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SEEKORD 8 
LEHEKÜLGE! 

Vigala Sõnumid ootab kaastöid 
iga kuu 22. kuupäevaks. Need 
võib tuua Vigala vallamajja, 
Kivi-Vigala raamatukogusse 

või Vana-Vigala TTK sekretäri 
kätte. Kaastööd võib ka saata e-

postile hanno@vigala.ee 
 

Info tel. 053 996 553 

Esikaane lahedad päkapikud 
joonistasid Kivi-Vigala lasteaia 

lapsed. Aitähh! 

  
VViiggaallaa  SSõõnnuummiidd  ssoooovviibb  
kkõõiiggiillee  rraahhuulliikkkkuu  jjõõuulluu--

aaeeggaa  nniinngg  hheeaadd  vvaannaa  aaaass--
ttaa  llõõppppuu..  
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KIVI-VIGALA PÕHIKOOLI SPORDIUUDISED 
 

Rahvastepall 
 
Rõõm on tõdeda, et tänapäeva nn tehnikaajastu lapsed tegelevad 
siiski ka spordiga. Kivi-Vigala Põhikoolis on juba mitu koolipäe-
va alanud kogunemisega, kus teatatakse tublidest spordisaavutus-
test. Peatun pikemalt viimasel sündmusel, Dumle rahvastepalli 
võistlustel. 
Dumle rahvastepalli võistlusi alustas üle vabariigi kokku 204 
võistkonda. Vabariiklikule võistlusele pääsesid poisid läbi mitme 
etapi. Rapla maakonna võistlustel võitsid D-klassi poisid vee-
randfinaali ja pääsesid edasi poolfinaali, mis toimus Tallinna 
Nõmme Põhikoolis. Ka seal osutusid poisid võitmatuteks ning 
jätkasid oma võistlusi finaalis, sedakorda Tallinna Tehnikaüli-
koolis. Pingelistes mängudes saavutasid poisid vabariigi tasemel 
5. koha. 
Ja need tublid poisid olid: Gerto Torjus, Vahur Viimne, Allar 
Kukk, Peep Võtti, Sander Säkk, Jander Klimenko, Rauno 
Üürike, Randy Sildoja,  

Nikolai Verbeštšuk, Anre Kuldja, Tarvi Odem, Anti Aro, 
Andres Orub ja Tanel Viimne. 
 
Treenerid Anne-Ly Viimne ja Lehte Tamme 
 
Korvpall 
 
Igal õppeaastal korraldab spordifirma “Nike” C-klassi korvpalli-
võistlusi. Meie kooli noormehed saavutasid sel õppeaastal Rapla 
maakonnas I koha. Võistkonda kuulusid: Kaur Kristin, Riho 
Rukki, Martin Sisas, Margus Liiva, Tõnis Liiva, Siim 
Jaagant, Peep Võtti, Madis Peitre. 
Tütarlapsed võitsid samuti I koha. Need tublid tüdrukud olid: 
Liis Jaagant, Kristel Kivi, Sille Sisas, Laivi Jõendi, Viiu Roo-
si, Eerika Plamus, Mari-Liis Kalmus, Maarja Paluoja, Pille 
Rämo. 
 
Treener Marko Kreuz 

Vana-Vigala pensionäride te-
gemistest 

Peagi saabub aastavahetus. Paras aeg ülevaadet teha, kuis on ela-
nud pensionäri vaim ja keha. Et vaim erksana püsiks, on selle 
eest hoolitsenud raamatukogu juhataja Mare Ülemaantee. Keha 
eest peab hoolt kandma igaüks ise – kes teeb pikemaid jalutus-
käike  - nagu Aino N., Virve L., Ruti L., Aino S., Ruth A., ja 
Viktor. Nobedasti teeb tervisejooksu Aare V, jalgrattaga “kihuta-
vad” Ester R. ja Virve A. 
Me oleme nii vanad, et sündisime enne televisiooni, plastmassi, 
laserit ja pastapliiatseid. Me olime siin enne pamperseid, transis-
torraadioid, radareid. Ei olnud fakse, elektronposti, tehissüdant, 
sukkpükse ja paljut muudki – nii ütles lugupeetud teadlane, 
nüüdne pensionär Aili Kogermann. 
Tagasivaatava pilguga mõningatest üritustest Vana-Vigala pen-
sionäride ühenduses “Kodukotus”. Koosviibimistel osalevad 
eakad inimesed Kesk-Vigalast, Avastest, Lätist, Tiduverest ja 
kõige rohkem Vana-Vigalast. 
Juulikuus oli võimalus näha Pärnu Endla vabaõhuetendust “Par-
vepoisid” Reiu jõel. Istekohad olid reserveeritud heas vaatekohas 
Imbi S. tuttava poolt. Meenub, et Vigalas sadas vihma päev läbi, 
kuid Pärnus polnud vihmasadu enne etendust ega selle kestmise 
ajal. Kui lõputseremoonia lõppes, hakkas kõvasti sadama. 
Järgmine väljasõit teatrietenduse jälgimiseks oli augustikuus Li-
hulas Viljandi Kultuurikolledzi tudengite esituses Shakespeare 
“Tõrksa taltsutus”. Oli väga hästi mängitud hoogne etendus. 
Novembris nautisime “Endlas” külalisetendust “Suvitajad”, mis 
käsitles tänapäevaseid probleeme. Oli vahva!  
Väljasõidud olid pensionäridele tasuta. 
 

Augustis oli Vana-Vigala ümbruskonna elanikele meeldejääv 
üritus. Teate peal oli kirjutis: 
“Mida kõike aeg ei püüa hõlma alla peita,  
arvates, et midagi meil ülesse ei leita.  
Mälestuste jäljed aga iialgi ei rohtu… /U. Sikemäe/ 
Oli õpetaja – muusikamehe Mihkel Saia  95. sünniaastapäeva 
mälestuspäev. Kohale oli tulnud ka tütar Helle Maalmann koos 
akordionistiga Türilt, kellega koos esitati akordionipalu. Ürituse-
le oli kogunenud palju ümbruskonna eakaid inimesi, kes meenu-
tasid hea sõnaga alati optimistlikku, rõõmsameelset Vigala or-
kestrite – estraadi, rahvapilli, puhkpilli ja lauluansamblite juhti: 
Mihkel Saia soov oli, et noortel oleks tegevust, mis hoiab ära 
sattumast elu kõrvalteedele. 
Oktoobris kuulasime reisimuljeid Maalehe Hispaania-reisil osa-
lenutelt. Elamusi jagasid ja fotodelt kauneid paiku näitasid Ester 
Alekand, Ene Jeeser ja Margarita Liitmäe. 
Novembris oli külaliseks Vigala koguduse õpetaja Kaido Soom, 
kes rääkis kirikuaasta tähtpäevadest ja –pühadest. Vestlusringis 
saime teada muudki kirikuelust. 
Detsembris olid kutsevõõrasteks perearst Eike Elmet ja sotsiaal-
töötaja Ilme Roosi. Arsti tabas haigus ja teda asendas velsker 
Riina Viibus, kes rääkis eakaid sagedamini tabavast haigusest – 
liigestehaigustest.Sotsiaalabist ja uue passi saamise võimalustest 
kõneles Ilme Roosi. Juttu jätkus küllaga. 
Tahan siinkohal märkida, et tihti rõõmustab meie koosviibimisi 
omavalmistatud kimbu või punutisega Aino Reemann. Nii ka 
seekord oli tal advendiajaks valmistatud kena pärg, mis kaunistas 
meie kohvilauda. 
Jääme ootama uut aastat, et jätkata oma tegemisi. Mõtteavaldu-
sed on juba tehtud. 
 
