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Inimesed ärge unustage naerda! 
 
Mis sellest siis nii halba on, kui naerate? 
Et elu on raske, on jah, olen nõus. Et raha 
on vähe, jällegi nõus. Et mees joob ja naine 
ei armasta, nõus. Lapsed ei kuula sõna, 
nõus. Pole nagu millegi üle naerda, pole 
midagi rõõmustavat? Vaat siin te eksite.  
Alati on põhjust naerda ja rõõmustada. 
Alati läheb kellelgi veel halvemini kui teil. 
Kui te suudate seda artiklit lugeda, siis 
järelikult te pole surnud ja kas see pole 
mitte hea põhjus rõõmustamiseks ja 
naermiseks? Te olete elus! Hurraa! 

Aprill - naljakuu! 

Alustada võib pisiasjadest nagu ära virise!, ära 
vingu!, ära kurjusta!. Või sellest, et hommikul 
tõustes ütled enesele – ma olen rõõmus, sest 
olen elus. Täna teen midagi ilusat, sõnan paar 
head lauset kaaslasele, naeratan naabrile. 
Lihtne. Ei pea alustama keerulistest asjadest. 
Ja kui alguses kohe välja ei tule, pole hullu, 
keegi pole maailma sündinud naerul sui, ikka 
kisades ja karjudes. Aga oskus õppida 
naeratama, oskus teha ja öelda head, ongi see, 
mis meist inimestest ühel päeval inimese teha 
võib. Naeruga  kevadesse! 

Elle Altmets, fotod: Peeter Paunmaa
 

Päike paistab, taevas on sinine, lilled õitsevad, 
linnud laulavad …. (Vaatamata sellele, et meie, 
inimesed, oleme meeletult metsi maha raiunud, 
nemad muudkui laulavad!) Hurraa! 
Raha …, raha on täpselt nii vähe, kui suured on 
kulutused. On peresid, kus raha vaevu jätkub 
toidule ja riietele. Nõus, et selline elu ei aja just 
naerma, samas sureb päevas mujal maailmas 
tuhandeid inimesi lihtsalt nälga ja janusse. 
Kaugemal, meist piisavalt eemal, et siin 
elusolemise rõõm ära unustada. Aga ei tohiks. 
Elu ongi selline, milliseks me ta mõtleme ja 
teeme. Kui pole rahul sellega, mis hommikul 
vastu vaatab, siis tuleb midagi ette võtta, muuta.  
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B.G.Forseliuse Seltsi 
hariduspäev viidi seekord 
läbi Vigala valla koolides. 
 
1. märtsil viis B. G. Forseliuse Selts 
Vigala valla koolides läbi oma XVIII 
hariduspäeva. Nimetatud seltsi 
asutamisel 22.02.1989.a. osales ka 
kooli selleaegne direktor Vello 
Kübar. Seega on Kivi-Vigala 
Põhikool Forseliuse Seltsi üks 
asutajaliikmetest.  
Seltsile on antud nimi Harju-
Madiselt pärit Bengt Gottfried 
Forseliuse (1660–1688) auks. Ta 
viis ellu kutseliste koolmeistrite 
koolituse mõtte, mida ei olnud 
varem tehtud Rootsis ega kusagil 
mujal Euroopas. Aasta jooksul 
õpetas ta koolmeistrikandidaadid 
lugema ja proovis nende pedagoogi-
võimeid. Teisel aastal jätkas ta 
sobivate noormeestega õppetööd ja 
kutseoskuse harjutamist, arvesta-
des sealjuures õpetamise ja kasvata-
mise eakohasust. Forselius koostas 
uue aabitsa, milles rakendas 
uuendatud kirjaviisi. Seminaris sai 
hariduse umbes 160 poissi, kellest 
11 asus juba 1686. a. koolmeistrina 
tööle. 1688. a oli Eestis juba 50 kooli 
üle Eesti, edaspidi kasvas koolide 
arv peamiselt koolmeistrite semi-
nari kasvandike poolt väljaõpetatud 
võimekate õpilaste arvel. Kuigi 
kooliajalugu tunneb koolitamist 12.–
13. sajandist alates, tuleb eesti 
rahvakooli algusaastaks lugeda 
1686. aastat, mil hakati riikliku 
poliitika tulemusena teadlikult 
kooliharidust andma ka lihtrahvale. 
Vigala rahvahariduse juured 
ulatuvad 1687. aastasse. Riigilt 
toetuse saamiseks käis B. G. 
Forselius mitmel korral 
Stockholmis. 1686. a. võttis ta oma 
edusammude kinnituseks kaasa 
Ignatsi Jaagu Kambjast ja Pakri 
Hansu Jüri Harju-Madiselt, kes 
näitasid oma lugemisoskust 
kuningas Karl XI-le ja said temalt 
kumbki autasuks ühe kuldtukati. 
 

Nüüd siis hariduspäevast, mille 
eesmärk oli läbi viia täiendõppe-
seminar teemal: “Eelkutseõpe 
Vigala valla koolides”. Hariduspäev 
juhatati sisse keskpäeval Kivi-
Vigala Põhikoolis. Tervitussõnu 
laususid seltsi auesimees hr Arnold 
Rüütel, Rapla Maavalitsuse 
haridus- ja kultuuriosakonna 
juhataja hr Aivar Soe ning seltsi 
esimees hr Madis Linnamägi.  

Päeva esimese ettekande tegi Vana-
Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli 
direktor Enn Roosi, kes tutvustas 
projekti “Uus võimalus” läbiviimist. 
Pärast allakirjutanu ettekannet 
koolikohustusliku ea ületanud 
õpilaste õpetamisest Kivi-Vigala 
Põhikoolis oli hariduspäeval 
osalejatel meeldiv võimalus süüa 
kooli kokkade Rutt Rasva ja Katrin 
Klimenko poolt valmistatud 
maitsvat toitu. Külalised said 
tutvuda ka õpilastööde näitusega. 
Vaatamiseks oli välja pandud nii 
kunsti- kui ka käsitöid. Siinjuures 
tahan tänada meie tublisid õpilasi ja 
nende juhendajaid - Ede ja Agu 
Rukkit ning Lehte Tammet. 
Enne Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli siirdumist tehti 
väike peatus Vigala kirikus, kus 
kirikut tutvustas Halliki Uibo. 
Vana-Vigalas jätkus hariduspäev 
kutseõppekabinettide ja -töökodade 
vaatlusega. Seejärel oli võimalik 
kuulata ettekandeid. Eelkutseõppe 
üldharidusega seonduvatest prakti-
listest kogemustest rääkisid Vana-
Vigala Põhikooli direktor Ain Keerup 
ja õppealajuhataja Margit Liira, kes 
mõlemad on antud valdkonnas 
edukalt kaitsnud magistritööd. 
Käitumis- ja õppimishäireid 
põhjustavatest teguritest rääkis 
psühholoog Urve Uusberg ning 
erivajadustega laste koolitamisest 
Vana-Vigala TTK-s direktori 
asetäitja eripedagoogika ja üldainete 
alal Helgi Nööp.  

Hariduspäevadel on Forseliuse 
Seltsil kombeks anda välja ka 
aumärke ja tunnustuskirju. 
Aumärkide osaliseks said Aivar Soe, 
Enn Roosi, Ain Keerup, Margit Liira, 
Harri Kivi ja Vello Kübar. Peale selle 
oli koolidel võimalik esitada ka oma 
nominendid. Väikese Ignatsi Jaagu 
medaliga autasustati Aili Altmetsa 
ning tunnustuskirjadega Eve 
Kärsnat ja Ilona Noort Kivi-Vigala 
Põhikoolist. Eve Kärsna sai aukirja 
eduka töö eest emakeele õpetamisel 
ja kooli näiteringi juhendamisel. 
Tänukiri Ilona Noorele anti 
tantsuoskuse propageerimise eest 
Vigala valla koolides. Tänu Ilonale 
alustas Kivi-Vigala Põhikoolis taas 
rahvatantsuring. Vana-Vigala 
Põhikoolist sai tänukirja Mare Kivi. 
Samuti tänas Forseliuse Selts heade 
ettekannete eest Helgi Nööpi ja Urve 
Uusbergi. Aumärgid ja 
tunnustuskirjad andis üle seltsi 
auesimees hr Arnold Rüütel. 
Hariduspäev lõppes Vigala 
vallavolikogu esimehe hr Enn Roosi 
ja vallavanema hr Priit Kärsna 
vastuvõtuga, kus esinesid Vana-
Vigala Põhikooli kanneldajad, keda 
juhendab Krista Tõldmaker.  Selleks 
puhuks oli Vana-Vigala TTK õpetaja 
Inge Rego organiseerinud piduliku 
vastuvõtulaua. Hariduspäeval osales 
48 inimest ja esindatud oli 15 kooli. 
Suur aitäh kõigile, kes aitasid 
hariduspäeva korraldada. 

