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Vigala valla aukodanikud 

järjekordseid autasusid, mis siinkohal loetletuna, 
võtaksid ruumi kaugelt üle ühe lehekülje, on ta ju 
tunnustatud ka välisriikides. 
Vahemärkusena olgu öeldud, et Veljo Tormise 
juubeliüritustest sai osa ka mitukümmend Vigala 
inimest. Siinjuures tuleb kiita meie meeskvintetti, 
kelle kavas on mitu Veljo Tormise laulu, neid on 
esitatud ka raja taga ning ikka edukalt. 
Nüüd on Veljo Tormis Vigala valla aukodanik. 
Tegelikult on ta seda kogu aeg olnud – ta elab kaasa 
Vigala käekäigule, teda võib igal aastal kohata 
mitmel korral erinevatel Vigala üritustel. Ta tuleb 
ikka, kui teda varakult kutsuda, muidu ei leia ta 
oma tihedas ajakavas kohta. 

23. veebruaril toimus Vana-Vigala mõisas 
vallavalitsuse ja volikogu vabariigi aastapäevale 
ja valla 15. tegutsemisaastale pühendatud 
vastuvõtt. Esmakordselt anti seal üle Vigala valla 
aukodaniku nimetusi. Kultuurikomisjoni 
ettepanekul pälvisid 2006.a aukodaniku nimetuse 
kolm Vigala vallaga seotud isikut: hr. Veljo 
Tormis, pr. Virve Alliksalu ja pr. Kaie Bergmann. 
Ajalehe kolmelt leheküljelt saabki lugeda, miks 
valiti välja just nemad. (jätk lk. 3 ) 
 
 

Veljo Tormis 
 
Veljo Tormise iseloomustamiseks ei piisa ühest 
leheküljest, et kirja panna kogu Veljo Tormise 
looming – filmimuusika, ooper, avamängud, 
koorilaulude tsüklid, koorilaulud, vokaalteosed, 
kantaadid, ballaadid jne., raamatust rääkimata. 
Siinkohal tulebki igale huvilisele meelde 
tuletada, et põhjalikumaid teadmisi Veljo 
Tormisest saab Priit Kuuse koostatud “Veljo 
Tormis. Jonni pärast heliloojaks.” Kes loeb, ei 
kahetse juba seetõttu, et raamatus on küllalt 
palju juttu Vigalast. 
Ega teisiti saakski, sest 30 aastat oli Veljo 
Tormise isakodu ju Vigalas Naravere külas. Isa 
Riho ameti ja huvide tõttu kasvas Veljo üles lausa 
muusika keskel. Tema ema Anne kaunist alti 
meenutavad kunagised koorikaaslased siiani 
imetlusega. Kiriku- ja teistelgi koorikontsertidel 
võis kuulda eesti heliloojate muusika kõrval 
Bachi, Händeli, Vivaldi, Schuberti, Tosti, 
Tšaikovski teoseid. Orelikunstnikest võis näha-
kuulda August Topmanni, Hugo Lepnurme, 
Johan Tamverki, Johannes Hiobit, Paul Indrat. 
Vigalasse tulid esinema paljud tuntud lauljad, 
sealhulgas ka Veljo Tormise onu Rudolf Alari. 
Raba koolis algas Veljo koolitee. Seal kuuldud ja 
õpitud rahvalaule on ta hiljem kasutanud oma 
loomingus. 
Möödunud aasta tõi Veljo Tormisele kaasa 
järjekordse juubeli mitme kontserdiga, tõi kaasa 

Hr. Veljo Tormis Vigala valla aukodaniku 
nimetust vastu võtmas. (Foto Jaan Viska)
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Virve Alliksalu 
 