Tervist, kaunist jõuluaega ja peagi saabuvat uut aastat kõigile! 
Virve Alliksalu 
 

TAIMEKAITSEKOOLITUSEST 
Taimekaitsetunnistus peab olema kõigil, kes müüvad, ostavad või kasutavad taimekaitsevahendeid. Kasutajad 
on pritsijad, puhtijad jne nii põllul, aias kui katmikalal. Järgmine taimekaitsealane koolitus toimub 21.-23. jaa-
nuaril 2003.a. Raplas Kuusiku tee 6. Koolitus viiakse läbi Jäneda ÕNK poolt ja on tasuline.Kõik, kes on taimekaitse-
koolituse läbinud, saavad peale eksami sooritamist saadud tõendi alusel Taimetoodangu Inspektsiooni peainspektori 
käest taimekaitsetunnistuse 10 aastaks. Info ja registreerimine telefonidel  96702, 55676 või 05100042. 
TTI Rapla büroo 
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V AL L AV AL I T S U S E S J A V OL I K O GU S 
Vigala Vallavalitsuses: 
 
04.12.2002.a. istungil: 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Anneli 

Laanep Joandi’le, Jan Hillar Laanep’ile ja Monika Katrin 
Laanep’ile kaasomandisse 76,49 ha Avaste külas Maalinna 
katastriüksusena; Rein Viilma’le ja Endel-Eduard Viil-
maa’le kaasomandisse 2,89 ha Läti külas Urga maaüksuse-
na; Rainer Allipere’le 43,96 ha Tiduvere ja Oese külas 
Kullika katastriüksusena ning Saima Jõgi’le Kurevere külas 
2,28 ha Metsaaluse katastriüksusena. 

- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad Kristi 
Lepp’al 6241 m2 Vängla külas Aasa katastriüksusena 

- otsustati määrata kompensatsioon Vängla küla Laane talu 
5,0 ha maa eest Silva Paavel’ile, Pallika küla Madise talu 
5,9 ha eest Terje Tilk’ale., Pallika küla Võsa talu 3,475 ha 
maa eest Tiina Imaletdinov’ale ja 3,475 ha eest Taivo 
Alting’ule. 

- otsustati väljastada kauplemisluba Helga Lee’le tööstuskau-
padega kauplemiseks 

- otsustati väljastada ehitise kasutusload Helbe Kliss’ile sauna 
kasutamiseks, Ilmar Künnapas’ele puukuuri, heinaküüni, 
aida ja viljaaida kasutamiseks 

- otsustati anda pikendust maa tagastamisel Enda Tõnis-
son’ile, Inge Rajaste’le, Aivar Viks’ile ja Lembit-Voldemar 
Reimann’ile. 

11.12.2002.a. istungil: 
- otsustati määrata kompensatsioon Sääla küla Tammelõuka 

talu 0,53 ha eest Rait Ermann’ile, 0,53 ha eestEda 
Ermann’ile, 0,53 ha eest Eve Ermann’ile, 0,53 ha eest Elle 
Ermann’ile, 2,12 ha eest Maimu Vaht’ile ja 2,12 ha eest 
Mati Ermann’ile. 

- otsustati anda  maad ajutisse kasutusse Agrimont Invest 
OÜ-le Kausi küla maaparandusobjekt Avaste astangu äärest 
20 ha, Avaste peakraavi äärest 57 ha ja Teigiva 25 ha. 

- määrati hooldaja ühele abivajajale. 
- arutati laululava kapitaalremondi küsimust. 
- arutati apteekide probleeme ja edasist tegevust. 
- arutati Vana-Vigala mõisa rõdu remondi küsimusi 
- arutusel oli 2003.aasta eelarve taotlused  
- otsustati väljastada ehitise kasutusluba Arne Maiste’le saun-

garaa•i ja keldri  kasutamiseks.   
 

Vigala Vallavolikogus 
 
27.11.2002.a. istungil: 
 
- kinnitati vallavalitsuse struktuur 
- vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Priit Kärsna, Anette Kuu-

sik, Riina Redlich, Martle Mikkus, Reemet Kasekamp ja 
Arne Maiste 

- vallavanema töötasuks määrati 9000 krooni kuus 
- kehtestati vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu 

eest järgmised hüvitised: volikogu esimees 1800 krooni 
kuus, volikogu aseesimees 1500 krooni kuus, volikogu sek-
retär 400 krooni kuus ja volikogu liige 100 krooni istungi 
eest 

- otsustati maksta hüvitist seoses volituste tähtaja lõppemise-
ga Meelis Välis,ele kolme ametipalga ulatuses ja Krista Pes-
ti’le kolme kuu ametipalga ulatuses ning lisatasu heade töö-
tulemuste eest Meelis Välis’ele ja Krista Pesti’le kahe ame-
tipalga ulatuses 

- esindajateks Raplamaa Omavalitsuse Liitu määrati volikogu 
esimees Enn Roosi ja vallavanem Priit Kärsna 

- esindajaks Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi määrati 
vallavanem Priit Kärsna 

- vallavolikogu maakomisjoni esimeheks valiti Heino Üürike  
- kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmeteks kinnitati Harri Ki-

vi, Mai Sipelgas, Ilona Noor, Krista Tõldmaker, Silja Käär 
ja Heli Lints. 

- eelarvekomisjoni liikmeteks kinnitati Jaan Kuusik, Ants 
Ojavee ja Viljo Siimsalu 

- sotsiaalkomisjoni liikmeteks kinnitati Ilona Pappe, Malle 
Kivi, Elle Ermann, Kaie Bergmann, Ene Raud ja Riina 
Viibus 

 
04.12.2002.a. istungil 

 
- arutusel oli 2002.a. eelarve täitmine 
- arutusel oli spordistipendiumite maksmine ning otsustati  

spordistipendiumid välja maksta hiljemalt 24.veebruaril 
2003.aastal 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 5000.- krooni 
- Vana-Vigala Põhikooli ehituse riigihanke komisjoni 

otsustati kinnitada volikogu esindajana Meelis Välis.  
 

