatakse kiviaedade  

rajamist, taastamist ja hoolda-
mist, mille taotluste vastuvõtt 
toimub 5. – 23. septembrini. 
Keskkonnasõbraliku tootmise 
eest saavad toetust taotleda vaid 
need, kes said seda toetust ka 
2005. aastal ning kes täidavad 
kogu oma kasutuses oleval põllu-
majandusmaal üldisi keskkonna-
nõudeid. Siia tuleks kirjutada ka 
kohustuse asendamisest (et seda 
saab teha taotluste vastuvõtuajal 
ja et selleks on spets vorm) 
 
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% ebasoodsamasse 
piirkonda. Taotlejal tuleb täita 
kogu oma kasutuses oleval 
põllumajandusmaal üldisi 
keskkonnanõudeid.  
 
Natura toetus 
Toetust on võimalik taotleda 
esmakordselt. Seda makstakse 
taotleja põldudele, mis jäävad 
täies ulatuses Natura 2000 
võrgustiku alale, toetuse määr 
1 ha kohta on 502 kr aastas.  
 
PRIA saadab enne taotlus-
perioodi algust ka kõigile 
eelmisel aastal pindalatoetust 
saanutele postiga koju juhendi 
“Abiks taotlejale”, põllu-
massiivide kaardid ja 
taotlusvormi. Lisainformatsiooni, 
taotlusvorme ja kaarte saab ka 
nii PRIA piirkondlikest büroodest 
kui veebilehelt www.pria.ee. 
 
Taotluste vastuvõtuajal on 
enamuse PRIA piirkondlike 
büroode juures kohaliku 
nõuandekeskuse nõustaja, kellelt 
saab abi taotluste täitmisel. 
Viimastel päevadel tekkida 
võivate järjekordade vältimiseks 
soovitab PRIA taotluse esitada 
mai esimeses pooles. 

PRIA büroo 

TÄHELEPANU ETTEVÕTJAD 
 

Raplamaa Arendus- ja 
Ettevõtluskeskus (RAEK) 
korraldab kolmandat korda
projekti „Raplamaa Töölaat 
2006“, mis toimub 13. mail kell 
10.00-15.00 Raplas nn. endise 
„Hollywoodi“ platsil välitelkides 
(Postkontori kõrval). 
 
Kas teie ettevõttes on vakantseid 
töökohti – püsivaid, hooajalisi 
või osalise tööajaga? 
Vajate oma ettevõttesse 
kvalifitseeritud tööjõudu? 
Soovite tutvuda võimalike uute 
töötajatega? 
Kui „jah“, siis ootame teid 
TÖÖLAADALE oma asutuse 
vakantsete töökohtade 
pakkumistega! Pole oluline, mitu 
vaba töökohta on hetkel, andke 
oma tegemistest ja plaanidest 
tööotsijale märku! 
 

Täpsem info Töölaadal 
osalemiseks RAEK-i 

koduleheküljel www.raek.ee. 
 

Registreerumine 5. maiks 2006 
tel. 489 0618; e-post 

rando@raek.ee 
 

Kohtumiseni Töölaadal! 

Vana-Vigala raamatukogus 
on esitlemisel raamatunäitus  
“ .. õige ja eluline kunst sünnib 
looja südameverest 
(A.H.Tammsaare)” 
Näitus on seotud Vigala vallas 
sündinud ja olulisi tähtpäevi 
lähiajal tähistavate isikutega: 
 
ANDRES UIBO – 16.04.1956 – 
organist ja pedagoog  
ANTS LAIKMAA – 05.05.1886 
– 19.11.1942 - maalikunstnik 
RUTT HINRIKUS – 
07.05.1946 - kirjandusteadlane 
ALEKSANDER HEINTALU – 
31.05.1941 – 
põllumajandusteadlane ja 
teadmamees 
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    Maadlus  
 
01. aprill toimusid Märjamaal 
Jõudi meistrivõistlused  
Marek Lainela 42 kg III koht 
Karlis Kaldma 50 kg III koht 
Ardo Arusaar 84 kg II koht 
Sangpomm: 
Jüri Nisumaa 65 kg I (24 kg 
pommiga 30+36+13 ) 
 
7.- 8. aprill toimus Tartus Eesti 
meistrivõistlused kuni 20. a 
noormeestele: 
Rait Thomberg  96 kg  I koht 
Ardo Arusaar  74 kg  V koht 
 
15. aprillil viidi läbi võistlus 
Vändra lahtine matt, kus Vigala 
poistest parimad olid:  
Karlis Kaldma  50 kg  III koht 
Jaan Kuusik  54 kg   I koht 
Sander Viljastu 63 kg   I koht 
 
22. aprill toimusid Eesti 
meistrivõistlused vabamaadluses 
kuni 17. aastastele noormeestele, 

Meie hulgast lahkunud 
 

Aado-Valdur Rein 

Jüri Andreller 

kus Jürgen Algma (85 kg) 
saavutas I koha. 
22. aprill käisid osa Vana- Vigala 
maadlejaid mälestamas Eesti 
kuulsamat maadlejat Georg 
Lurichi. Sillaotsa Talumuu-
seumisse Velisele oli kogunenud 
hulk rahvast, kes soovisid osa 
saada nii näituse avamisest kui 
ka poiste esinemisest. Poisid 
esinesid akrobaatika ja maadlus-
võtetega. Kohal käisid Jüri 
Nisumaa, Sander Viljastu, Karlis 
Kaldma ja Jaan Kuusik. Samal 
ajal austati ka Väike- Maarjas 
Georg Lurichit rahvusvahelise 
seminari ja demonstratsioon 
esinemisega, kus osalesid Rait 
Thomberg ja Ardo Arusaar. 
Väike- Maarja oli Georg Lurichi 
sünni- ja kodukohaks. 