Sünnikohast, lapsepõlvest ja mänguasjadest 
Sündisin 22. augustil 1932.a. Pärnumaal Sauga 
vallas taluperes. Kaua lapsepõlve pidada ei saanud –
tuli hakata karjas käima, isegi äestada ja põldu 
vedrutada oli vaja. Kui tänapäeva lastel on 
mänguasju  tüdimuseni, siis minu lapsepõlve ajal 
neid polnudki. Oli ema valmistatud nukk, mille sain 
jõuludeks. Hoidsin seda väga. 
Kooli läksin 1940.a Sauga algkooli. Sõjaaeg oli 
keeruline, 1943.a lõppes kool juba jaanuaris, sest 
kooli tuli hospidal. Uuesti läksin kooli 1947.a sügisel 
Pärnu Koidula kooli. 
Vigalasse tulekust ja koolijuhataja tööst 
Õpetajatööd alustasin Pärnu-Jaagupi 7-klassilises 
koolis 2. ja 4. klassi juhatajana. Aasta pärast, 1952.a 
sügisel, tulin Vigalasse. Olen paljudele öelnud, et 
Vigala võlus mind oma kaunite alleedega. Olen 
lapsepõlvest peale olnud loodusesõber. Kuulasin 
lindude laulu, kevadel on siin tikutajaid, kuldnokki, 
lõokesi, rukkirääke, kivitäkse. 
Et julgesin koolijuhataja koha vastu võtta, on süüdi 
haridusosakonna inspektor, kes teatas, et endine 
juhataja jääb tööle ja on lahke inimene ning aitab 
mind. Endine juhataja Inna Laht võeti “rajalt maha”, 
kuna tema abikaasa oli saksaaegse tegevuse pärast 
vangis. Inna tegi esimesel aastal minu eest ära kõik 
paberitööd: aruanded, palgalehed ja muu. Mina tegin 
selle eest õhtusöögi. Hiljem viidi ta üle Valgusse. 
Hobid 
Kodus lauldi palju. Isa laulis rohkem, nii hakkasin 
ka mina viisi pidama. Sauga koolis laulsin kooris, 
keskkoolis sega- ja naiskooris, edasi Vigala 
ansamblis. Esineda sai palju, isegi “Estonia” teatris. 
Muusika meeldib mulle väga. Imetlen praegust 
Vana-Vigala kooli õpetajate ansamblit. Super! Ja 
veel ka Vigala meeskvintetti. 
Tänapäeva kooli rõõmud ja mured 
Koolimuresid on alati olnud, isegi sel toredal ajal, mil 
mina juhataja olin. Mõne õpilase vihikud olid 
“hiirekõrvul” või “panni all käinud” ning riided 
mustad. 
Rõõmu tegid hea õppeedukusega õpilased, ka
kehvema õppeedukusega õpilase “kolm” oli sama 
väärtuslik. Kõige rohkem rõõmu võis näha laste 
silmis, kui mõnel esinemisega hästi läks, oli see siis 
spordivõistlus, pioneeride rivi või hea koht 
isetegevusülevaatusel. Teeb rõõmu, kui lapsed on 
viisakad. 
Tänapäeva töövihikute süsteem on ühest küljest hea 
– kogu kirjalik materjal on kompaktselt koos. Teisest 
küljest ei suuda noorem laps lugeda ega tekstist aru 
saada ning paneb lünka huupi puuduva sõna. 
Algklassi laps ei harjuta korralikku käekirja, sest 
kirjutab läikivale paberipinnale, mis eksitab silma. 
Minu õpetajatöö algusaastail ja ka hiljem kirjutati 
tindiga. See oli kirjatehnika alus, rõhutati kirja ilu. 

Liitklass – tavaklass. Mitu esimest klassi 
on teele saadetud. 
Mulle on alati meeldinud algklasse õpetada, 
liitklassis on küll raskem. Kõige huvitavam oli 
see, kui 2. klassi poiss oskas 4. klassi
maateaduse tundi. Ta kuulas salaja pealt, 
kuigi ise pidi sel ajal hoopis harjutust tegema. 
Kõige totram oli aga see, et tunnikonspekt tuli 
vastavate tegevuste vahel jaotada ja inspektor 
märkis ära, kui ajast “üle sõitsid”.  
Olen oma töötamise aja jooksul vastu võtnud 
34 1. klassi ja sama palju ka ära saatnud. 
Mis ikka veel tööl hoiab ja tagasi kutsub 
Arvasin, et enam ei taha – nii aasta-aastalt. 
Aga kui alustan, siis ka lõpetan – ja nii igal 
aastal. Ka minu endid õpilased on paljud 
õpetajatöö kasuks otsustanud. Varasemast 
ajast Maie Üüürike ja Leili Mikkus, hilisemast 
ajast Lille Viska, Maarika Künnapas ja Krista 
Tõldmaker. 
Koolis hoiab mind ikka veel see 
sõnulseletamatu õhkkond. Pole ilusamat aega, 
kui 1. klassi väike õpilane esimesel koolipäeval 
ning tänuväärsemat päeva kevadel, kui neiud-
noormehed lõpetavad. Ilus on kevadpidu, 
jõulupidu – iga tööpäev, mis rõõmu pakub. 