Kuldsetes kiirtes on sinine lill, 
päikeseringis on eestluse hing. 
Hing, mis ihaleb kodu ja soojust, 
oma maad, õiglast riiki 
ja lisaks veel lootust. 
 
Kauneid jõulupühi ja lootusrikast aastavahetust! 
 
 
Teie 
 

 
Villu Reiljan 
Eestimaa Rahvaliidu esimees 
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AUSTATUD VALLAKODANIKUD! 
 
Tänaseks on vallavalitsus pea 3 nädalat ametis olnud. Kuna valla 
juhtimises on toimunud muudatused, tahan teid valgustada valla 
juhtimise korraldusest. 
 
20. oktoobril valisite uue volikogu koosseisu. Volikogu on valla 
tähtsaim esinduskogu. Volikogul on vallaelus umbes 40 väga 
tähtsat ülesannet, sealhulgas näiteks eelarve vastuvõtmine, vall-
avara kasutamise korra kehtestamine ja valla põhimääruse vastu-
võtmine. Volikogu rolli võib võrrelda riigi tasemel Riigikogu 
omaga. Nii nagu riigis võtab seadused vastu Riigikogu, on vallas 
tähtsaim osa just vallavolikogul. 
 
Suurimad muudatused on vallas seotud aga just vallavalitsuse 
tööga. Vallavalitsuse ülesandeks on volikogu otsuste praktiline 
elluviimine. Vallavalitsus seisab hea selle eest, et volikogus vas-
tuvõtud määrused ja otsused tegelikult ellu rakendatakse. Valit-
sus valmistab ette volikogus arutlusele tulevaid küsimusi ja 
otsustab neid asju, mis volikogu pädevusse ei kuulu – näiteks 
toetuste andmise otsustamine, maade erastamine, vallaasutuste 
töö korraldamine jne. Näiteks kui volikogu võtab vastu eelarve, 
siis valitsus teeb eelnevalt ära suure osa tehnilisest tööst ja 
valmistab ette eelarveprojekti.  Valitsus võtab kohaliku elu 
korraldamiseks vastu määruseid ja korraldusi. Valitsuse 
korraldused peavad olema kooskõlas volikogus otsustatuga. 
 
Siiani kuulusid vallavalitsusse eranditult vallavalitsuses palga-
tööd tegevad ametnikud. Et saavutada võimalikult paremat tule-
must ja saada parimat infot otsuste tegemisel, ei kuulu tänasesse 
valitsusse enam ainult vallaametnikud, vaid ka inimesed, kes 
üldse vallaasutustes ei tööta.. Valitsusse kuuluvad ametnikest 
vaid valla pearaamatupidaja Anette Kuusik, kuna iga otsus on 
seotud rahadega ja maanõunik Martle Mikkus, kuna tänasel päe-
val käib veel maareform, mis on vallavalitsuse väga oluline tege-
vusvaldkond veel lähitulevikus. Uue valitsuse sotsiaalnõunikuks 
on hooldekodu juhataja Riina Redlich, kes annab nõu sotsiaalkü-
simustes. Valitsusse kuulub Arne Maiste, kes annab nõu külaelu 
alal ja aitab valitsuseni tuua infot küladest, samuti valgustada 
külasid valitsuses toimunust.  

Valitsusse kuulub veel valla ettevõtjate hulgast Reemet Kase-
kamp, kes nõustab majandus- ja ettevõtlusküsimustes. Mina val-
lavanemana juhin valitsuse tööd. Valitsuse istungitel osaleb val-
lasekretär Helja Kaarits, kes aitab kõik otsustatu protokollida ja 
seaduse keelde vormistada. 
 
Vallavalitsuse analoogiks riigis on Vabariigi Valitsus. Üks oluli-
semaid erinevusi riigi tasemega on selles, et vallavalitsuse liik-
med oma töö, s.t. valitsuse istungitel osalemise eest, palka ei saa. 
Juba selle lühikese ajaga pole ma kordagi kahetsenud niisuguse 
mittepalgalise valitsuse moodustamist, kuna olen saanud neilt 
palju head nõu ja uusi mõtteid. Mida rohkem teie valitsuse liik-
metele omalt poolt häid mõtteid juurde annate, seda paremini 
informeeritult saame teha ja seda paremaks muutub meie kõigi 
elu vallas.  
 
Mitte kusagile pole vallavalitsusest kadunud ka palgatööd tege-
vad ametnikud, kes tegelevad tehnilise tööga ja igapäevaprob-
leemide lahendamisega – vallasekretär Helja Kaarits, majandus-
nõunik Risto Konnapere, maanõunik Martle Mikkus, sotsiaal-
nõunik Ilme Roosi, haridus- ja kultuurinõunik Astrid Hallik, re-
gistripidaja Lilia Kulli, pearaamatupidaja Anette Kuusik, raama-
tupidajad Helvi Tondi ja Luule Jensen. Nagu ülaltpoolt nägite, 
osalevad mõned neist küll ka valitsuse istungitel, kuid nende põ-
hitöö on just igapäevaste küsimuste lahendamine. Minu ülesan-
deks on samuti vallaelu igapäevaküsimuste lahendamine. Kui 
valitsuse liikmed vahetuvad koos volikoguga 3 aasta tagant, siis 
ametnikud on tööl tähtajatult. See on vajalik, et koos volikogu 
valimistega ei tekiks suure hulga inimeste väljavahetamisest tule-
nev segadus – igapäevane töö saab jätkuda rahulikult. 
 
Soovin teile kõigile, et osaleksite aktiivselt vallaelus. 
Soovin kõigile kogu valitsuse poolt ilusat jõuluaega ja rõõmsat 
aastavahetust! 
 
Lugupidamisega, 
 
Priit Kärsna 
vallavanem 
 

KORVPALL 

11-ndal detsembril toimusid ka c- klassi tüdrukute Koolinoorte 
Maakonna Meistrivõistlused. Osa võttis neli maakonna põhikoo-
li. Ka tüdrukute arvestuses tuli võitjaks Kivi-Vigala Põhikool kes 
alistas kõik vastased. Järgnesid Kaiu, Haimre ja Vana-Vigala 
Põhikoolid. Võitjas võistkonnas mängisid: Liis Jaagant, Kristel 
Kivi, Sille Sisas, Laivi Jõendi, Pille Rämo, Eerika Plaamus, Viiu 
Roosi ja Maarja Paluoja. Palju õnne neile. 
 
Võitjas poiste võistkonnas mängisid: Kaur Kristin, Riho Rukki, 
Madis Peitre, Martin Sisas, Margus Liiva, Tõnis Liiva, Gert 
Leetma, Siim Jaagant ja Peep Võtti.  
 