Harri Kivi 
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

Pildil seltsi auesimeest hr Arnold Rüütel koos abikaasa ja seltsi esimehe 
Madis Linnamägi´ga eelkutseõppeklassi 9E klassipäevikut uurimas.
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Juuru vallas on sagenenud 
vargused talumajadest 
 
Rapla politseijaoskonnas on 
veebruaris-märtsis tavapärasest 
rohkem registreeritud 
vargusjuhtumeid Juuru vallas 
asuvatest eramajadest.  
Rapla politseijaoskonna 
politseivaneminspektori Jaan 
Aasi sõnul võib kõikide varguste 
puhul tegemist olla samade 
kurjategijatega, kuna 
registreeritud vargustel on 
sarnaseid jooni. “Välja on valitud 
suvilad või ehitusjärgus 
majapidamised ja varguse käigus 
on sissepääse üsna robustselt 
lõhutud,” selgitas Aas. Lisaks 
jäävad kõik vargused ühe tee 
äärde. 
Vargad liiguvad tõenäoliselt 
väiksemat sorti avatud 
kastiautoga või sõiduautoga, 
mille on järelkäru. 
Vaneminspektor Aas soovitab 
maapiirkondade elanikel silmad 
lahti hoida ning kahtlaste 
sõidukite puhul fikseerida 
võimalusel sõiduki 
registreerimisnumber ja see 
politseile infona edastada. 

Kulu põletamine on keela-
tud alates lumesulamisest! 
 
Igal kevadel saavad päästjad 
hulgaliselt väljakutseid kontrolli 
alt väljunud põlengutele, mis on 
alguse saanud tuleohutusnõuete 
mitte-täitmisest kulu ja prahi 
põletamisel.  
Kulu põletamine on igal juhul 
ohtlik ning võib kaasa tuua suuri 
kahjusid. Kulu ja prahi põletamisel 
tuleohutusnõuete mittetäitmise 
tagajärjel on maha põlenud 
elumaju. Oskamatus ette näha 
tuletegemise võimalikke tagajärgi 
on põhjustanud inimeste 
hukkumist ning toonud kaasa 
korvamatut kahju 
looduskeskkonnale. 2006. aastal 
registreeris Päästeamet Eestis ligi 
5000 kulupõlengut, mille tagajärjel 
hukkus 4 inimest, neist 3 Lääne-
Eestis.   
 
Kulupõletamine on keelatud 
alates lumesulamisest kuni 
sügisvihmade saabumiseni ehk 
ajal, mil looduses on tuleohtlik 
aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab 
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 
Instituut (EMHI).  
 
Iga inimene peab teadvustama, et 
lume alt välja sulanud kulu kuivab 
kevadpäikese ja tuulte mõjul 
kiiresti ning on väga kergesti 
süttiv. Soodsa tuule korral levib 
kulutuli väga kiiresti ning vahel 
mitmes suunas, mis on peamiseks 
põhjuseks, et sageli väljub 
kulupõletamine kontrolli alt. Siiski 
saab kõige paremini tuleohtu 
vältida õigel ajal heina niites ning 
kuiva kuluheina kokku riisudes. 
Sama käib ka põhu ja muu prahi 
põletamise kohta. 
Tule tegemisel tuleb eelkõige kinni 
pidada omavalitsuse territooriumil 
kehtivatest heakorraeeskirjadest. 
Kulu ja prahi põletamine võõral 
maal on keelatud. Maaomanik 
peab mõistma, et kulu või prahti 
süüdates langeb kogu vastutus 
tuletegijale ning ka kõiki 
tuleohutusnõudeid järgides võib 
põletamine ohtu seada meie endi ja 
kaaskodanike hooned, samuti 
metsad. Seega soovitame jälgida ka 
naabreid, kas nemad kulu 
põletamise keelust kinni peavad. 

Päästeteenistuse hinnangul oleks 
parim lahendus, kui maaomanik 
suudaks oma maad niimoodi 
hooldada ja harida, et ohtlik 
kulupõletamine ei oleks üks tema 
kevadtöödest. 
 
Lääne-Eesti Päästekeskus paneb 
kõigile südamele, et kulu 
põletamine on äärmiselt riskantne 
tegevus, mille tagajärjel on 
inimesed kaotanud elu ja ilma 
jäänud kodust. 
 
2006 aastal hukkus 
kulupõlengute tagajärjel Eestis 
neli inimest, neist kolm Lääne-
Eesti piirkonnas. 

  
Lõkke tegemise ohutus-
nõuded 
 
• Lõkete tegemisel tuleb tagada 

ohutud vahemaad hooneteni ja 
metsani; lõket tohib teha 
hoonetest vähemalt 15 meetri
kaugusel ja metsast 30 meetri
kaugusel. 

 
• Mitte mingil juhul ei tohi põlevat 

lõket jätta järelevalveta ning 
käeulatusse tuleb varuda 
esmased kustutusvahendid (nt: 
ämber veega, kustutusluuad, 
märjad oksad). Samuti tuleb 
peale põletamist lõkkease uuesti 
süttimise vältimiseks hoolikalt 
kustutada. 

 
• Lõkke tegemisel tuleb arvestada 

tuule tugevust (ohutuks peetakse 
kuni 1,5 m/s) ja suunda ning 
lõkkease ümbritseda 
mittesüttiva pinnasega (muld, 
liiv, savi), samuti peab 
arvestama lõkkest lenduda 
võivate sädemetega. 

 
• Oluline on jälgida, et lõkkest ei 

saaks alguse kulupõleng. Enne 
rohket suitsu tekitava risu, põhu 
jm põletamist peab veenduma, et 
tekkiv suits ei häiriks teisi 
inimesi ja liiklust. 

Viktor Saaremets
Pressiesindaja

Lääne-Eesti päästekeskus

Kivi-Vigala Postkontori 
uued lahtioleku ajad  
alates 2 aprillist 2007. 
 
Esmaspäev  8.00 – 12.00 
Teisipäev    8.00 – 14.30 
Kolmapäev   8.00 – 13.00 
 14.00 – 18.00 
Neljapäev    8.00 – 14.30 
Reede   8.00 – 14.30 
 
Laupäev ja pühapäev suletud. 

Kallid lapsevanemad! 
 
Teie eelkooliealised lapsed 
saavad sünnipäevakingituseks 
KINKEKAARDI, millele palume 
järele tulla Vigala 
Vallavalitsusse. 
 

Täpsem info telefonil 489 4770 
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Märtsikuu Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 

Märts on koolirahva jaoks alati 
olnud kiire aeg – lõppeb siis ju 
kolmas veerand ning suurem osa 
lapsi pühenduvad rohkem õppimi-
sele. Sellisel pingelisel ja muutus-
terohkel ajal murdis haigus 
mitmed koolijütsid ja ka õpetajad 
tõvevoodisse. Õnneks ei lasknud 
külla tulnud nukuteatri “Nipitiri” 
rahvas ennast meie väga väikese-
arvulisest publikust heidutada 
ning väljakuulutatud etendus 
“Vallatu sinisaba” 2.märtsil ikkagi 
toimus. Etendust käisid kaemas 
meie väiksemad klassid ja lasteaia-
lapsed. Usun, et kõik said toreda ja 
õpetliku teatrielamuse! 
7.märtsil oli koolis tüdrukutepäev. 
Ürituse korraldajaks oli 6.klass ja 
õpetaja Olga Vunukainen, kes 
kutsusid tüdrukutega kohtuma ilu-
ja tervisekabineti omaniku Anne 
Hundi Kivi-Vigalast. Proua Anne 
leidis tüdrukutega kiiresti ühise 
keele ning jagas neile väärtuslikke 

EESTI KEEL 
 

Eesti keel on tore keel, 
seda lugedes on kõigil hea meel. 
Sõnad hästi riimuvad 
tähti hääldades suud hästi liiguvad. 
 

Eesti keeles on palju sõnu, 
küll on tass, auto ja õlu. 
Kuigi palju sõnu on laenatud 
on ka ise maa seest üles kaevatud. 
 

Lõpetuseks ütlen teile, 
et see keel sobib meile. 

 

Taavi Roosi  8. klass

EESTI KEEL 
 

Eesti keel on tore keel, 
kuigi see on raske, 
aga meie eestlased, 
seda ei pea raskeks. 
 

Meie sõber Kristjan Jaak, 
seda tõestada saaks, 
kuigi päris noorena 
lahkus meie hulgast ta. 
 