Pr Virve Alliksalu Vigala valla aukodaniku 
nimetust vastu võtmas. (Foto Jaan Viska)
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Kaie Bergmann 
 
Kaie sündis 19.08.1938.a Paldiskis, õppis 
Vasalemma algkoolis. Räpina Aiandustehnikumis 
omandas aiandusagronoomi eriala. 
Kaiest Kivi-Vigala raamatukogu juhataja Mai 
Sipelgase pilgu läbi. 
“Kaiet tunnen ajast, mil ta pere Vigalamaile 
elama asus, seega siis aastast 1969. Sellest alguse 
ajast mäletan hästi üht raamatukoguüritust, 
mida käis lindistamas Eesti Raadio. Nimelt 
toimus arutelu Heino Kiige raamatu 
“Tondiöömaja” teemal. See oli esimene kord , kus 
Kaie koos abikaasaga raamatukogu üritusel
osales ja tänu neile sai see õhtu eriliselt 
huvitavaks. Kirjaniku loodud tegelaskujude 
prototüübid ja osaliselt k kirjeldatud paigad olid 
neile hästi tuttavad, pärit nende endisest 
elukohast. Nii saime kuulda hulga mõnusat 
lisamaterjali. 
Eriti tihedalt oleme olnud seotud tööalaselt ajal, 
mil Kaie töötas Vigala külanõukogu esimehena. 
Meeldejäävad olid külanõukogus toimunud 
pidulikud lastele nimepanekud ja seda suuresti 
Kaie meeldivale ja südamlikule sõnaseadmisele. 
Seda oskust olen tema juures alati imetlenud ja 
mis salata, pisut ka kadestanud. 
Kodu-uurimistööga on Kaie tegelenud pidevalt, 
uurinud põhjalikult külade ajalugu. Tal on kirjas 
iga endine ja praegune “suits”. See on tänuväärne 
materjal ning Kaie täpsust ja korrektsust 
arvestades on temalt saadud andmed alati 
usaldusväärsed. Paljud õppijad on Kaie 
materjalide hulgast leidnud vajalikku teavet oma 
kursusetööde jaoks. 
Huvitav on veel teada, et Kaie on hea fotograaf, 
ta on pildistanud erinevaid Vigala rahvariide 
seelikuid. Tema suureks teeneks Vigala rahva ees 
on kirikutorni taastamise algatamine. Nõukogude 
ajal algatas represseeritute nimekirjade 
koostamist ning nende jõudmist 
mälestustahvlitele Vigala kiriku seintel.  
1993. aastast laulab Kaie ansamblis “Hõbejuus” 
ja koostab humoorikat väljaannet “Pinsipäev”. 
See on mälestuseks pensionile minejale. 
Ansamblile on ta loonud mitmeid laulusõnu, tema  
peene huumoriga pikitud tekstid on alati publiku 
naerust rõkkama pannud. 
Ta teeb kaastöid vallalehele, iga juubilari kohta 
oskab ta pehme huumoriga õnnitlusteksti 
koostada. 
Sageli saame oma esivanematelt päranduseks 
kaasa teatud iseloomujooni. Kaiega vesteldes 
poetas ta lause selle kohta, et tema enda arvates 
on ta huumorisoone pärinud vanaisalt, kes oli 
Kassari hiidlane, elujaatava hoiaku ja täpsuse 
aga rannarootslasest vanaemalt.” 

Pr Kaie Bergmann Vigala valla aukodaniku 
nimetust vastu võtmas. (Foto Jaan Viska)