Vigala Valla meeste korvpalli võistkond alustas sellest aastast 
mängimist Maakona MV-te teises liigas. Peetud on ka esimene 
mäng. 29-ndal novembril võõrustati Kivi-Vigala Põhikooli saalis 
"SLO Kehtna MTK" võistkonda ja mäng võideti tulemusega 
73:59.  

Parimateks punktitoojateks olid seekord Risto Lepp 24, Marko 
Kreuz 15 ja Janek Tsaban 12 punktiga. 
 
Järgmised mängud toimuvad uuel aastal jaanuari kuus. Kindlasti 
on kõik oodatud kaasa elama 17.01.2003 kell 19.00 Kivi-Vigala 
Pk. võimlasse. Siis on Vigala vastaseks "OÜ Tulihein" Järvakan-
dist. Mängu aeg "OÜ Vesiroosiga" Kohilast on veel täpsustami-
sel. 
 
Praegu kahjuks aga peab tõdema, et Vigala võistkond mängib 
neid võistlusi ilma igasuguse toetuseta. Uued dressid, kohtunike- 
ja sõidu rahad tuleb maksta omast taskust ja see ei ole sugugi 
odav lõbu. Oleks meeldiv näha valla võistkonnal ka mingisugust 
vallapoolset toetust. Igatahes Häid Jõulupühi kõigile ja Sportlik-
ku Uut Aastat. 
 
Marko Kreuz 

Kivi-Vigala AIP avatud:                                24 dets. 9.00 – 13.30 31 dets. 9.00 – 16.00 
27 dets. 9.00 – 18.00 02 jaan. 9.00 – 18.00 
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Politseikroonika 
 
• 12.11.2002 öösel tungiti Märjamaa vallas Valgu külas Mär-

jamaa TÜ kauplusse ja varastati 3 kasti erinevat marki siga-
rette. Kahju selgitamisel. 

• Ajavahemikul 10.11-15.11 tungiti luku lõhkumise teel Mär-
jamaa vallas Lestima külas M.S.-le kuuluvasse tallu ja varas-
tati sauna vaheuks, 30kg kartuleid ja 20kg õunu. Kahju 3830 
krooni. 

• Ööl vastu 17.11 tungiti ukseluku lõhkumise teel Märjamaa 
alevis Kase tänavale pargitud sõiduautosse ja varastati CD-
mängijaga automagnetoola  ja laserplaate. Autos olnud ga-
raa•iukse puldiga avati  garaa•iuks ja varastati sealt löökdrell, 
taldlihvija ja ketaslõikur. Kahju 15 000 krooni. 

• Ööl vastu 19.11 tungiti Märjamaa alevis Kadaka 8 kõrval-
hoonesse, kust varastati jalgratas, mootorsaag Partner, neli 
sõiduauto suverehvi koos velgedega, aiakäru, erinevat sorti 
alkohoolseid jooke ja mahla. Kahju 17 813 krooni. 

• Ajavahemikul 17.11-21.11 tungiti Loodna vallas Leevre kü-
las A.S.-le kuuluvasse talumajja ja sauna ning varastati kül-
mik, sauna keriseahi, värviteler, riietusesemeid ja padi. Kah-
ju selgitamisel. Kuriteo toimepannud isikud on kindlaks teh-
tud.  

• Ööl vastu 23.11 varastati vaba juurdepääsu kasutades Mär-
jamaa vallas Valgu külas M.A.-le kuuluv üheteljeline trakto-
ri haagis. Haagis on omanikule tagastatud. 

 

• 24.11 varastati Orgita külas trahteris Ohvri Tall T.S.-le kuu-
luvad jope, nahkkindad ja müts Nike, sõiduauto registreeri-
mistunnistus, liikluskindlustuse poliis, süütevõti ja korteri-
võtmed.  

 
 
Ajavahemikul 01.11.2002 – 29.11.2002. a on Märjamaa alevis 
tabatud viis  “roolijoodikut”. Märjamaa vallas (k.a endise Loodna 
valla territooriumil) ja Vigala vallas sel kuul joobnud juhte ei 
tabatud. 
Seaduse kohaselt võib sõiduki juhtimise eest joobnuna, karistada 
rahatrahviga kuni 18000 krooni, või arestiga. Vaatamata suurele 
trahvimäärale ja sagedastele politseioperatsioonidele joobes juh-
tide avastamiseks, istub ikkagi liiga palju inimesi joobnuna sõi-
duki rooli taha. Seepärast tahan autojuhtidele südamele panna, et 
kui kavatsete väljaspool kodu alkoholi tarvitada, siis on odavam 
kohe endale kaine juht leida, nii säästate raha ja ei ohusta teisi 
liiklejaid ega ise ennast.  
Joobnuna sõiduki juhtimisega vahelejäänuid ootab ees lisaks po-
litsei poolt määratavale rahatrahvile  Autoregistri poolt juhtimis-
õiguse peatamine kolmeks kuuks.  
 
 
Margus Kaldma 
Märjamaa politseijaoskonna juhtivkonstaabel 
 

Maadlusest 
 
16 novemril toimusid K. Palusalu MV noortele. Kohal oli 14 
maadlusklubi 120 maadlejaga. Ühe päeva jaoks oli maadlejaid 
väga palju. Võistuste reegleid muudeti, kuna muidu oleksid võist-
lused lõppenud väga hilja. Vigalast oli maadlejaid seitse. Kolme 
hulka tulid: 
 
Marek Lainela 26 kg I 
Sander Viljastu 39 kg III 
Vahur Allveer 54 kg III 
Jüri Nisumaa 63 kg I 
Tiit Kuusik 69 kg II 
 
Väga hästi esindasid Vigalat ka Jaan Kuusik ja Ardo Arusaar. 
Paar küsimust kahele tublile maadlejale: 
Marek Lainelale. Sa oled maadlustrennis käinud kolm kuud, mis 
sulle maadluses meeldib? Saab tugevaks, vastas Marek. Teine 
küsimus läheb Jaan Kuusikule. Sa oled kahel võistlusel järjest 
alagrupis maadelnud Eesti meistriga ja oled mõlemad korrad kao-
tanud, kas see sul maadlusisu ära ei võta? Miks? Ei, teen trenni 
edasi ja siis ma võidan, vastas Jaan. 
23 novembril toimusid Põltsamaal Eesti M/V õpilastele (-15 a) 
vabamaadluses.Kohal oli 14 maadlusklubi 120 maadlejaga. Viga-
last oli maadlejaid viis. Kohad olid sellised: 
Sander Viljastu 38 kg 7. koht 
Ardo Arusaar 53 kg 4. koht 
Tiit Kuusik 66 kg I 
Rait Thomberg 73 kg II 
MK Juhan sai II koha ja ja Rapla mk sai I koha. 
 