Kuigi meie Kristjan Jaak 
suri ära noorena 
öelda võime kõik ju koos 
olid tõesti suures hoos. 

 

 Anni Vitsberg  6. klass  

Vigala hariduse- ja kultuurikomisjon 
kuulutab välja  

loomevõistluse  
 

„Vigala hariduselu läbi 
aegade“ 

 

Konkursile oodatakse 1-2 lk (A4) 
pikkuseid esseid, meenutusi, mälestusi ja 
mõlgutusi Vigala hariduselust või sellega 
seotud teemadel. Kirjutada võib nii 
esimesest koolipäevast, õpetajatest kui 
mõnest värvikamast seigast, mis kooliajal 
juhtunud. Komisjon valib nende seast 
välja paremad ja huvitavamad artiklid, 
mis lõpus ka almanahhina välja antakse.  
 

Konkurss toimub erinevates 
vanuseklassides:  
lasteaialapsed ja algklassid: 
joonistused, luuletused, jms 
põhikoolid: 1-2 lk kirjand, essee, 
mõlgutus, jms 
keskkool ja gümnaasiumid:   
sama, mis eelnev, lisaks meenutused, 
arvamused, tulevikunägemused 
vilistlased ja täiskasvanud: sama, mis 
eespool mainitud. 
 

Töid oodatakse Vigala Vallavalitsusse või 
e-positle: konkurss@vigala.ee 1. maiks 
2007.a. Parematele auhinnad!  

näpunäiteid, kuidas enda välimuse 
eest hoolitseda. Tüdrukutepäeva 
puhul püüdsid ka poisid oma 
klassi- ja kooliõdede vastu 
tavalisest enam tähelepane-
likumad olla. Näiteks pidasid 7. 
klassi poisid oma klassiõdesid 
meeles väikeste kingitustega, mis 
esimese tunni alguses üle anti. 
Veerandi viimane nädal oli koolis 
emakeelenädal ning 14.märtsil 
tähistasime emakeelepäeva. Terve 
nädal otsisid 5.-9.klasside õpilased 
ilusaid eestikeelseid sõnu ning 
panid need nädala lõpus ka kõigile 
teistele vaatamiseks-lugemiseks 
välja. Kahjuks olid mingil põhjusel 
ilusate eestikeelsete sõnade nagu 
emme, kallis, aovalgus, mammu, 
lõunauinak, maasikad ja unenägu 
hulka ära eksinud ka näiteks cool 
ja love… Emakeelenädal pani 
kolmandale õppeveerandile kena ja 
õpetliku punkti ning viimane 
nädalapikkune puhkepaus võiski 
alata.  

Silja Käär, 
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht
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Vana-Vigala Põhikool 
 
Kolmas veerand on õnnelikult selja 
taha jäänud. Oli nii tuisku kui 
tormi, külma ja sula, päikest ja 
vihma! Sai tublisti õpitud, sporti 
tehtud, lauldud-tantsitud ja 
kannelt mängitud.. Veerandilõpp 
on alati tore selle poolest, et siis 
saab kiidetud kõige tublimaid ja 
neid väikese maiusega meeles 
peetud.  
 

Kõige tublimad olid need,  kes 
õppisid ainult viitele: 
I klass - Hanna Hatto, Urmis 
Veimann,  
II klass - Adeele Zagurski, Katri 
Alesmaa,  
III klass - Mery-Liis Välis,  
IV klass - Signe-Renate Saar, 
Triinu Ülemaante,  
V klass - Doris Välis,  
IX klass - Paula Kivi, Grete 
Välimäe. 
 

Tublid on ka need lapsed, kellel on 
tunnistusel neljad ja viied: 
I klass - Jarko-Jael Jõessar, Pille-
Riin Noppel, Andreas Viibus, Tanel 

Ülemaante, Jennifer Kolesov,  
II klass - Martin Rudak, Tiina 
Põlma, Annika Otti, Evely Lebin, 
Heerik Jõõts, Hans Veskimägi, 
Jandre Õunpuu,  
III klass - Kersti Einling, Teet 
Roosi, Arnold Zagurski,  
IV klass - Holger Algma, Alar-
Angelo Kuusk, Margus Põlma,  
V klass - Taavi Kliss,  
VI klass - Anni Vitsberg, Tuuli 
Roosi, Grete Kupp,  
VII klass- Tanel Paavel, Liis 
Einling, Gretelis Liländer, Liina 
Otti, Meeli Pappe,  
VIII klass - Teele Vänto, 
IX klass - Mare Paavel, Koidu 
Kannela, Kadri Kaldma, Monika 
Kalso, Rain Kalda. 
 

Meie kooli üheks visiitkaardiks on 
kujunenud 6-keelsete kannelde 
ansambel, kes on esinenud nii 
haridusministrile, Forseliuse seltsi
liikmetele, mardilaada publikule 
Tallinnas kui ka tervele Eestile 
televisiooni vahendusel-
jõulusaates Sillaotsa muuseumist. 
Suvel ootab neid ees esinemine  

Baltica folkloorifestivali pealava 
kontserdil. Need tublid tüdrukud 
on: Triinu Ülemaante, Tuuli Roosi, 
Signe-Renate Saar, Anni Vitsberg, 
Meeli Pappe, Liis Einling, Gretelis 
Liländer, Liina Otti. 
Kolmandal veerandil toimub alati 
mitmeid matemaatika-alaseid 
maakondlikke võistlusi. Meie 
koolis on olnud tublid Su-doku 
lahendajad kaks tüdrukut - Doris 
Välis ja Anni Vitsberg. Lisaks 
saavutas Doris matemaatika-
olümpiaadil 6.koha.  
Viimase kuu tublimad sportlased, 
kes on saavutanud auhinnalisi 
kohti maakonna kergejõustiku 
võistlustel olid Mai-Triin Viirsalu, 
Liina Otti, Taavi Kliss, Teet Roosi.  
 
Veerandi viimane nädal möödus 
Vana-Vigala Põhikoolis emakeele 
tähe all. Lahendati ristsõnu ja 
olümpiaadiülesandeid, kirjutati 
luuletusi ja jutukesi, leiti kõige 
ilusamaid sõnu eesti keeles.  

Margit Liira 
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

Kivi-Vigala Põhikool 
 
Lõppenud on kolmas veerand ja  
ainult viitele õppisid järgmised 
õpilased: 
2.kl - Grete Kärsna, Krista Muhu 
ja Gerli Kullap 
3.kl - Pille Siimar ja Doris Altmets 
4. kl - Kristina Muhu 
6.kl - Katre Amann, Piia Laan ja 
Karolin Niit 
 
Neljadele ja viitele õppisid 
järgmised õpilased: 
2.kl - Andra Veiand ja Kristi 
Viimne ja Hanna-Liina Lusti 
3. kl - Reigo Alu, Kärolin Lints, 
Keily Moks, Keitlin Niit, ja 
Annabel Vaarma 
4.kl - Perje Paukku, Andrin Veiand 
ja Tauno Roland 
5. kl - Liis Siimar ja Triinu Rokk 
7. kl - Sandra Soosaar ja Aileen 
Kreuz 
8. kl - Marin Laan, Sille Jõendi ja 
Viiu Roosi 
9.kl - Mari-Liis Kalmus, Jander 
Klimenko, Anre Kuldja, Vahur 
Viimne, Andres Orub, Sander Säkk 
ja Jüri Torri. 
Lisaks tuleb märkida, et on  

osaletud ja häid tulemusi 
saavutatud ka erinevatel 
aineolümpiaadidel. 
Sille Jõendi (8.kl) võttis osa 
maakondlikust käsitöö ja 
kodunduse õpilaskonkursist. Ligi 
viie tunni jooksul tuli Sillel näidata 
teadmisi söögitegemises (teooria, 
valmistamine, serveerimine) ja 
tikkimises (kavand ja praktiline 
töö). Kokkuvõttes saavutas Sille 
6.koha, ära tuleb märkida, et 
maksimumpunktid tulid just 
toiduvalmistamise ja serveerimise 
eest. Sille juhendajaks on õpetaja 
Lehte Tamme. 
Bioloogiaolümpiaadi maakond-
likust olümpiaadist võtsid osa 
Sandra Soosaar (7.kl), kes oma 
vanuserühmas saavutas 6.koha. 
Veel osalesid Marin Laan (6.koht) 
ja Sille Jõendi (9.koht) 8.kl ning 
Jüri Torri ja Anre Kuldja 9.kl. 7.ja 
9.kl õpilasi juhendab õpetaja Tiina 
Kalda ning 8.kl õpilasi Marko 
Kreuz. 
9. märtsil toimus maakondlik 
6.klasside inglise keele aineolüm-
piaad, kus meie kooli õpilastest 
näitasid oma teadmisi Karolin 
Niit, Katre Amann, Piia Laan ja 