(algus lk. 1)  
Lisaks aukodanikele tänati vastuvõtul veel 
kümmet  Vigala valla tublit ja asjalikku inimest, 
kes on aastate jooksul valla elu, kultuuri, 
õpetajatööd või ettevõtlust edendanud. 
Tänukirjad said: 
Helja Kaarits  - kauaaegse ja tubli töö eest Vigala 
vallasekretärina 
Heli Lints – Vigala valla kultuurielu edendamise 
ja ühiskondliku aktiivsuse eest 
Jakob Sinikas – Vigala puhkpilliorkestri 
eestvedamise ja järjepideva tegevuse eest 
Hedi Maasikas – pikaajalise ja eduka 
pedagoogilise töö eest 
Astra Põlma – Vigala valla kultuurielu 
edendamise ja edukate projektitööde eest 
Mare Ülemaante – pikaajalise raamatukogu töö 
ning ühiskondliku aktiivsuse eest 
Linda Hatto – pikaajalise ja aktiivse õpetajatöös 
osalemise eest 
Malle Kivi- Vigala valla loomakasvatajate pideva 
toetamise eest 
Armo Viibus – Vigala valla tubli noorpõllumees 
Natalia Lüllma – väikeettevõtluse stabiilse ja 
pideva arendamise eest Vigala vallas  
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Sõbranädal Kivi-Vigala põhikoolis 

13.-17. veebruarini toimusid 
Kivi-Vigala põhikoolis erinevad 
vahvad ettevõtmised.  
14. veebruaril saadeti omavahel 
kaarte ning õpilased said rinda 
erinevad sildid ettepanekutega 
näiteks: “Tee mulle kalli!”, “Ütle 
mulle midagi ilusat!”, “Tee mulle 
pai!”, “Tule tee minuga 
lumesõda!”, jms.  
Samuti valmistasid kõik klassid 
endile postkasti, mille hulgast 
nädala lõpul valiti kõige 
ilusamad.  
Peab kohe mainima, et ilusaimat 
ei õnnestunudki valida, 

kuna kõik klassid olid postkastid 
meisterdanud nii ilusasti, et 
auhinnatud said kõik klassid! 
15.veebruaril käis bussitäis 
õpilasi-õpetajaid Kuutsemäel 
suusatamas. 
16.veebruaril oli Soengute päev, 
kus õpilased näitasid oma oskusi 
valmistades klassikaaslastele 
pähe vingeid soenguid. Neid saab 
ülalolevatel piltidel ka vaadata. 
17.veebruaril oli Punane päev, 
kus kõige punasemalt riietunuid 
taas ees ootasid auhinnad. 

Samal päeval valiti koolis ka 
kõige sõbralikumad õpilased 
(igast klassist 1 poiss ja 1 
tüdruk) ning ka kõige 
sõbralikum õpetaja. Kõige 
sõbralikumaks õpetajaks sai 
Ilona Noor. Sõbranädal lõppes 
diskoga, kus Dj-ks meie oma 
kooli poisid Reymo Kreuz ja Anre 
Kuldja. 
 

Õpilasomavalitsuse president 
Perit Sergejev

SAAVUTUSED KIVI-
VIGALA PÕHIKOOLIS. 
 
Kivi-Vigala PK õpilased on 
osalenud usinasti 
olümpiaadidel ning siin 
mõned paremad tulemused: 

1. MATEMAATIKA 
olümpiaad 
Sandra Soosaar 6.kl. 5-7 koht 
 
2. AJALOO olümpiaad 
Sandra Soosaar 6.kl. 2-3 koht 
 
3. BIOLOOGIA olümpiaad 
Sandra Soosaar 6.kl. 3 koht 
Jüri Torri 8.kl. 6 koht 

„NUPUTA” võistlusel osalesid: 
 
Sandra Soosaar 6.kl. 
Aileen Kreuz 6.kl. 
Piia Laan 5.kl. 
Katre Amann 5.kl.   

 
Kivi-Vigala Põhikooli huvijuht 

Ilona Noor
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Korvpalli karikas 2006 
 
18. veebruaril toimus Kivi-Vigalas 
“Korvpalli karikas” 2006. Selle 
aasta mängudega jõuti oma 
esimese väikese juubelini -  turniir 
toimus viiendat korda.  
Kõik kirjapandud kaheksa 
võistkonda saabusid ilusasti 
kohale. Kahjuks jäid nii mõnedki 
võistkonnad registreerimata, kuna 
meie väike saal lihtsalt ei 
võimalda rohkematel 
võistkondadel osaleda.  
Mängud algasid kell 10.00 
hommikul ja kestsid peaaegu kella 
kaheksani õhtul, mis kokku andis 
tõsise ja pika tööpäeva. Mängud 
toimusid kahes alagrupis. 
Esimesest alagrupist suutsid 
ennast poolfinaali mängida 
turniiri kolmekordne võitja 
"Märjamaa" ja meeskond nimega 
"Orub". Alagrupi kolmandaks jäi 
võistkond Haimrest, kes jagas 
turniiril neljandat viiendat kohta. 
Esimese alagrupi neljas oli 
seekord võistkond "Kõo" 
Tallinnast. Teisest alagrupist 
suutis ennast võitjana poolfinaali 
mängida oma Vigala võistkond 
ning võistkond "Lepp", kes ka 
paljuski vigala poistest koosnes.  