Paar küsimust maadlejatele: Rait Thombergile. Sul õnnestus esi-
mest korda Eesti M/V kolme hulka tulla, mis sa arvad, kas see 
lihtsustab sinu sissepääsu Audentese Spordikooli? Miks? Jah, 
lihtsustab küll, kuna Audentese Spordikool nõuab seda. Tiit Kuu-
sikule. Kui sa lõpetad Vana-Vigala PK, kuhu sa siis edasi tahad 
õppima minna?  
 

Kas jätkad maadlust? Ma ei tea, kuhu kooli ma lähen, aga maad-
lust tahaks jätkata. 
 
 
Võistlused toimusid Tallinnas. MK Nelsoni V jõuluturniir. MK 
Nelson lubas MK Juhanil kaasa võtta ainult 15 maadlejat. Ja pä-
rast tegid veel võistkondliku võistluse, kus olid sellised tulemu-
sed: 
 
MK Nelson I 113 punkti 
Vana-Vigala II 39 punkti 
Martna  III 35 punkti 
 
Vigalast maadlesid: 
Marek Lainela 27 kg I 
Riho Tammis 32 kg I 
Jaan Kuusik 36 kg II 
Sander Viljastu 39 kg 4 
Tiit Kuusik 69 kg II 
Ranno Laane 69 kg I 
Rait Thomberg 76 kg II 
 
Järgmised võistlused on 14. dets. Märjamaal. Ka Vana-Vigala 
maadluspoisid maadlevad seal. Ootame uusi tulemusi. 
 
 
30. novembril toimusid Eesti kadettide meeskondlikud M/V. 
Võistluskohaks oli Tapa uus spordihoone. Võistlusmäärustik 
lubas võistkonnal (klubil) võtta ühe võistleja laenuks. 
MK Juhani võistkonda kuulusid: Taavi Jakobson, Gunnar Kuum, 
Ardo Arusaar, Vahur Allveer, Janar Saar, Jüri Nisumaa, Tiit 
Kuusik, Rait Thomberg, Arseeni Voropajev, Meelis Nabi. 
6 võistkonna osalusel jõudis MK Juhan finaali. Finaalis kaotas 
Juhani klubi võistkond napilt Tapa SK 19-21, seega saavutati II 
koht. 
 
Mari 
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Laikmaa sündis 2. mail 1866. a. Paiba talus. Isa Hans oli ka vallakirjuta-
ja. Paiba kujunes omamoodi keskuseks (Vigalas polnud sel ajal veel 
vallamaja). Talus võeti vastu pearaha, peeti kohut jms. Elamu oli mitme 
kambriga, laudpõrandad ja pottahi sees, ühes oli kirjutuslaud ja pehme 
istmega toolid. Paiba oli heas korras talu, viljakad põllumaad, kena 
õunaaed. Paiba oli kuulsam talu Vigalas. Isa tegeles vallaasjadega ja 
perekonna rahalise olukorra arvestamisega. Talu perenaine, ema Leenu 
(teine naine, kuna esimene suri varakult) oli väsimatu, hakkaja ja toime-
kas, imeväärselt hea peaga. Ta oskas ka saksa keelt, kõik kirikulaulud 
olid peas, õppis isegi kõik “Gaudeamuse” ladinakeelsed salmid selgeks 
(kui pojad käisid Pärnu Gümnaasiumis) ja laulis neid. Tundis paljusid 
taimeliike. Ta arvutas peast sageli kiiremini kui isa paberil. 
Laikmaa ise ütles, et ema õpetas lugema, isa kirjutama, isa õpetas korda, 
ema kasvatas hinge, ema oli mu silmade avaja. 
Ema oli sünnitanud 26 aasta jooksul 16 last ja matnud 13 (imikueast 
kuni 15 aastani), järele jäid kolm – Bernhard, Ants ja Mai. Kuid kõik see 
ei kalestanud ema südant, hinge. 
Poja Antsu kohta ütles külarahvas, et ta olevat justkui ema suust kukku-
nud. Antsu koolitee viis läbi Velise vallakooli, Vigala köstrikooli, Haap-
salu ja Lihula elementaarkooli. 
1879 aastal astus Ants Pärnu Gümnaasiumi, arvatavasti kauge sugulase 
M.J. Eiseni soovitusel. Pärnu Gümnaasium jäi aga Antsul lõpetamata. 
1882 sügisel toimus linna tänaval kaklus, Antsule ei meeldinud ebaõig-
lus ja astus vahele, kuid just teda hakati süüdistama. Et asi hullemaks ei 
läheks, lahkus Ants Pärnust. 
1883 alguses viis isa Antsu Tallinna erakooli, kus ta käis ühe aasta. Kool 
oli liiga kallis. 
Sama aasta sügisel toimus Tallinnas maalikunstinäitus, peamiselt saksa 
kunstnike töödest. See näitus jättis Antsule sügava mulje. Hiljem Ants 
läks oma töödega, “sehkendustega” kubermangu gümnaasiumi jooni s-
tusõpetaja Sprengli juurde nõu küsima. Õpetaja nägi kunstilisi eeldusi ja 
soovitas edasi õppida kunsti alal ning lubas oma ateljees harjutamas 
käia. (Ants oli juba lapse eas kodus ahjuseinale ja paberile külameeste 
nägusid sehkendanud). 
1884 a sügisel sõidutas ema Antsu viimast korda Tallinna õpinguid jät-
kama. Kuid varsti kutsuti poeg tagasi – ema viima Vigala kalmistule. 
Järgnes kaks pikka aastat kodus, Paibal. 
1886 a õnnestus isalt veidi raha saada, et sõita Peterburgi ja uurida eda-
siõppimise võimalusi kunstide akadeemias. Peterburis Köleriga kohtu-
mine ei läinud hästi, küll aga Tartust pärit baltisaksa kunstniku professor 
Julius v. Kleveriga, kes kutsus Laikmaa oma ateljeesse ja laskis seal 
töötada ning soovitas kindlasti edasi õppida. Kuid sügisel seisis ees väe-
teenistusse minek. Osale vastu tahtmist täitis Ants venna Bernhardile 
antud lubadust – tema eest sõjaväkke minna (Bernhard oli juba naise-
mees). Haapsalus võeti Ants nekrutiks ja saadeti Peterburgi kaardiväkke. 
Siin juhtus aga varsti õnnetus õppusel hobustega – parem jalg sai liigese 
juurest tugevasti vigastada ja  1887 juunis anti aastaks tervisepuhkust. 
Sõitis koju, sai Haapsalu lähedal kodukoolmeistrikoha. 1888  juunis 
määrati Laikmaa keisri kaitsepolku, kuid lõplikult paranemata jalaga 
lasti peagi uuesti aastasele puhkusele kodukohta. Seekord leidis Laikmaa 
koduõpetaja koha kihelkonna kohtu sekretäri juures. 1889 Haapsalus 
komisjon vabastas Laikmaa tegevteenistusest. 
Järgmise suve lõpul siirdus Laikmaa uuesti Peterburgi, et pühenduda 
kunstiõpingutele. Siin tutvus ta paljude kunstinäituste ja –
muuseumidega, eriti Ermitaa•i rikkalike kogudega, tema ees avanesid 
Leonardo da Vinci, Raffaeli, Rubensi, Rembrandti jt. kunstigigantide 
loomingu maailm. Akadeemia sisekord ja õppemeetodid ei  meeldinud 
Laikmaale; õppejõududeks olid peamiselt kõige konservatiivsemad 
kunstnikud. Tema mõte hakkas kalduma Saksamaa poole. 
Düsseldorfis olid õppinud paljud baltisaksa kunstnikud. Järva-Jaani 
praosti poeg kunstnik Eduard v. Gebhard saatis mõned Laikmaa tööd 
Düsseldorfi akadeemia professorite kolleegiumile, kust varsti tuli teade 
Laikmaa vastuvõtu kohta. 
Laikmaa pöördus isa poole, et rahalist abi saada, kuid tulemus jäi väga 
kehvaks (isa oli võtnud veel kolmanda naise, isa ja poja vahekord oli 
jahenenud). 
Nii tuli Düsseldorfi minek ette võtta väga väikese rahavaruga. 
Per aspera ad astra. 
 