Jürmo Kiikajon. Neid õpilasi 
juhendab õpetaja Anne-Mai 
Tammeleht. 
Märkimata ei saa jätta ka 4. kl 
õpilase Kristina Muhu osalemist 
matemaatika olümpiaadil, juhen-
dajaks on õpetaja Eda Soosaar. 
15. veebruaril peeti Raplas 1.-3. kl 
õpilaste rahvastepalli võistlus ning 
seal saavutas meie kooli võistkond 
II koha. Võistkonda kuulusid 
Markos Sisas, Reigo Alu, Rainer 
Säkk, Keitlin Niit, Jane Paluoja ja 
Pille Siimar. Võistkonda treenis 
õpetaja Anne-Ly Viimne. 
Kivi-Vigala Põhikooli võistkond 
osales ka maakonna 6.-9.kl 
korvpalli meistrivõistlustel ning 
poeglaste võistkondade arvestuses 
saavutati II koht. Võistkonda 
kuulusid Vahur Viimne, Sander 
Säkk, Peep Võtti, Andres Orub, 
Jander Klimenko, Karmo Jõendi, 
Tauri Odem, Allar Kukk ja Nikolai 
Verbeštšuk. Treeneriks on Marko 
Kreuz.  
Käimas on õppeaasta viimane 
veerand. Häid hindeid ja saavutusi 
ka edaspidiseks! 

Kristine Niit
õppealajuhataja
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KODU TULEOHUTUKS! 
 
Päästeameti andmetel leiab 
enamik tulesurmadest aset 
eluruumides juhtunud tulekahjude 
tagajärjel.  Möödunud aastal 
hukkus tulekahjudes 164 inimest. 
Kõige rohkem hukkub inimesi öisel 
ajal, kui pererahvas magab. Tuli 
levib väga kiiresti, mõne minutiga 
muutub ruumis viibimine kõrge 
temperatuuri ning mürgiste 
gaaside kiire leviku tõttu 
eluohtlikuks. Arvamus, et küll ma 
suitsulõhna peale üles ärkan, ei 
pea paika, sest mürkgaase sisse 
hinganu uni hoopis süveneb. 
Suitsuandur aga annab häire 
põlengu esimeses faasis, kus 
pääsemine ja tule kustutamine on 
veel inimesele jõukohane. 
Kõrvulukustav sireen ajab ka kõige 
sügavama unega magaja üles. 
Päästeameti teavituskampaania 
’’Suitsuandur päästab elusid’’ 
eesmärgiks on suitsuanduri kui 
ühe lihtsama ja odavama 
elupäästja propageerimine.  
Soomes, Rootsis ja Norras on 

suitsuanduri kasutamine kõigis 
eluhoonetes kohustuslik. Eestis 
muutub suitsuandur 
kohustuslikuks aastast 2009. Iga 
inimene on suuteline ise oma kodu 
tuleohutumaks muutma ja seda 
selliste lihtsate vahenditega nagu 
suitsuandur, tulekustuti ja 
tuletekk. 
Projekti ”Tuleohutu kodu 2007” 
üldine eesmärk on parandada 
inimeste teadlikkust kodu 
tuleohutusalastest riskidest ning 
anda oskused, teadmised ja 
vastavad vahendid tagamaks 
tuleohutust kodus. Kõikide 
kavandatavate tegevuste läbivaks 
sõnumiks on - kahjutuli saab 
alguse pisiasjadest ning õnnetusi 
võib juhtuda igaühega. Turvalisuse 
tagab see, kui oled ette 
valmistatud. Ettevalmistus 
tähendab siinjuures nii teadmisi, 
oskusi kui ka vahendeid. 
 

Regionaalsete päästekeskuste 
peamisteks ülesanneteks on 
tuleohutusalaste infopäevade läbi-
viimine kohalikes omavalitsustes 

sustes ja inimeste individuaalne 
nõustamine nende kodudes kui 
selleks on soovi.  
Koostöös Lääne-Eesti Pääste-
keskusega on Vigala valla 
elanikel võimalus vallavalit-
suse vahendusel tellida 
suitsuandureid soodushinnaga 
(71 kr) ja kutsuda päästeameti 
spetsialist koju tuleohutusalast 
konsultatsiooni andma.  
Sellest aastast toetab ennetustööd 
ka päästeala infotelefon 1524. 
Infotelefoni kaudu on võimalik 
saada teavet tuleohutuse-
järelevalve inspektorite kontakt-
andmete ja vastuvõtuaegade kohta. 
Samuti teavet ennetusalaste 
kampaaniate, ürituste, ennetustöö 
korraldajate ja kohalike 
päästekomandode kohta. 
Infotelefonilt võib küsida ka 
korstnapühkijate kontaktandmeid. 
 

NB! Suitsuandurite tellimiseks 
palun helistada telefonil   

489 4770  Sirje Aiaots 
või  489 4777 Ilme Roosi

Vigala valla külade 
esindajate esimene seminar 
ja ümarlaud 
 

14. aprillil 
algusega kell 10.00 

toimub Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis 

Vigala külade esindajate ja valla 
esindajate koostöö kohtumine 

 

Teema: Informatsiooni 
korraldus Vigala vallas.  
Ümarlauas arutletakse, kuidas 
Vigala vallas infot paremini 
küladesse ja ettevõtjatele 
edastada, samuti kuidas infot 
küldest vallamajja saada,  
ümarlaudade läbiviimine, Valla 
ajalehe ja kodulehekülje analüüs, 
ettepanekud lehe arendamiseks.  
Seminar toimub Eesti 
Mittetulundus ja Sihtasutuste 
Liidu (EMSL) projekti raames 
“Koostöö viib edasi!”. Seni on selle 
projekti raames toimunud viis 
külatuuri ja kokkuvõttev koosolek, 
kus ühe Vigala valla nõrkusena 
toodi välja infoliikumise 
puudulikkust.   
NB! Kui külal ei ole valitud 
esindajat, siis ootame 

kokkusaamisele inimest, kes on 
valmis külale informatsiooni tooma 
ja seda külas ka edastama ning 
algselt külarahvast kokku võtma, 
kuni ametlik esindaja valitakse. 
 

Kotumist viib läbi pr Eha Paas, 
kohale saabub ka lektor ning 
kodulehekülje kujundamistest 
räägivad EMSL-i esindajad.  

kohtade arv piiratud, tuleb end 
ette registreerida tel. 489 4777 
Ilme. Võite kohale tulla ka oma 
transpordiga. 
Bussisõit ja ujumine on tasuta, kes 
soovivad osa võtta vesiaeroobikast, 
peavad kaasa võtma 25 krooni. 
21. aprillil Vana-Vigalas suur 
Tervisepäev, mille raames toimub 
pargis orienteerumine (nii 
väikestel, suurtele kui ka 
vanematele inimestele); rattamatk, 
kepikõndimine ja lastele erinevad 
tegevused. Päev algab kell 11.00. 
 

Samal päeval loositakse 
tervisetabeli täitnud inimeste 
vahel välja sportlikud auhinnad.  

TÄHELEPANU! 
 

13. aprillil kell 13.00 toimub 
Kivi-Vigala Rahvamajas 

vallateede remontimiste ja 
hoolduste arutelu.  

Kohale oodatakse ettevõtjaid, 
külade elanikke, kes soovivad 

ümarlauas osaleda ja oma 
tähelepanekutest ning 
soovidest teada anda. 

 
TERVISENÄDAL 
 
16.-22. aprillini tähistatakse üle  
Rapla maakonna südamenädalat.  
Seoses sellega on juba aprilli 
algusest toimumas tervise-
kilomeetrite kogumise aktsioon. 
Iga inimene, kes vähegi aktiivselt 
liigub (kõnnib, jookseb, rattaga 
sõidab, pallimänge harrastab, jms) 
võiks oma aktiivse liikumise 
punktid, mis hiljem kokku 
liidetakse, tabelisse märkida. 
Tabeleid saab nii koolidest, 
raamatukogudest kui vallamajast. 
19. aprillil minnakse ühiselt 
Märjamaa ujulasse. Buss väljub 
kell 18.00 Kivi-Vigla põhikooli eest 
ja peatub 18.15 Vana-Vigala 
bussijaamas. Kuna bussis on 



  

 

7 aprill 2007 teated / fondid 

Märjamaa Jäätmejaam  
 

Elanikkonnal on võimalus sinna 
tasuta ära anda erinevaid 
jäätmeid (aadress Jaama tn 5). 
Lahtiolekuajad:  
Neljapäev 14.00 – 19.00  
Reede 14.00 – 19.00  
Laupäev 10.00 – 16.00  
 
Sinist värvi paberi- ja 
papikonteinerisse võib panna: 
ajalehed, kataloogid, reklaam-
materjal; vanad raamatud, 
töövihikud, trüki- ja paljundus-
paber; joonistus- ja kirjutuspaber; 
pappkastid ja -karbid, lainepapp, 
jõupaber, paberkotid jm puhtad 
paberpakend.  
NB! Paberi- ja papikonteinerisse 
ei sobi määrdunud, vettinud ega 
märg paber ja papp, 
kopeerimispaber, kleepsildid, 
teibid, kleepsud, kommipaberid 
ning muud toiduainete pakendid.  