“Lepp” suutis üllatuslikult enda 
seljataha kolmandaks jätta 
Pärnu võistkonna. Alagrupi 
viimaseks jäid seekord 
uustulnukad "Falcki" 
turvafirmast.  
Esimeses poolfinaalis kohtusid 
"Märjamaa" ja "Lepp". Veenva 
ülekaaluga võttis võidu 
"Märjamaa" meeskond. Teises 
poolfinaalis kohtusid "Vigala" ja 
"Orub". Pingelise mängu lõpp 
kuulus seekord Vigala meestele. 
3.-4. koha mängus alistas 
võistkond "Orub" võistkonna 
"Lepp" ja võitis pronksmedali. 
Finaalis kohtusid "Vigala" ja 
"Märjamaa". Kui esimene poolaeg 
kulges tasavägiselt ja Vigala isegi 
juhtis, siis teise poolaja keskel 
panid Märjamaa mehed uue 
käigu sisse ja võitsid mängu ca 
kümne punktiga. Nii läks ka 
sellel aastal võit tugevale 
"Märjamaa" meeskonnale. On ju 
nende meeskonnas meistriliiga ja 
Eesti esiliiga karastusega 
mängumehi. Sellel aastal kuulus 
nende meeskonda ka Kaur 
Heinaru, kes on Eesti meistriks 
tulnud nii "Kalevi" kui ka 
"Ale`Cog`i" särgis.  

Parimaks mängijaks valiti 
seekord Aivar Lokota 
Märjamaalt. Mängude vahel 
pakkus silmailu vigala 
tantsutüdrukud, mõnusa 
huumoriga kommenteeris 
turniiri Hannes Sassi. Õhtul 
toimus rahvamajas 
traditsiooniline tantsuõhtu. 
Suured tänud Vigala 
vallavalitsusele meeldiva koostöö 
eest, täname koolimaja 
direktorit, kes meile ruumid ja 
Toivo Averini, kes meile sooja on 
andnud. Täname kokkasid ja 
koristajaid, rahvamaja, tantsi-
jaid ja Hannes Sassit ning kõiki 
teisi, kes nõu ja jõuga abis olid. 
Loodame, et see traditsiooniks 
saanud turniir veel jätkub.  
 

Kõikide korvpallurite nimel, 
Marko Kreuz

 
Repliik: toimetuse kõrvu jõudis 
sosin, et selle aasta turniir oli 
Markol väga hästi ning 
asjalikult organiseeritud, 
rahulolevad mängijad 
planeerivad juba Korvpalli 
karikale tulemist oma järgmise 
aasta kalendris.  
Tubli töö, Marko! 

Maadlusuudised 
 
28. jaanuaril võistles Haapsalu 
lahtisel matil end kohale: 
Jaan Kuusik  55kg,  2. koht 
Sander Viljastu  62kg,  2. koht 
 
4. veebruaril toimus Martna 
lahtine matt. Kolme parema hulka 
maadlesid: 
Riho Tammis  46kg,  2. koht 
Karlis Kaldma  50kg,  3. koht 
Jaan Kuusik  54kg,  1. koht 
Sander Viljastu  63kg,  3. koht 
 
11. veebruaril peeti Kohtla-Järvel 
Eesti meistrivõistlused 
vabamaadluses kuni 20 aastastele 
noormeestele. Väga hästi maadles 
Ranno Laane, kes saavutas 
kehakaalus 74kg 2. koha. 

18. veebruaril võistlesid kuni 
15-aastased poisid Jõgeval 
Eesti meistrivõistlustel 
medalite peale. Vana-Vigala 
Põhikoolile tuli kolm 
meistrivõistluste medalit: 
Marek Lainela  35kg,  3. koht 
Karlis Kaldma  47kg,  1. koht 
Jaan Kuusik  53kg,  1. koht 
 
Ning hästi maadles ka Riho 
Tammis, kes tuli kehakaalus 
47kg 5. kohale. 
 