1891 sügisõhtul marssis Miitavi maanteed mööda Riia linnast välja pik-
ka kasvu noormees, tubli reisikepp käes ja pisike pamp üle õla. Noorme-
he kavatsus oli Riiast jalgsi Reini äärde minna, et seal Düsseldorfi Kuns-
tiakadeemias maalikunstnikuks õppida. Rännak kujunes üsna raskeks. 
Vahest tuli ööbida küünis, kardeti tuppa lasta, arvati, et on tegemist hul-
gusega; toiduga oli raskusi, tuli ka tühja kõhtu kannatada. Teekonna 
lõppjärk kujunes eriti vaevaliseks ja kurnavaks. Saapad hõõrusid kannad 
veriseks – aga hambad risti ja edasi – läbi raskuste tähtede poole. 
Käes oli novembrikuu teine pool, ilmad olid tihti vihmased. Viimaks 
kuus nädalat peale Riiast teele asumist jõudis rännumees Düsseldorfi. 
Oli maha marsitud üle kahe ja  poole tuhande versta. 
Äärelinnas leidis Laikmaa odava hinna eest väikese toa. Õnnestus port-
reede joonistamisega teenida nii palju, et võis akadeemia sisseastumis-
maksu tasuda ja 1892 aasta algul alustada õpingutega. Akadeemias töö-
tas Laikmaa püüdlikult, alustas hommikul kella seitsmest. Kuid varsti 
hakkas nälg kimbutama, tuli elada vee ja saiakesega. Isa ei saatnud raha. 
Õnneks üks õppejõud märkas nälgiva kunstiõppuri kitsikust, tema jalgsi 
tulekut Riiast Düsseldorfi. Saades seda teada, hakkas üks rikas metseen-
like kalduvustega daam Akadeemia kassasse raha kandma, millest 
Laikmaale eduka edasijõudmise korral maksti iga kuu 75 marka. 
Järgmine suvi oli meeldivam, sai ringi rännata Reini ümbruses ja nautida 
ilusat loodust. 
Oktoobris tuli aga kodust kiri – isa ootab surma, tulgu poeg koju. Poeg 
tuli koju, isa vaevles vähktõve käes. Isa suri aga järgmisel suvel ja maeti 
ikka ilma poja osavõtuta, kuna poeg oli Tallinnas, tegemas ettevalmistu-
si Düsseldorfi tagasisõiduks. Kuid nüüd jäi Laikmaa kaheks ja pooleks 
aastaks kodukohta. 
Tegeles maalimisega, kogus rahvaluulet, rahvanalju, vanasõnu, rändas 
ringi. 1896 varakevadel läks Laikmaa uuesti Düsseldorfi akadeemiasse. 
Aastase õppimise järel lahkus akadeemiast lõplikult (lõpetamata) ja alus-
tas töötamist Düsseldorfi vabakunstnikuna. Üüris ateljee, õnnestus teha 
mõned portreemaalid ja anda ka joonistustunde, ka tegi kaastööd “Ol e-
vikuga”. 1897 a käis Brüsselis maailmanäitusel ja ka Hollandis, tutvudes 
kuulsate kunstimuuseumidega. Düsseldorfis oli ta sagli kos kunstnike 
Paul Raua ja Kristjan Rauaga. 
1899 sügisel lahkus Laikmaa Düsseldorfist ja tuli tagasi kodumaale. 
Septembris jõudis Laikmaa Tallinna, kus asus elama rohukaupmees A. 
Rosenwaldi perre. Portreteeris nende poega tserkessi riietuses, seda ha-
kati nimetama “Tserkessi poisiks”. Varsti sai Laikmaa ühelt Düsseldorfi 
töösturilt kutse tulla tema naist portreteerima (varem oli Laikmaa nende 
lapsi portreteerinud). Nii asus Laikmaa jälle teele Saksamaale läbi 
Peterburgi, kus külastas näitusi, nende hulgas ka suurt Köleri postuumset 
näitust. Saksamaale jäi Laikmaa rohkem kui pooleks aastaks, maalis 
peamiselt portreesid, sügisel külastas Pariisi maailmanäitust ja kuulsaid 
kunstigaleriisid. Pariis oli tõusnud maailma valitsevaks kunstipealinnaks 
(Rooma assemel). Edasi rändas Laikmaa läbi mägimaastiku Müncheni, 
kus veetis jõulud. Peale jõule asus kunstnik koduteele ja jõudis jälle 
jõuludeks Tallinna (tsaari-Venemaal kehtis veel vana kalender). Siin 
valmis vennatütre portree “Väike Alma”. Laikmaa sai tellimuse Pärnu -
Jaagupi altarimaali tegemiseks Tallinna Toomkiriku altarimaali koopia-
na. Maikuul, ristipäeval Laikmaa kopeeritud altaripilt pandi üles Pärnu-
Jaagupi kirikus. Kunstniku ajutine elamine Paibal läks raskeks vahekorra 
pärast mõisa ja kirikuõpetajaga. Laikmaa läks elama Haapsallu, kus 
tegeles  peamiselt portreteerimisega. Laikmaa külastas ka Paldiskis ela-
vat A. Adamsoni, kes töötas “Russalka” modelleerimisega. 1902 avati 
Russalka monument. Laikmaa avaldas tunnustava kirjutise Teatajas. 
Samal sügisel külastas kunstnik Soomet, soomlastel oli oma kunstimuu-
seum – Ateneum. 
Haapsalus elas Laikmaa mõnda aega ka kurikuulsa “Hiiu krahvi” 
Ungern Strenbergi pärija (keda ka krahviks hüüti) ühes tühjas majas. 
Krahvi majas 1902 aastal tegi Laikmaa autoportree. Kui krahvihärra tuli 
üürilist vaatama, heitis pilgu portreele ja kunstnikule vaheldumisi ja 
lõpuks esitas küsimuse: ”Haben Sie das aber selber gemacht?”  
Haapsalu perioodil tuleb märkida ka 1903 valminud “Lääne neiu” , mis 
on tehtud Lihula külapiiga järgi. 
 