Kollast värvi pakendi-
konteinerisse võib panna: 
plastpakendid nagu kile, plastnõud 
ja -karbid, jogurti- ja võitopsid, õli-
ketšupi- ja majoneesipudelid, 
kosmeetika- ning hooldustoodete 
pakendid ja muud puhtad 
plastpakendid; kaaspakendid nagu 
valgest ja värvilisest klaasist 
pudelid ning purgid ja muud 
puhtad klaaspakendid: metall- ja 
alumiiniumpakendid, toidu- ja 
joogipakendi kaaned ja korgid, 
konservipakendid; joogikartong 
nagu kartongist piima-, mahla- ja 
veinipakendid ja muud puhtad 
kartongpakendid.  
NB! Pakendikonteinerisse ei sobi 
lehtklaas, elektripirnid, kummist 
tooted ega mänguasjad, samuti 
olmejäätmed, sinna ei panda 
ohtlikke jäätmeid ega muid sinna 
sobimatuid jäätmeid. Pakendi-
jäätmed peavad olema puhtad.  

Multiliftkonteineritesse saab üle 
anda: sõiduautorehvid 8 tk kord; 
vanaraud; külmutuskapid (peavad 
olema komplekssed), elektri-, 
gaasipliidid, pesumasinad.; kodu-
elektroonika (televiisorid, arvutid, 
raadiod, mikserid, tolmuimejad 
jne) peavad olema komplekssed.  
 
Ohtlike jäätmete konteiner: 
pliiakud, FeCd-akud, NiCd-akud, 
akude elektrolüüdid, patareid; 
ohtlike ainetega saastunud 
filtrimaterjal, puhastuskaltsud; 
ohtlikke aineid sisaldav 
(reostunud) pakend; mootori-, 
käigukasti- ja määrdeõlid; 
kemikaalid, pestitsiidid; 
päevavalguslambid, elavhõbeda 
jäätmed; värvid, trükivärvid, 
liimid, vaigud; ravimid.  
 
OÜ Resk tel. 489 0200, 513 0212, 
e-post: resk@resk.ee 

Kohaliku omaalgatuse 
programmi (KOAP) taotluste 
esitamise tähtaeg on 15.aprill.  
 
KOAP eesmärgiks on kohalik 
areng ja piirkondade konkurentsi-
võime kasv läbi kogukonna 
kaasamise ja tugevdamise. 
Programmi valdkondadeks on: 
kogukonnaliikmete koolitamine ja 
kohaliku arengu kavandamine; 
kohaliku ajaloopärandi ja 
traditsioonide väärtustamine; 
kohaliku elukeskkonna paranda-
mine. Programmi abikõlbulike 
tegevuste pikem loeteluga saab 
tutvuda EAS-i koduleheküljel. 
  
Taotlusi programmi vahenditest 
toetuste saamiseks võivad esitada 
avalikes huvides tegutsevad 
seltsingud (v.a. linnapiirkonda-
des), mittetulundusühingud ja 
sihtasutused, mis pole asutatud 
kohaliku omavalitsuse või riigi 
osalusel ja milles ei osale liikmena 
kohalik omavalitsus või riik. 
Programmi kaudu eraldatud 
toetuste kasutamise maksimaalne 
tähtaeg on 12 kuud. Toetuse 
suurus kohaliku tähtsusega 
projektidele on kuni 25 000 Eesti 
krooni ja maakondliku või laiema 
tähtsusega projektidele kuni 50 
000 Eesti krooni.  

Projektidesse peab olema kaasatud 
taotlejapoolne omafinantseerimine 
või tema koostööpartnerite poolne 
kaasfinantseerimine vähemalt 10 
% ulatuses projekti kogu-
maksumusest.  
 

Taotlusvormid ja programmi 
tingimused leiab EAS-i kodulehelt 
http://www.eas.ee/?id=703 

Struktuurifondid 
 
2007. aastal on plaanis avada 
viisteist uue maaelu arengukava 
toetusmeedet. 
Esimesed toetusmeetmed on 

plaanis avada kevadel:  
- Ebasoodsamate piirkondade 

toetus (meede 2.1) 2. - 22. mai;  
- Natura 2000 toetus 

põllumajandusmaale (meede 2.2) 
2. - 22. mai;  

- Poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetus (meede 2.3) 2.-
22. mai;  

- Ohustatud tõugu looma pidamise 
toetus (meede 2.4.3) – 2. -22. mai. 

 

Mahepõllumajandusliku tootmise 
toetuse ja keskkonnasõbraliku 
tootmise toetuse uusi taotlusi  
võetakse vastu senise MAK 2004-
2006 raames 2. - 22. maini, kuid 
muutuvad toetuse saamise 
tingimused. Näiteks 
keskkonnasõbraliku tootmise 
toetust saab taotleda vaid 
nitraaditundlikul alal asuva 
põllumajandusmaa kohta.  
 

Lisainformatsioon:  
Margus Palu 

Põllumajandusministeerium 
Avalike suhete osakond 

Tel: 625 6524, 52 007 81 
E-post: margus.palu@agri.ee

Eesti-Hollandi 
Heategevusfond Päikeselill 
kuulutab välja projekti-
konkursi „Rohkem päikest“ 
 
Projektikonkursi „Rohkem päikest“ 
eesmärk on tugevdada „meie 
tunnet“, toetada teotahteliste 
inimeste initsiatiivi ja aidata kaasa 
kohaliku elukeskkonna 
parandamisele. Konkursi 
toetusfond on kokku 1 miljon 
krooni. Projektikonkurss on 
suunatud mittetulundus-
ühingutele, seltsingutele ja 
kohalikele omavalitsustele. 
Äriprojekte ja indiviide konkursi 
raames ei toetata. 
Projektikonkurss kestab 20.03.-
30.04.2007 
Konkursist täpsemalt 
„Päikeselille“ kodulehelt 
http://www.paikeselill.ee/?id=10312
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Niisugused me oleme 
 

Pensionär on tore rahvas, 
hästi lõbus, julge, vahva. 
Ei ta pelga tormi, maru, 
annab jalgadele valu,  
et saaks õigeks ajaks sinna 
kuhu täna vaja minna. 
Klubis lauluharjutus on siin 
ei see ole mingi piin 
ka tantsutund see tõmbab ligi, 
aga seal on juba higi. 
Rahvamaja soe ja mõnus, 
meie töö siin väga tõhus. 
Vahel puhkame ja aame juttu, 
ei meil ole kuskil ruttu. 
Kõneaineks teised naised, 
on nad töökad või ehk laisad. 
Pensionär ei ole kitsi, 
kui on tarvis võtab pitsi. 
Hädasolijaid ta aitab, 
lapselapsel peadki paitab. 
Pensionäril aega küll,  
võtab õhtul räti üll, 
sätib ennast tele ette, 
ei ta käsitööd tee mette. 
Pensionäril raha pole 
aga see ei ole kole. 
Muidu mööda poode laasiks, 
müüjatega aina praaliks. 
Poliitikasse ta ei trügi, 
see on tema jaoks vaid prügi, 
tema lemmikuks on kanad, 
see on see, mis mõistust vajab. 
Tulge kõik te meie sekka, 
et võiks koos siis takka lükka 

Eesti ise olemist ja elu äraelamist. 
Üheskoos on elu kergem, 
kojuminekki see julgem. 

Rahvatants teeb kepsud kergeks, 
laulujoru hääle selgeks. 