Olev Nisumaa
maadlustreener

Laagrituusikud! 
 
Suvisel koolivaheajal on 
võimalik meeldivalt aega 
veeta Urumarja 
Noortelaagris Pärnumaal. 
 
Laagrituusik maksab 315 
krooni ja vahetus kestab 9 
päeva 13.-21.juuli 2006.a. 
 
Tuusikute soovist palun 
teatada kirjaliku avaldusega 
Vigala Vallavalitsusele 
30.aprilliks. 
 
Täpsem info: 
 telefonil 48 94 777 
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Õpilasstipendiumid 
 
Alljärgnevad lõigud on välja 
toodud Stipendiumide taotle-
mise, määramise ja maksmise 
kord Vigala vallas (Vigala 
Vallavolikogu määrus: 
04.10.2002), millega saab 
tutvuda valla koduleheküljel 
lingi all – Avalik teave. 
 
(2) Stipendiume määratakse üks 
kord aastas - kevadel-
maksimaalselt 10 õpilasele. 
(4) Stipendiumi võib taotleda 
üld- ja kutseharidust 
omandavale isikule, kes ise või 
kelle vanematest/hooldajatest 
vähemalt üks on valla elanike 
või maksumaksjate registris, 
olles kantud sinna vähemalt 
aasta enne taotluse esitamist, 
või kelle uurimistöö pakub huvi 
vallale. Samuti võivad taotlejaks 
olla üksikisikud, asutused ja 
organisatsioonid. 
5) Stipendiumi määramisel 
arvestatakse järgmisi 
kriteeriume: 
1) kelle uurimistöö pakub huvi 
vallale; 

Vigala Vallavalitsuses 
 
15.02.2006 istungil otsustati: 
- Kehtestada arvestusliku kulu 

maksumuseks ühe õpilase 
kohta Vigala valla põhikoolides 
10 104 krooni 

- Peatada alkoholi jaemüük FIE 
Aleksandr Baranovi Jaama 
baaris 23.02.2006 kella 00.00-
ist kuni 24.02.2006 kella 7.00-
ni 

- anda kasutusvaldusse seitse 
maaüksust  

- kanda maha asutuste 
väikevahendid vastavalt 
esitatud taotlustele 

- kehtestada uued vee- ja 
kanalisatsiooni hinnad Vigala 
vallas alates 01.07.2006. 

- eraldada reservfondist Kesk-
Vigala Jääralli 2006 
korraldamiseks 2000 krooni 

Vigala Vallavolikogus 
 
22.02.2006 istungil: 
- kuulati OÜ Matsalu Veevärk 

esindaja ülevaadet hetke 
olukorrast 

- otsustati osaleda LEADER 
programmis 

- arutusel oli Kivi-Vigala 
Põhikooli arengukava 

- otsustati algatada 
detailplaneering kahe 
maaüksuse kohta 

- otsustati teha muudatused 
Vigala Vallavolikogu määruses 
nr 51 27.10.2000 “Vigala 
Hooldekodusse paigutamise 
kord” 

- otsustati teha muudatused 
Vigala Vallavolikogu määruses 
nr 22 12.09.2003 “Külavanema 
statuut ja ametimärk” 

- kinnitati Vigala valla asutuste 
põhivahendite mahakandmise 
nimekiri 

- kinnitati vallavalitsuse 
teenistujate struktuur, 
koosseis ja palgamäärad 

- otsaustati teha muudatused 
Vigala Vallavolikogu määruses 
nr 4 26.02.2004 “Pedagoogide 
palga alammäärade 
kehtestamine” 

- kinnitati Vigala valla 2006. 
aasta eelarve 

2) kelle keskmine hinne viimasel 
õppeaastal on põhikooli astmes 
vähemalt 4,5 ning keskkooli ja 
ametikooli astmes vähemalt 4,0;
3) kel on saavutusi mõnel erialal.
 
(6) Võrdsete kriteeriumijärgsete 
tulemuste põhjal eelistatakse 
õpilasi, 
1) kes on viimase 
õppeaasta/kursuse õpilased;
2) kes ei ole varem vallalt 
stipendiumi/õppetoetust saanud 
selles kooliastmes. 
 
