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I  Esimese klassi astus 8 õpilast. Esimene aasta, kus kooli 
asus õppima alla 10 õpilase. Kahju, et peredesse on jää-
nud palju lapsi sündimata. Õnnitleme teid, koolitee alus-
tajaid:  
1. Ragne Hallik 
2. Meriliis Helme 
3. Taavi Kliss 
4. Rosanna Lints 
5. Tiina Otti 
6. Rain Viirsalu 
7. Kristel Vitsberg 
8. Doris Välis 
 
II Lõpetanute kooliteest. Endiselt on suund gümnaa-
siumidesse, arvatakse, et keskharidus annab eluks pare-
mad võimalused. Seda tingib tagasihoidlik orienteeritus 
kutsekeskharidusele. Edu teile uutes koolides: 
3. Olavi Allipere  Pärnu Niidupargi Gümnaasium 
4. Maigo Erit  Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 
5. Heret Iva  Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 
6. Herly Kanter  Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 
7. Ranne Laane Pärnu Niidupargi Gümnaasium 
8. Kadi Mikkus Tallinna Ühisgümnaasium 
9. Mait Mägi Pärnu Niidupargi Gümnaasium 
10. Riin Rehepapp Laagna Gümnaasium 
 

1. Gerda Viljastu Rapla Ühisgümnaasium 
2. Kristjan Üürike Tallinna Saksa Gümnaasium 
III Eesti Vabariigi Haridusministeerium palus oma kooli 
iseloomustada heade tegude poolest: 
1. Hoogtööpäevak lastevanematega möödunud septembris, 

millele lisandusid õpilaste kevadine ja suvine töölaager 
mõisapargi korrastamisel (juh. K. Tõldmaker ja I. Pappe) 

2. Mänguväljakute rajamine, õigemini renoveerimine, või-
malus palli mängida, turnida, oma vaba aega veeta (juh. 
J. Viska) 

3. Koolinoorte tantsu- ja laulupidu Tallinnas 55 osavõtjaga, 
millele lisandub folklooriringi aastaringne töö (S. Käär ja 
K. Tõldmaker) 

4. Saksamaaga seonduvad sõprussuhted ning väliskülaliste 
vastuvõtt Vigalas ja sellega seonduv programm (juh. H. 
Maasikas ja M. Liira); tegime algust Soomepoolse või-
malusega osaleda nende aktiivkeskuses tööpraktikal (juh. 
M. Üürike ja I. Pappe) 

5. Valla põhikoolide lõpetajate ekskursioon Leedumaale 
(juh. H. Maasikas, L. Enni  ja  J. Viska) 

Meie ei reastaks üldse neid tegemisi, pigem lisaksime veel ja 
veel juurde häid tegusid, sest koolikollektiiv on harjunud 
pidevalt tegutsema, niiviisi koome Vigala hariduselu pikka 
“kangast”. 
Jaan Viska 

Uue õppeaasta algusest Vana-Vigala Põhikoolis 
 

Suve meenutades 
Möödas on suvi ja alanud  õppetöö. Möödunud näda-

lal kogunesid Vana – Vigala TTK õpilased ja õpetajad, 
kes olid oma ettevõtluspraktika sooritanud välismaal 
juhtkonna vastuvõtule. Turisminduse II kursuse eriala 
õpilased Inge Nurmsalu, Piret Arro ja Rando Mais soori-
tasid kolmekuulise hotellinduse praktika Saksamaal 
Wangerooge saarel, samas olid ka toitlustuseriala õpila-
sed Jaanika Kivihall ja Tuuli Teder. Kiviraie ja sepatöö 
eriala õpilane Elyna Kaal viibis Kaisernlauteris (Saksa-
maal) Carl Picardi kiviraie töökojas.Turisminduse eriala 
õpilased  Kristel Toht aga Norras ja Evelin Vahter Root-
sis. Üheks praktikakohaks on Vanhamäe tegevuskeskus 
Soomes. Seal on praktikal olnud mitmed meie kokaeriala 
õpilased. Janno Fogel ( turismindus) oli suvel  abiks laag-
rite korraldamisel. Vanhamäel on meil head kontaktid 
praktika sooritamise osas. Nüüd siirdusid kaks II kursuse 
koka eriala õpilast 5 nädalaks Soome, sügisesel kooliva-
heajal läheb laagripraktikale II kursuse turisminduse õpi-
lane Piret Arro. Õpilased on väga rahul, et neile on ava-
nenud võimalus viibida erialasel praktikal välismaal, sest 
esiteks saab jõudu proovida õpitud oskuste  
 

osas praktilise töö käigus, täiendada võõrkeeleoskust ja 
omandada uusi oskuseid. 