 

Krutskeid täis ja kepsaka jalaga 
pensionäriproua, kes ei soovinud 
oma nime avaldamist.  

normkoormust (Nädalatunnid). 
Praegune normatiiv lubab liita 
kahte klassi ühes kooliastmes, kui 
nendes õpilaste arv ei ületa 20. Osa 
valdu on vähendanud seda normi 
16-e õpilaseni, seda näeb ette 
HTM-i projekt uuest õppeaastast. 
Väga madala sünniarvud tekitavad 
järjest uusi liitklasse; Kuni 6-nda 
klassini saaks kooli 3 liitklassi, 
selles pole midagi tavatut, nii 
toimivad paljud koolid Eestimaal. 
Vigalal on selles mõttes hästi 
läinud. Kolmandat kooliastet s.o. 
7-9 klassini tuleks kaaluda, kas 
liita neid kooliti.  
Selle kõigega kaasneb töökohtade 
vähenemine, antud oludes 
paratamatu. Kõigepealt 
algklassiõpetajad (neljast jääb 
kaks), seejärel 
õppealajuhatajakoha suurus ning 
lõpuks ühineb kool lasteaiaga; 
tekib lasteaed-põhikool (näit. 
Valgu).  
Kui vallavalitsuse poolt antud 
sündide numbreid jälgida, siis 7 
aasta pärast on vallas ligikaudu 
kaks 45 õpilasega lasteaed-
põhikooli. Koolijuhina näeksin ette 
koolide järk-järgulist vähenemist. 
Lastevanemate ja õpilaste soov 
võib teine olla. Kolmas nägemus on 
koolis töötavatel inimestel. 
Koostöös sünnivad parimad 
lahendused, juhul kui Eesti riik ei  

Koolmeister Jüri Rokk 
 
11. aprillil möödub 140 aastat 
tuntud Vigala koolmeistri Jüri 
Rokka sünnist. Ilmavalgust nägi ta 
Narvaere külas Välja talus 
talupidajate perekonnas. Õppis 
Raba vallakoolis ning Vigala 
köstrikoolis. 1885–1887. aastatel 
omandas õpetaja kutse Kuuda 
seminaris.  
1888.a kutsuti ta Raba kooli 
õpetajaks. Seal töötas ta kuni 
1928.a, kokku 40 aastat. Tema 
tööd hindasid kõrgelt nii 
vallarahvas kui ka ametnikud. 
Samuti sai ta kaks korda koolide 
inspektorilt autasu – diplomi ja 25 
rubla sularahas.  
Jüri Rokk käis end sageli 
täiendamas kursustel ja õhutas 
teisigi jätkama õpinguid 
kõrgemates koolides.  

kiirenda koolide reformimist, nagu 
omal ajal tehti seda maaeluga. 
Õpilaste arvu järsk vähenemine ei 
tohiks kedagi uinutada. Tuleks 
tõsiselt pingutada selle nimel, et 
koolimajad saaksid korda ning 
koolid leiaksid uutes oludes 
rakendust. 
Jääbki soovida asjaosalistele 
tegutsemislusti, kainet pead ning 
usku sellesse, et kunagi maa täitub 
lastega. Aga kus? 
 

Kooliõpetaja Jaan Viska
 

Mõtisklus - mõni mõis 
 
Vigalast on kaugele jõutud, 
Vigalast on esile kerkinud 
kuulsusi: Vigala on ellu saatnud 
mitmeid lõpetajaid, küll 
töömeheks, küll edasi õppima 
Arutelud valla arengukava juures, 
volikogus, kuid ka hilisem memode 
vahetus sundis sulepea haarama, 
et teatud asjad kooli- ja vallaelus 
tahavad selgeks rääkimist 
(kõigepealt iseendale, nüüd 
lehelugejaile) Järeldan, puudub 
kindel tulevikunägemus ning 
tegutsemine selle nimel. Ei taha 
alati see tark olla. Selle üheks 
näiteks on see, et koolimaju ei 
remondita aastate vältel. Sellest 
tulenevalt hakkasid inimesed 
mõttes lapsi ühte kooli suunama. 
Aga milline on õige valik? Kes 
suunab? Küsimusi kui palju. Kes 
on koolide ühendamise idee taga? 
Omalt poolt julgen lisada, et 
mitmed mõisakoolid on lühikese 
ajaga kauniteks kujundatud. (näit. 
Tõstamaa, Kaelase, Roosna-Alliku, 
Maidla…). Koolijuhina ei rutta 
koole ühendama, seda enam, kui 
oled ühe kooliloomisega seotud. 
Aga ikkagi, mis ootab lähiaastatel.  
Kõigepealt tekivad koolidesse 
liitklassid, need oleks pidanud 
Kivi-Vigalas olema. Välditi sellega, 
et  õpetajatele rakendati suuremat  

Lisaks koolmeistri ametile oli ta 
mitme seltsi austaja ja tegevliige -  
Kivi- Vigala laulu- ja muusikakoor, 
Vigala Muusikaselts, Vigala 
Põllumeesteselts, Vigala Laenu-
Hoiuühistu, Vigala Õpetajate 
Ühing.  
Nagu Mihkel Aitsam teda oma 
raamatus kirjeldab: “Ta on kõigi 
Vigala seltside asutajaliige, ja 
näete õhtul - seal laulab ta oma 
kasvandikkude, endiste õpilase ja 
omaenese laste seltsis ja puhub 
orkestris pilli. ... Ta talitab ja 
toimetab hommikust õhtuni ja 
aastast aastasse, nagu muret 
tundmata oma lastehulga seas...”. 
 

Allikana kasutatud Heldur 
Rahuoja artiklit Nädalises 
(31.08.02) ja Mihkel Aitsam Vigala 
kihelkonna ajalugu.  

Koostas Elle Altmets 



  

 

9 aprill 2007 õpilaste arvamus 
14. märts – emakeelepäev 
 
Kivi- Vigala Põhikoolis on 
kujunenud iga-aastaseks 
traditsiooniks emakeelepäeva 
tähistamine. Seekordki algas 
koolipäev eesti hümniga. Terve 
kool kogunes aktusele kuulama 
Kristjan Jaak Petersoni luuletusi 
ja tema elulugu, neid esitas IX 
klass. Seejärel tutvustasid oma 
plakateid IXE klassi õpilased, 
millelt sai näha ja lugeda eesti 
keele kõige kaunimaid sõnu nagu 
näiteks: armastus, päikeseloojang, 
kuu jne. Hommiku möödudes läks 
aga raskemaks, VI-VIII klass 
pandi eesti keeles proovile. Neile 
tehti väike olümpiaad, mis pani nii 
mõnegi õpilase ajusid ragistama. 
IX klassil toimus kõnevõistlus, kus 
abituriendid olid eelnevalt 
koostanud 3-minutilise kõne, mida 
ettekandmisel žürii hindas. Nende 
arvates olime väga poliitilised ja ka 
väga tublid�. Žüriisse kuulusid 
Mai Sipelgas, Eve Kärsna, Harri 
Kivi ja Kristine Niit. 
Emakeelepäev lõppes lõbusa 
kogunemisega, kus lauldi, tantsiti 
ja mängiti eesti lõbusaid 
laulumänge õpetaja Ilona Noore 
eestvedamisel. Aitäh talle!  
Emakeelepäeva eestvedajaks ja 
toredate tegevuste ideede kandjaks 
oli eesti keele õpetaja Elvi Reiner. 
Täname teda kogu koolipere poolt! 
Lõppkokkuvõtteks oli päev väga 
sisukas ja tahan öelda seda, et 
eestikeelseid sõnu ei tohi ära 
unustada ega hakata kasutama 
võõrkeelseid väljendeid. 
Hoidke eesti keelt, kallid 
eestimaalased! 

Mari-Liis Kalmus 9. klass

Miks on vaja eesti keelt 
 
Eesti keel on ilus keel. Miks 
peaksime me loobuma millestki, 
mis on oma.? Millestki, milleta me 
poleks eestlased. Ilma kelleta 
poleks me rahvus. Miks on vaja 
olla teiste moodi, miks peaksime 
me oma riigi keeleks võtma inglise 
või vene keele, kui meil on omal 
niivõrd kaunis keel. Meil pole seda 
õigustki. Meie esivanemad ning 
need, kes võitlesid selle eest, et 
Eesti saaks vabaks, et Eesti võiks 
omada oma enda isiklikku keelt, 
nemad on selle meile andnud, 
nemad on selle eest võidelnud ja  

vaeva näinud. Nad on valanud 
higi, pisaraid ja verd, kõike seda 
meie pärast. Meil ei ole mingit 
õigust seda kõike lihtsalt 
unustada. 
Maailmas on palju keeli. Igal 
keelel on oma nägu. Iga rahvas on 
uhke oma keele üle. Samuti peaks 
mõtlema ka iga eestlane. Meie keel 
on meile oluline. See on meie 
tunnus. Me peame selle üle uhked 
olema. Me peame armastama oma 
maad, oma keelt ja oma 
esivanemaid, kelleta meil seda 
kõike võib olla polekski. 