 

Vigalast pärit Eesti rahvuskultuuri suurmehed. II osa. 
Ants Laikmaa (1935 aastani Hans Laipman) 
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1903 märtsis kolis Laikmaa Tallinna. Töö- ja eluruumid sai Nottbecki 
majas (Mustpeade hoone vastas). Tal oli kavatsus alustada kunstikursus-
tega, milleks avaldas juba varem kuulutused ajalehtedes. Kursustele 
kogunes 20 õpilast, nende hulgas 7 sakslast ja üks venelane. Kursustest 
kujunes välja ateljeekool, mis oli esimene kunstialane õppeasutus Eestis. 
1904 sügisel võttis Laikmaa suurema korteri. Õpilaste maks oli erinev, 
olenedes jõukusest ja annetest. Laikmaa pani idanema  kunstiseltsi loo-
mise mõtte. Laikmaa sai tuttavaks tolleaja kirjanikega, nagu Suitsu, Vil-
de jt., üldse oli tal laialdane tutvuskond. Kunstniku mainele mõjus väga 
soodsalt Fr. R. Kreuzwaldi 100. sünnipäevaks valminud pastellmaal  
“Kaugelt näen kodu kasvavat”. Sellest tegi kunstnik palju väiksemaid 
variante, sest nõudmine oli suur. 

Folkloristlik – mütoloogilisele ainestikule tuginev pastellmaal “Koit ja 
Hämarik”.  
Portreeloomingust sel ajal nimetan mõne tähtsama: “Mustlas hetman” 
(1903), “Vana Aitsam” (1904), “Miina Herman” (1904), “Maria Under” 
(1904). 
Underi portreteerimisel tekkis Laikmaal teatud kiindumus tema vastu. 
Laikmaa jäi tõeliseks sõbraks (mitte “majasõbraks”) Underi perekonn a-
le. 
Laikmaa pidas oma peamiseks ülesandeks pühendumist eesti kunstile ja 
rahvuslikule kultuurile. 
Järgneb 
Jaan Laanemets 
 

Mihkel Aitsami 125. sünniaastapäevast 
 
Vigalast on aegade jooksul võrsunud terve rida silmapaistvaid isiksusi, 
inimesi, kelle elu ja tegevus on laialt tuntud ning tunnustatud. 
Ainuüksi selle aasta paari viimase kuu jooksul oli meil võimalus tähista-
da kahe Vigala suurmehe sünniaastapäeva: 28 septembril kodu-uurija, 
eesti rahvaluuleteadlane Matthias Johann Eisen – 145; 5 detsembril aja-
kirjanik, prosaist, kodu-uurija Mihkel Aitsam – 125. 
Tähelepanuväärne on Mihkel Aitsami loominguline pärand, kuhu kuulub 
hulk romaane, jutustusi, näidendeid, ajalooalaseid kirjutisi. Nii näiteks 
sisaldab kogumik “1905 aasta Läänemaal” terve rea kirjaniku isiklikke 
mälestusi ja uurimusi; romaanis “Hiislari tütar” kirjeldab autor Vigala 
lossi käekäiku, tegevuskohtadeks Kivi-Vigala ja selle ümbruses olevad 
külad. Seega ääretult huvitav lugemiseks kõigile meie lugejaile. Kahjuks 
pole Aitsami raamatud kõigile kättesaadavad, neist pole ilmunud kordus-
trükke. 
Hea võimalus oli siiski enamust Aitsami raamatutest näha meie üritusel, 
kus Tiiu Kiinajoni isikliku kogu põhjal oli neist väljapanek, 
 

hulgaliselt ka pildimaterjali kirjaniku erinevatest eluettappidest. 
 
Siinkohal tahan tänada Tiiut huvitava ja väga põhjaliku ettekande eest, 
mis haaras kirjaniku kogu elu ja loomeperioodi. 
Sisuka ettekande tegi Kaie Bergmann, kes andis läbilõike ajastust, mil 
kirjanik elas, seega aastatest 1877 – 1953. Saime teada huvitavaid fakte 
ja sündmusi tollest perioodist. 
 
Kuna Mihkel Aitsam on kirjutanud, Tiiul olemas noodid, palusime üritu-
sele neid esitama tuntud viiuldaja Priit Bernhardi. 
Aitäh kõigile esinejatele. Kes kuulamas – vaatamas käisid, said meeldiva 
elamuse. 
 
Lõpetuseks tahan öelda, et üht M. Aitsami raamatut võite raamatukogust 
julgesti küsida: alates detsembri algusest on raamatukogus olemas 
“Hiislari tütar”.  
 
Mai Sipelgas 

MÖÖDUV AASTA 2002 
 
Milline ta siis oli. Pöördun kolleegide poole, mis jääb meenutama 
mööduvat aastat. Kohese vastuse leidmine tuleb nagu raskustega, 
kindlasti oli palju kordaminekuid, pakutakse, et jätkuks kanna-
tust, paremat üksteise mõistmist, oleks vähem nurinat, rohkem 
armastust nii kodus, koolis. Öeldakse, et armastus on edasiviiv 
jõud, kui näed enda kõrval kalki, torisevat, tõsimeelset kurba 
inimest, tigetsevat inimest tühja loba ajamas, siis arvad ta olevat 
küll tagurlike jõudude kütkes. Mõtiskluse katkestab kõrvaltoast 
kohaliku poetessi read ühele juubilarile ettelugemiseks. „Mäles-
tuseks ainult ahervaremed ja nõgesenutid, külalapsed maailmas 
laiali nagu ohakatutid“. Paraku on see nii maaeluga, kus hakavad 
silma lagunevad tootmishooneid, kes peaks ära koristama, kas 
need, kes ei suutnud neis tootmist jätkata, või need, kelle silma 
ilu nad riivavad. See oli ka suvel Vigalas olnud sakslaste küsi-
mus, mis jäägi vastuseta (arvamus jäi selliseks, kas selle kaosega 
saab harjuda). 
 