§ 2. Stipendiumi taotlemine
(1) Stipendiumi taotlemise 
tähtaeg (edaspidi tähtaeg), on 15. 
märts kuni 15. aprill.
Vallavalitsus kuulutab sellest 
ajalehes Vigala Sõnumid ja 
Vigala valla Interneti 
koduleheküljel veebruari kuu 
lõpus.  
(2) Stipendiumi saamiseks esitab 
selle taotleja või tema poolt 
volitatud isik vallavalitsusele 
tähtajaks kirjaliku avalduse. 
Tähtajaks esitatuks loetakse 
avaldus, mis on toimetatud 
vallavalitsusse hiljemalt  

tähtajaks kinnitatud tööpäeva 
lõpuks või jõuab sinna posti teel, 
kandes sama kuupäeva 
postitustemplit.  
 
(3) Stipendiumi taotlemisel 
(edaspidi taotlus) esitatavad 
dokumendid:  
1) õppeasutuse poolt kinnitatud 
koopia õpinguraamatust või 
tunnistusest; 
2) õppeasutuse juhtkonna või 
klassi- ehk kursusejuhataja poolt 
koostatud iseloomustus.
3) taotluse esitaja 
kontaktandmed  
(5) Taotlusele võib lisada mis 
tahes teisi seda toetavaid ja 
põhjendavaid materjale.
 
§ 4. Stipendiumide maksmine
(1) Stipendiumi maksmise 
aluseks on volikogu otsus.
(2) Stipendiumi antakse üle või 
kantakse vallavalitsuse 
raamatupidamise pool 
stipendiaadi pangaarvele 
hiljemalt 30. juuniks. 
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Sündide ja koolilõpetajate tabel aastate järgi: 

 

aasta sünde aasta  koolilõpetajaid vahe 
1999 17 2006 29 -12 
2000 9 2007 33 -24 
2001 11 2008 31 -20 
2002 15 2009 31 -16 
2003 5 2010 23 -18 
2004 13 2011 18 -5 
2005 3 2012 18 -15 

 Kokku:        73    182  -109 
 
Koolide andmed on ühtse tervikuna, sünni statistika on Kivi-Vigala 
kasuks. 

Seega 7 aasta jooksul väheneb õpilaskond 109 õpilase võrra, ehk teisiti öeldes 7 aasta jooksul on jäänud 
sündimata üks koolijagu õpilasi. Idee andmeid võrrelda, tulevikku vaadata, sain Kivi-Vigala kooli 
arengukavast, kus oli öeldud, kas juba kolme aasta pärast valla volikogu ei pea vastu võtma otsust 
koolide ühendamiseks. Arvud võivad tunduda kuivadena, kuid olemasolev statistika kohustab koolijuhte 
kaugemale vaatama, et teha arenguid edaspidiseks. Tabel ei arvesta naabervalla Teenuse piirkonda ega 
ka õpilaskodusse juurdetulnud õpilasi. Siin tuleb kaaluda õpilaskodu loomise ideed, see pole 
kasvatusraskustega õpilaste koht, eelkõige väiksema sotsiaalkindlustusega õpilaste koht. 
Eelarve on vastu võetud, seal võib olla ebakõlasid, usun, et selgelt väljaöeldud taotlused leidsid 
kinnitust. Paljuski tuleks koolidel koos mõelda ühiseid tegutsemisvõimalusi, mitte otsida erinevusi. Juba 
järgmine aasta toob Vigala Hariduselu 320 aastapäeva. 
Üks asi, mis mind koolides kindlasti häirib, on koormusnormiga “mängimine”. Näiteks 
algklassiõpetajatel, kus on niigi vähem õpilasi klassis, kasutatakse väiksemat koormusnormi. Raha  
kokkuhoidmine teiste arvelt ning aastalõpu ümberjagamine ei tekita usaldust koolijuhtimiskultuuri 
vastu. Olemasolevates dokumentides pole aineid reastatud nt. võõrkeel, matemaatika on tähtsamad 
ained, kui seda on ajalugu, kehaline kasvatus. Igal õpilasel on eksamiks võimalik valikaine valida. Kui 
koolis on mõni aine tähtsam, siis selles aines on rohkem nädalatunde. Ümbruskonna koolide praktika 
otsib võimalusi õpetajat toetada, mitte eristada. Viimati nimetatud tegevus oleks nagu endale vee peale 
tõmbamine.  
Mõisakooli toetajana näeksin suuremat aktiivsust mõisa renoveerimisel, laialdasemat huvitegevust laste 
arendamisel, sest alatud sai mitmeid ilusaid traditsioone. Sõprussidemed Saksamaaga, keelelaagrid, 
töölaager Soomega, ekskursioonid…. 
Vaatamata kõigele edu edaspidiseks, uusi kordaminekuid ning kiretu statistika olgu abimeheks plaanide 
teostamisel 

Jaan Viska
 kooliõpetaja 1975 aastast

Kauaks jagub lapsi ? 
 