Grete Välimäe 9. klass

“Vägilaste“ kontsert Pärnus 
 
20.märtsil käisime kandle-
ansambliga Pärnus “Endla” teatris, 
“Vägilaste” kontserdil. Ootasime 
seda põnevusega. 
Enne kontserti oli üks huvitav 
õpituba, kus õppisime kolme 
tantsu ja ühte lugu mängima. Oli 
päris tore ja nalja sai ka. Lugu 
õppisime kuulmise järgi. Kaks 
“Vägilaste” liiget mängisid lugu ja 
kolmas laulis kaasa. Õpituba 
kestis umbes tund aega. 

Üldine mulje oli väga hea ja kõigile 
meeldis. Taheti ka teinekord 
minna. 
Nüüd hiljem mõne lapse arvamust 
küsides on nendele kontsert 
justkui rohkem meeldima 
hakanud. Aga see on ju ainult väga 
hea! 
Oma ansambli poolt tahame 
tänada meie õpetajat, tänu kellele 
me kontserdile saime ja kellega oli 
seal tore. Aitäh! 

Meeli Pappe,
Vana-Vigala põhikool 7.klass

Enne kui kontsert algas, vaatasime 
lava peal olevaid pille. Ilma 
katsumata muidugi. Siis tulid 
“Vägilaste” kõik kuus liiget lavale. 
Kontserdi alates ei teadnud vist 
keegi, mis nüüd tuleb. Igatahes 
tuli hea muusika ja väga head 
laulud. Meie ansambli lapsed 
läksid koos mõne võõraga 
tantsima. Väga tore oli! 
Kontserdi lõppedes küsis õpetaja 
meie arvamust. Mõnele meeldis 
muusika, mõnele laulud, mõnele 
tantsimine. 
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Vigala Vallavalitsus 
 
05.03.2007 istungil otsustati: 
- kehtestada arvestusliku kulu 

maksumuseks ühe õpilase kohta 
Vigala valla põhikoolides 
2007.aastal 13 925 krooni. 

 
14.03.2007 istungil otsustati: 
- määrata Kivi-Vigala külas Tohtri 

maaüksusel asuva Vigala vallale 
kuuluva hoone teenindusmaa 
suuruseks 388 m2  

- kinnitada vabade maade 
nimekiri 

- lubada ostueesõigusega erastada 
maad ühel taotlejal 

- määrata kompensatsioon ühele 
õigustatud subjektile õigus-
vastaselt võõrandatud maa eest  

- lubada jagada üks kinnistu 
kolmeks maaüksuseks 

- väljastada projekteerimis-
tingimused ühe puurkaevu 
rajamiseks ja antennimasti 
püstitamiseks 

- väljastada ehitusluba suvemaja 

ehitamiseks 
- väljastada kasutusluba laut-

küünile ja puidutöökojale 
- kehtestada arvestusliku kulu 

maksumused Vigala valla 
lasteaedades 2007. aastal all-
järgnevalt: Kivi-Vigala Lasteaias 
35915 krooni ja Vana-Vigala 
Lasteaias 39060 krooni 

- kehtestada koolitoidu päeva 
hinnad järgmiselt: gümnaasiumi 
õpilastele 15 krooni ja kutsekooli 
õpilastele 5 krooni päev 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 
13500 krooni 

- määrata hooldajatoetus ühele 
hooldajale 

 

Vigala Vallavolikogu 
 
29.03.2007 istungil otsustati: 
- otsustati kinnitada 2007.aasta I 

lisaeelarve 
arutusel oli Anne Pedastiku 
kaebus Vigala Vallavalitsuse, 
Vigala Vallavolikogu ja Rapla   
Maavalitsuse vastu 

- arutusel oli Kivi-Vigala 
külakeskuse rekonstrueerimine 

- otsustati võõrandada 
otsustuskorras Kivi-Vigala külas 
maja 8 korter 2 ja 4 ning 
enampakkumise teel 
vedelküttekatel GT-300, 
vedelkütte mahutid 5 tk a’ 2000
l, lekkevann, õlipõleti B45-2F, 
moodulkorsten ca 8 m ning 
tarvikud (ühendustorud, ventiilid 
jm) 

- Enn Roosi tegi ülevaate Vana-
Vigala Tehnika- ja Teenindus-
kooli uutest tegevustest 

- Elle Altmets tegi ülevaate EMSL 
projektist 

- Heli Lints tegi ülevaate 21. juuli 
2007 toimuvast Hariduselu 320 
üritusest 

- Elle Altmets tegi ülevaate 16.04.-
22.04.2007 toimuvast 
südamenädalast 

- Toimus arutelu Vigala 
Hooldekodu edaspidise tegevuse 
osas ning vallamaja remondi osas

EELK Vigala Maarja 
kogudus teatab: 
Pühapäevakool pühapäeviti kl 
14.00 nooremad lapsed ja kl 16.00 
vanemad lapsed kogudusemajas. 

Esmaspäeviti kl 18.00 koguduse 
koori proov kogudusemajas. 

Jumalateenistused: 
Kolmapäeval, 4. aprillil kl 17.00 
leeritund. 

Neljapäeval, 5. aprillil kl 17.00 
Suure Neljapäeva armulauaga 
jumalateenistus käärkambris. 

Reedel, 6. aprillil kl 11.00 Suure 
Reede liturgiline jumalateenistus 

suures kirikus. Kaasa teenivad 
orelil Ruth Johanson, laulab Reet 
Kaljula. 

Pühapäeval, 8. aprillil kl 11.00 
Kristuse ülestõusmispüha 
armulauaga jumalateenistus 
suures kirikus. Kaasa teenivad 
Vigala puhkpilliorkester ja 
koguduse koor. 

Kolmapäeval, 11. aprillil kl 17.00 
leeritund kogudusemajas. 

Pühapäeval, 15. aprillil kl 11.00 
jumalateenistus käärkambris. 
Kaasa teenivad 
pühapäevakoolilapsed. 

Esmaspäeval, 16. aprillil kl 18.00 

koguduse koori proov 
kogudusemajas. 

Kolmapäeval, 18. aprillil kl 17.00 
leeritund kogudusemajas. 

Pühapäeval, 22. aprillil kl 11.00 
armulauaga jumalateenistus. 

Esmaspäeval, 23. aprillil kl 18.00 
koguduse koori proov 
kogudusemajas. 

Kolmapäeval, 25. aprillil kl 17.00 
leeritund kogudusemajas. 

Pühapäeval, 29. aprillil kl 11.00 
jumalateenistus. 

Ilusat kevadet soovides
Kristiina Jõgi

Vigala Vallavalitsus korraldab igakevadist olemprügi tasuta äravedu maikuus. Jälgige jooksvat 
informatsiooni teadetahvlitel ja maikuu vallalehes.  

Kivi-Vigala külaplats  
 
Seoses Kivi-Vigala külaplatsi 
korrastamisega on Kivi-Vigala 
Rahvamajas võimalik tutvuda 
külaplatsi kujunduse esimeste 
tööjoonistega.  
Need ei ole lõplikud lahendused, 
vastupidi, 13. aprillini oodatakse 
Teie ettepanekuid, ja mõtteid 
olemasolevatele eskiisidele.  

28. aprillil tähistatakse 
Vana-Vigala Rahvamajas 

rahvusvahelist 
tantsupäeva! 

 

Algus kell 12.00 
 

Tulge vaatama! 

Külaplats peaks olema koht, kus 
nii väikesed kui suured saavad 
aega sisustada ning seal oleks 
koht, kus jaanipäeval saaks lõket 
teha. Eriti oodatud on noorte endi 
ideed ja nägemused tulevasest 
väljakust! 
 
Palume need edastada kirjalikult 
13. aprilliks 2007.a e-postile: 
elle@vigala.ee. 
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Jalgrattast ja mopeedisõidust 
 
Kevadel tuuakse kuurist-garaažist 
tänavaile jalgrattad ja mopeedid. 
Meenutagem, et liikluskultuur 
algab meist endist ning lihtsaim 
viis anda oma panus turvalise 
liikluse kujunemisel, on kehtes-
tatud eeskirjadest kinnipidamine. 
 