Olev Nisumaa

 
MEMME-TAADI SUVEPIDU 
04. juunil JUURUS. 
 
9.00 -12.00 - Registreerimine 
ja proovid rahvamaja siseõues 
9.00 -10.00 – tantsijad: 
 9.00 - Rapla seeniorid 
 9.10 - Rapla, Alu, Kaiu 
 9.22 - Juuru, Käru ja Kohila 
 9.35 - Järvakandi, Raikküla, 
Vigala ja Eidapere 
 9.48 - Märjamaa, Varbola, 
Haimre 
10.00 -10.30-Isamaa hiilgava 
pinnalla 
10.30 -12.00 – lauljad 
12.30- kirikukontsert Juuru 
Mihkli kirikus  
13.30 - Kogunemine rong-
käiguks Eeru kõrtsi juures. 
(valdade sildid on kohapeal, 
muu atribuutika kaasa võtta) 
14.00 - Rongkäik läbi Juuru 
aleviku rahvamaja siseõuele 
14.15 - Peo avamine, lipu 
heiskamine, tervitused 
14.30 – KONTSERT  
16.30 – LÕPETAMINE 
 
11.00-15.00 - Toitlustamine 
Juuru gümnaasiumi 
sööklas 
9.00 – 15.00 Näitus Juuru 
gümnaasiumi fuajees 
Avatud on Mahtra 
Talurahvamuuseum 
 
P.S. Rongkäigus on vallad 
tähestikulises järjekorras, iga 
valla alguskoht on märgitud 
sildiga, Juuru vald on viimane. 
Rongkäigus ollakse neljakaupa 
viirus, mängib Raplamaa 
Noorte Puhkpilliorkester, 
dirigent Tõnu Soosõrv. 

Tiivi Lepik, projektijuht

Maakonna meistri-
võistlused korvpallis 
 
Peale paari aastast pausi mängib 
Vigala korvpallimeeskond taas 
Maakonna Meistrivõistluste II 
liigas. Esimese vooru kolmele 
napile kaotusele (need mängud 
oleks võinud vabalt ka võita) on 
järgnenud viimaks võitude ahel. 
Ainuke võistkond, mida pole 
suudetud võita, on Kehtna. Rapla 
Vesiroosi võistkonnaga on 
võitude-kaotuste seis 1:1; 
Järvakandit võideti mõlemas 
mängus; Aluga on seis samuti 
1:1; Märjamaaga on teine mäng 
pidamata. 
Hetkel ollakse seitsme 
võistkonna seas neljandal kohal. 
Võitude kaotuste seis 4:4. 
Neljanda kohaga turniiritabelis 
kaasneb pääs play off mängudele. 
Vigala meestel on probleeme küll 
stabiilse meeskonna kokku 
saamisega, aga kui see juba koos 
on, siis peavad meiega arvestama 
kõik vastased. Loodame kõige 
paremat.  

Marko Kreuz

Arsti vastuvõtu ajad 
 
Kivi-Vigala Tervisekeskus 
E – arst vastu ei võtta 
T – 10.00 - 14.00  
K – 9.00 - 13.00 
N – 14.00 -18.00 
R – arst vastu ei võtta 
 
Vana-Vigala Tervisekeskus 
E – 14.00 -18.00 
N – 9.30 -13.00 
 
Tervisekeskuste 
lahtioleku ajad (vastu 
võtavad pereõed) 
Kivi-Vigala Tervisekeskus 
E – 9.00 -13.00 
T – 8.00 -14.00 
K – 9.00 -17.00 
N – 8.00 -10.00 ja 14.00-18.00 
R – 9.00 - 12.00 
 
Vana-Vigala Tervisekeskus 
E – 14.00 -18.00 
T – 9.00 -13.00 
K – 14.00 -18.00 
N – 9.00 -13.00 
R – 9.00 -13.00 
 
Seoses suviste puhkustega võib 
vastuvõttudes esineda 
kõrvalekaldeid.  
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Kivi-Vigala põhikooli  
Emadepäeva kontsert  

12. mai kell 18.00  
Kivi-Vigala Rahvamajas 

 

Kell 21.00 toimub 
rahvamajas tantsuõhtu 

koos eeskavaga 

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 

Maikuu sünnipäevalapsed 
 
Jelisaveta Karatejeva 06.05 90 
Kai Rabasse 27.05 89 
Herta-Elviine Lätti 25.05 86 
Salme Riivel 08.05 83 
Vaike Varikmaa 09.05 82 
Vilhelmine Lääts 29.05 82 
Olga Siren 05.05 75 
Taimi-Marie Paukku 17.05 70 
Maila Siimsalu 01.05 60 
Milvi Nööp 24.05 60 

 
 

Lillede keskel Sa ela ja liigu, 
lilled Su südamest 
mured kõik viigu. 

Südamesse soojust 
ja kätesse hellust, 
jätkugu Sul tervist 
ja hingele üllust! 

 
Palju õnne! 

Uus ilmakodanik 
 

Rasmus Noppel 

AS JATS 
Ehitusmaterjalide - ja 

Sanitaartehnika kauplused 
asuvad uuel 
aadressil –  

Välja 2 (kiriku taga) 

Vana-Vigala Põhikooli 
Emadepäeva kontsert  

12. mail kell 18.00  
kooli aulas 

Vana-Vigala Põhikooli 
Kevadpidu 

26. mail kell 18.00 
Vana-Vigala TTK aulas 

Vana-Vigala Rahvamajas 
Laupäeval  6. mail kell 11.00 

Tõsine BREIGIPÄEV 
 

Kohal on Deniss Iljin koos 
meeskonnaga. 

Tule ja proovi oma oskusi ja 
võimeid! 

 
Info rahvamajast 