Raadios öeldakse, et aastal 2012 
ületakse rahvaarvult 7 miljardi 
piir, praegusega võrreldes on  
juurde sündinud 500 miljonit 
inimest. 
Kuid iga paikkond siin maakeral 
areneb, kasvab, hääbub erinevalt. 
Paraku on Eesti iseseisvumine 
küllaldaselt toonud segadust 
maaellu; inimeste ebakindlus 
tuleviku ees on rahvastikus, tema 
paiknemises mitmeid muudatusi 
tekitanud. Praegustel 
põhikoolidel tuleb jagada 
olemasolevaid lapsi, ametikoolid 
peavad mõtlema täiskasvanute 
koolitamisele, sest lapsi lihtsalt ei 
jätku.  

(3) asutustele veemõõtjaga tarbimishulga 
mõõtmisel 
 1) vesi  10 kr/ m3  
 2) kanalisatsioon 11 kr/ m3 

 

(4) asutusele arvestuslikult tarbimishulga 
määramisel (ilma veemõõtjata) 
 1) vesi 14 kr/ m3   
 2)kanalisatsioon 16 kr/ m3   

Alates 1. juulist 2006.a kehtivad Vigala vallas 
uued vee ja kanalisatsiooni hinnad: 
Hinnad on välja toodud koos käibemaksuga. 
 
(1) elanikele veemõõtjaga tarbimishulga mõõtmisega 
 1) vesi  9 kr/ m3 

 2) kanalisatsioon 10 kr/ m3 

 

(2) elanikele arvestuslikult tarbimishulga 
määramisel (ilma veemõõtjata) 
 1) vesi 14 kr/ m3   
 2)kanalisatsioon 16 kr/ m3   
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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 

Märtsikuu sünnipäevalapsed 
 
Velli Pärnala 12.03 85 
Vaike Aitsam 15.03 83 
Tatjana Jermakova 06.03 82 
Leida Rahe 26.03 82 
Kõostik Mihhail 09.03 81 
Keller Linda 13.03 81 
Koplimaa Leida 20.03  81 
Õismaa Siina 07.03 80 
Lüllmaa Illar-Arved 14.03 70 
Plamus Viivi 12.03 65 
Veimann Malle 15.03 65 
Lipp Erni 22.03 65 
Kokuta Kalju 19.03 60 
Tiits Heino 31.03 60 

 
Sinililled paksus lumes 
ikka veel on talveunes. 
Metsas lumi, aasal lumi,  

ümberringi aina lumi. 
Keset aeda nagu saar 
lapikene paljast maad,  

imetleb seal kevadtaevast, 
suurest valgest lumelaevast –  

märtsilill –  
õnnitlema tulnud Sind! 

 
Palju õnne! 

TEADE 
 
Vigala vallavalitsuse ruumides, endises 
apteegi toas, jagatakse tasuta 
humanitaarabi riideid ja laste jalatseid! 
 
Kui kellelgi on kodus mõni üleliigne 
mööbliese, millest tahate lahti saada ja 
mis on veel kasutuskõlbulik, siis andke 
sotsiaalkomisjoni liikmete kaudu teada –
nii mõnelegi hädasolijale võib selline 
annetus suureks abiks olla. Konkreetselt 
vajatakse hetkel toole või taburette, lauda 
ja seina riiuleid. 
 
Abistamise soovist teatage palun 
telefonil 48 94 777 või 48 94 770 

Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi

Aeg möödub 
Muusika toob selle tagasi 

 

Vigala hooldekodus 
 

8. märtsil kell 16.00 
 

Tasuta kontsert 
 

Esineb: Kuninglik Kvintett 
Kavas: populaarsed laulud läbi aastakümnete 
(Valgre, Oit, Lennon-McCartney, jt) 

 