Jalgratturi juhiluba ei anna 
õigust sõita mopeediga. Alates 
10. eluaastast võivad lapsed sõita 
sõiduteel jalgrattaga. Selleks peab 
aga Liikluseeskirja järgi 10-15 
aastasel jalgratturil ja 14-15 
aastasel mopeedijuhil olema ohutu 
sõidu võtete tundmist tõendav 
tunnistus ehk juhiluba. 16- aasta-
selt ja vanemalt mopeedijuhilt 
juhiluba ei nõuta. Jalgratta 
juhilube väljastavad koolid ja 
mopeedi juhilube Autoregistri-
keskus. Jalgratturi juhiluba ei 
anna õigust sõita mopeediga. 
Mopeedi all mõistetakse kahe või 
kolmerattalist sõidukit, mille 
sisepõlemismootori töömaht ei 
ületa 50 m3 ja valmistajakiirus ei 
ületa 45 km/h. Mopeedijuhi loa 
saamiseks tuleb sooritada 
teooriaeksam ja sõidueksam kooli 
asukohajärgses või elukohajärgses 
Autoregistri keskuse büroos. Kui 
mopeedijuhiloa taotlejal on 
eelnevalt jalgratturi juhiluba, siis 
tuleb tal sooritada ainult 
sõidueksam. 
 

Kiiver on peaasi! Mopeedijuhil ja 
kaassõitjal peab olema peas kaitse-
kiiver. Selleks võib olla ka jalg-
rattakiiver. 
Kuigi liikluseeskiri seda ei nõua, 
on jalgrattaga sõites soovitatav 
peas kanda jalgrattakiivrit. Kiiver 
peab olema paraja suurusega,  
mugav, reguleeritav ja erksa-
värviline. Õige suurusega on kiiver 
siis, kui see ei kuku ilma rihmata 
peast ära. 
Vaata üle oma talvekorterisse 
paigutatud jalgratas või mopeed. 
Kas jalgrattal on töökorras pidurid 
ja signaalkell? Kas sel on vähemalt 
ühe ratta mõlemal küljel kollane 
helkur? Ees valge ja taga punane 
tuli? Kui on, siis oled sa valmis 
teele asuma! Austagem liikluses 
üksteist ja ohutut liiklemist! 

Margut Jõgisoo juhtivspetsialist
Rapla politseijaoskond

Laagrituusikud! 
 

Suvisel koolivaheajal on 
võimalik sportlikult aega 
veeta Urumarja 
Noortelaagris Pärnumaal. 
 

Laagrituusik maksab 450 
krooni ja vahetus kestab 9 
päeva 01.- 09.juuli 2007.a.  
 

Vähekindlustatud peredel 
võimalus taotleda tuusiku 
osalist või täielikku 
kompenseerimist. 
 

Tuusikute soovist palun 
teatada kirjaliku avaldusega 
Vigala Vallavalitsusele 
30.aprilliks. 
 
Täpsem info telefonil 
 489 4777  Ilme Roosi 

Eesti Geenivaramu alustas 
taas geenidoonorite 
andmete kogumist 
 
Eesti Geenivaramu alustab 
käesoleva aasta 2. aprillil taas 
andmekogumist Raplamaal. Maa-
konna perearstidele on läbi viidud 
täiendkoolitused ja nad on valmis 
alustama tööd geenidoonoritega.  
EGV loodi 2001. aastal ja tänaseks 
on olemas kümme tuhat 
geenidoonori tervise- ja 
sugupuuandmed ning DNA. Sellise 
andmekoguga on Geenivaramu 
juba praegu arvestatav biopank 
kogu maailmas. Riigipoolne 
finantseerimine võimaldab luua 
andmekogu, mille suuruseks on 
100 000 geenidoonorit. Sellest 
kujuneb piisavalt suur andme-
pank, et läbi viia kõrgetasemelisi 
geeniuuringuid, mille tulemused 
on suure usaldusväärsusega. 
Geenidoonoriks olemine ei sisalda 
mingit riski. Ainult 10%-l Eesti 
elanikest on võimalik kuuluda 
Eesti rahva geeniandmeid 
hõlmavasse kogusse. Need 
inimesed saavad anda oma panuse 
Eesti rahva tervemasse tulevikku. 
 

Kuidas saada geenidoonoriks?  
Geenidoonoriks saada on lihtne. 
Esimese visiidi ajal perearsti 
juurde tutvustatakse inimesele 
kõike, mis seondub geenidoonoriks 
saamisega. Pärast kirjaliku 
informeeritud nõusoleku 
allkirjastamist täidetakse 
terviseseisundi ja sugupuuandmete 
küsimustik ning võetakse 50 ml 
veeniverd.  
 

Kes võivad saada 
geenidoonoriks? 
Geenidoonoriks hakkamine on 
vabatahtlik. Geenidoonoriks võivad 
saada kõik täisealised Eesti 
Vabariigi elanikud. Visiit arsti 
juurde ja vereproovi loovutamine 
on geenidoonori jaoks loomulikult 
tasuta. Geenivaramu projektiga 
võivad liituda ka ravikindlustuseta 
isikud. 

Mida tehakse minu 
geeniprooviga edasi? 
Vere sees olevatest valgetest 
vererakkudest eraldatakse laboris 
DNA ehk pärilikkusaine, mille 
analüüsimisel saadakse geeni-
andmed. DNA kvaliteeti 
kontrollitakse hoolikalt Seejärel 
hoiustatakse DNA väga madalal 
temperatuuril veeldatud lämmasti-
kuga täidetud biohoidlates. Nii on 
võimalik pärilikkusainet ajatult 
säilitada. 
 

Kes saavad teada geenidoonori 
andmeid? 
Kõik geenidoonori andmed 
säilitatakse kodeerituna, see 
tähendab salastatuna. Andmeid ei 
saa seostada isikuga ilma 
geenidoonori nõusolekuta. Teadus-
töödes kasutatakse vaid anonüüm-
seid tervise- ja geeniandmeid. 
Geeni- ega terviseandmeid ei 
väljastata kohtuorganitele, 
politseile, kindlustusfirmadele, 
pankadele ega tööandjatele. 
 

Terje Puusepp
Eesti Geenivaramu teabejuht
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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 

Aprillikuu sünnipäevalapsed 
 
Hilda-Armilda Turtsa 94 16.04 
Aliide Klementsov 91 10.04 
Alfred-Heinrich Tohver 86 20.04 
Laine Plamus 84 13.04 
Elmi Nisumaa 84 15.04 
Antonina Roosi 83 29.04 
Karl-Heinrich Ertla 80 16.04 
Aita Odem 70 19.04 
Helmut Ramjalg 65 08.04 
Viive Kärsna 60 01.04 
Malle Lang 60 02.04 
Jaan Viska 60 06.04 
 

Elu on loodud, et aina Sa ruttad, 
tee, millel astud, on ammugi tuttav. 
Kuigi Sul selged ka käimata rajad, 
ikka on õnne ja tervist veel vaja.  

 

Palju õnne! 

Teade! 
 

Vigala Vallavalitsus proovib aprillikuus 
uut Vigala ajalehe kättetoimetamise viisi –
tasuta kojukannet.  
Kõik elanikud, kes said valla 
ajalehe tasuta oma postkasti, ei 
pea selle eest midagi maksma!  
Samas saab ajalehte osta vanades 
müügikohtadest: raamatukogud, Kivi-
Vigala kauplus Lepatriinu, Vana-Vigala 
Jaama kauplus, Sikenkose kauplus, Kesk-
Vigala kauplus ja Vallavalitsusest. 
 

Info: 489 4772  

TEADE 
 
Vigala Vallavalitsus pakub 
tööd (vabanevale ametikohale)  

 
avahooldustöötajale. 

  
Vajalik B-kategooria  juhiluba. 
Otsitakse suhtlemisvalmist  ja 
hakkajat töötajat. 
 
Info tel. 489 4777 või  
526 9841  
 

Meil on järjekordselt hea meel teada anda, et  
20.aprillil 2007.a.  

algusega kell 19.35  
toimub Vana-Vigala Tehnika- ja 

Teeninduskoolis  
Vigala valla   

Xl korraline isetegevuse ülevaatus 
 

Osalema on palutud kõiki Vigala vallas 
tegutsevaid kollektiive, asutusi ja üksiküritajaid. 
Eriti oodatud on külade esindused !! 
 

Peo teemaks on seekord - „DISCO – 80 
ndad! 
 

Pidu on kinnine ja osaleda saavad vaid peol 
esinejad (iga esineja võib kaasa võtta oma 
sõbra). Esitatav kava on ühe osaline ja kava 
pikkus 2-5 minutit. 
 
Selleks, et peol osaleda tuleb täita vastav 
ankeet (kättesaadav rahvamajadest) ja  panna 
end kirja  16.aprilliks 2007.a. 
 

Astra Põlma ja Heli Lints

Õpilasstipendium ! 
 

Tuletame meelde, et 15. aprill on 
õpilasstipendiumite esitamise tähtaeg. 
Täpsem info : 
http://www.vigala.ee/teave/docs/opilasstip
endium.pdf 