17. detsembril otsustati mõisahoone rõdu renoveerimine töö teos-
tajaga.  Ehitajaks Saaremaa firma OÜ „Rrimus PR“. Ettevalmi s-
tused rõdudetailide valmistamisel kaks kuud, objekt peaks val-
mima aprilli lõpuks, rahastajaks Eesti Riik Keskerakonna toetu-
sel. Viimane aeg remontida, et ei tekiks uusi varemeid. Seda võib 
pidada oluliseks faktis Vigala 315 aastases hariduselus ning mõi-
sahoone 227 aastases ajaloos.  
Koolitegevuse tugevuse tunnuseks on see, kui hästi töötavad 
kolm lüli: õpilane, kool ja kodu. Selles ühistöös on terve rida 
probleeme, raskusi; kuid ikkagi talletame selle, mis oli meelde-
jääv. Lapsevanemad ja pedagoogid püüavad töötada aedniku tar-
kuse järgi: kõigest abitust, lootusetult pisikesest kasvab – kui 
talle luua õiged tingimused – suur imetlusväärne ja kasulik. Mitte 
kasvavalt taimelt, vaid hooldajalt nõutakse kannatlikust, tarkust, 
tööd ja armastust. Neid kriteeriume püüame järgida igapäevases 
elus. 

Kolm soovi aastaks 2003 
 
Kogu kooliperele, lastevanematele, koolisõpradele ja leheluge-
jatele soovin tarkust oma tegemistes.  
 
Usun, järgmisel aastal tuleb teha tõsist tööd selle nimel, et muuta 
Vigala kaunimaks paigaks.  
 
Kõige selle kõrval peab jääma aega armastuseks, seda viimast ei 
saa võtta käsuna, tehkem kõikke üksteist toetades, abistades.  
 
PARIMAD UUE AASTA SOOVID  JAAN VISKA´LT 
 

 

Vana - Vigala rahvamajas 
28.dets kell 10.30 

Pilet kinno 20.- 
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Jaanuarikuu sünnipäevalapsed 
 
Linda Laimets   84 01.01.1919 
Eufrosine Pesti  84 30.01.1919 
Moissei Tünni   83 06.01.1920 
Aino Randoja   82 10.01.1921 
Linda Meeles   80 06.01.1923 
Heiner Maalinn  80 31.01.1923 
Elmar Tekkel   75 10.01.1928 
Leida Meeles   75 23.01.1928 
Laine Mäesalu   70 25.01.1933 
Ilme Jahesalu   65 04.01.1938 
Kaljo Elmik   65 12.01.1938 
Aavo Paaret   60 18.01.1943 
Asta Melnik   55 11.01.1948 
Leili Viibus   55 19.01.1048 
Helja Konnapere  50 06.01.1953 
Maie Kikas   50 07.01.1953 
Valdo Järv   50 20.01.1953 
 
PPAALLJJUU  ÕÕNNNNEE!!  

UUT KIVI-VIGALA RAAMATUKOGUS: 
 
 
Luulekogud:    Ema, mu ema 
  Tinnuri, Urve Eksinud ingel 

Midell, Collem Vaata igavikust üle oma 
südamesse 

Menukirjanike Hailey, Arthur Rattad 
sari:  Vine, Barbara Väävelpulm 
  Roberts, Nora Avalikud saladused 
  Beauman, Sally Rebecca lugu 
Teabekirjandus: Kivistik, Jaan Viinamari aias ja köögis
  Tuulik, Maie Eetika ja moraal 
Ajaloost: Thoma, Helga Troonilt tapalavaleEesti 
Eesti kirjanikelt: Kaur Kender Pangapettus 
  Artur Erich Varjude allee 
Lastele:  Põldma, Janno Lepatriinude jõulud 
  Pervik, Aino Draakonid võõrsil 
  Niit, Ellen Veel ja veel 
   
 
 

KIVI-VIGALA RAAMATUKOGU SOOVIB 
OMA LUGEJATELE HÄID JÕULE, 

KORDAMINEKUID UUEKS AASTAKS JA 
MEELDIVAID LUGEMISELAMUSI. 

Ester! 
Su maailm, ilmaruum, 
mõttepiir 
saab olla nii suur,  
kui kaugele ulatub silmapiir: 
kui avarad mõtted, 
kui sügavad tunded, 
kui head Sinu teod ... 
Õnne ja tervist: soovivad Vana - Vigala pensionärid 
 
Kaunilt helisevad jõulukellad, 
helli tundeid teele saates vaid. 
Sädelevad koduaknad hellad, 
tervitades kojuruttajaid. 
Rõõm kui tulesäde tuules liigub,  
püüab küünlaleegist väljuda. 
 
Parimad soovid uueks aastaks Vana - Vigala raamatukogult 
 
Kaido! 
Võta aega sõbralikkuseks - see õnne tee. 
Võta aega unistuseks -  
nii rakendad tähe oma vankri ette. 
Võta aega armastada ja olla armastatud -  
see on Jumalate eesõigus. 
Võta aega naermiseks - see on hinge muusika. 
 
Häid Jõule ja teguderohket uut aastat! 
Soovivad Vana - Vigala noored. 
 
Kauneid jõule ja teguderohket uut aastat Tiduvere külale! 
KÜLAVANEM 
 
 

Ede!  
Rõõmusära silmadesse, häid jõule ja teguderohket uut aas-
tat! 
Klaasimaalijad Vana - Vigalast. 
 
Vitspunumine 
Kolmapäeval, 15. jaanuaril 2003 kell 16.00 
Vana - Vigala Raamatukogus. Kaasa võtta vitsad punumi-
seks.  
Info Marelt 24 581  

 
 
14. jaanuaril 2003 kell 17.00  
Vana - Vigala raamatukogus 
LASTELE- salvrätimaal. Kaasa käärid, keraamiline 
ese(lillepott, tass, kauss...) 
TÄISKASVANUTELE - lõpetame tööd ja alustame maa-
lingutega(taldrikule ... jne) 
 
Kui tsiteerida M. Twaini, siis kuuldused meie surmast on 
suuresti liialdatud. Vigala segakoor läkitab kõigile oma Jõu-
lutervitused. Ootame kõiki, kes tunnevad puudust muusika-
ga tegelemise lustist ja laulust, lahkelt oma ridadesse. Tu-
leme kokku jaanuaris seega on oodatud kõik, kes tahaks 
kaasa lüüa nii pikaajaliste traditsioonidega kollektiivis nagu 
seda on Vigala segakoor. 
Info tel 052 02 436 või 25 681 
 
Mare. 
Päevad viivad kaasa noorusleegi, 
ikka rohkem aastaid endal loed. 
Kergem Sul kui Sind siis toetab keegi, 
hea kui saad ka teistel olla toeks. 
Õnnitleme juubelil 
Vana-Vigala pensionärid 
 

Vabandan kõigi inimeste ees, kelle kirjatükid ei jõudnud käes-
olevasse lehte. Need ilmuvad uue aasta esimeses numbris. 