Ka meie õpetajad viibisid välislähetuses. Õpetaja Raimo 
Kuusik oli Norras.  Leonardo da Vinci projekti kaudu olid 
turisminduse eriala õpetajad Maie Üürike ja Tiina Kalda  
Saksamaal, Eifeli piirkonnas, et tutvuda sealse loodusturismi 
korraldusega ja turismitoodetega, koguda õppematerjale, 
kohtuda kolleegidega ja täiendada erialaseid teadmisi. Möö-
dunud õppeaastal uuendasime turisminduse õppekava ja 
uueks mooduliks on loodusturism- loodusgiiditöö, matka-
radade rajamine jm. Reis oli edukas ja sisutihe, sellele aitasid 
kaasa meie kontaktisik härra Karsten Palme Colagne 
Business Schoolist Kölnist ning Eifel-Touristik Agentuurist 
Uschi Regh. Näha ja kuulda sai palju, matkasime nii, et var-
bad olid villis, kuid meelde on jäänud sakslaste poolt hästi ja 
kättesaadavalt korraldatud turismitooted elanikkonnale. Meie 
viibisime väikeses külas Gemünd Põhja-Eifelis, kus oli tu-
rismiinfokeskus, mitmed matkarajad ja oma kuurort. 
Reisimene, puhkamine, vaba aja sisustamine ja tervislik elu-
laad on sakslastele töö kõrval trend. 

 Uued ideed ja mõtted tahame ära kasutada oma tulevases 
töös, et muuta Vigala üheks turismisihtkohaks. 
 
Maie Üürike 
 

Vigala Sõnumid soovib kõikidele kooliõpilastele edukat õppeaastat! 
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Teatavasti läks Vigala maailmakuulsaks teinud 
Läburindi-ürituste sari eelmisel aastal hingusele. Ja noored 
ning vanad muretsesid, et mis siis nüüd saab? Kas tõesti ei 
toimugi enam meie külas sellist vägevat lärmamise-pidu? 
Aga toimus ikka küll. 19. – 20. juulil sai  Vana-Vigala mõi-
sapargis teoks esimene Hard Rock Laager. Üle kahekümne 
esineja kahel päeval, seal hulgas kuus välismaist, söök-
jook, sepad ja palju muud. Nüüd siis kõigest lähemalt. 
Hard Rock Laager toimus ikka seal, kus kunagi lösutas lau-
lulava, lisaks kuulus territooriumi alla ka jõeäärne aasake. 
Laulukaare varemetele kerkis mõne tunniga uhke ja särav, 
kokkupandav lava (nagu päris!), ülemise teeraja kõrvale 
tekkisid ilusad sinised tualetid. Tõsi, ürituse lõppedes ei 
olnud nad enam nii ilusad, ning tualettideks võis õnnetuid 
haisvaid putkasid vaid kaastundest nimetada. 
Reedesel päeval alanud üritusele hakkas külastajaid tulema 
varakult. Esikoht kuulub seltskonnale, kes jõudsid kontserti 
toimumispaika kell viis hommikul. Päevapeale rahvas 
muudkui kogunes, enamaltjaolt küll poe ette, õllejärjekor-
da.  

Kontsert algas kella kolme paiku noorte bändide esinemi-
sega. Tegemist oli väikese võistlusega, kus asjatundlik zürii 
valis välja parima. Pärast noori bände hakkas nn. ametlik 
osa. Siinkohal ei hakka esinejatel pikemalt peatuma, olgu 
ainult öeldud, et üks karjus kõvemini kui teine, kolas möir-
gas veel tugevamalt ja neljas pani kahe kilomeetri raadiuses 
aknaklaasid värisema. Esimene päev (või öö) lõppes kell 
neli ja algas öörahu(tus). 
Teise päeva hommikul võis Vigala vahel näha kõige erine-
vamaid karvaseid ja sulelisi. Magamata ja kasimata, aga 
rõõmsaid ja rahul. Kohaliku elanikkonna seas tekitas ele-
vust soomlane, kelle ainsaks kehakatteks oli vöökott. Kuna 
meil on pereleht, siis tema pilti me siin ei avalda, asjast 
huvitatud leiavad selle internetist. 
Lõuna ajal asusid oma oskusi näitama Vana-Vigala TTK 
sepaeriala õpilased ja külalispuunikerdajad. Koheselt ko-
gunes nende ümber arvukalt huvilisi. Soovijad said sepa-
töös ka ise kätt proovida, ja neid jätkus. Sepad said puhka-
ma alles hilistel öötundidel. 

E 

Vigala Sõnumid ootab kaastöid iga kuu 21. 
kuupäevaks. Tuua võib need Vana-Vigala 
TTK sekretäri kätte, Kivi-Vigala 
internetipunkti või Vigala Vallavalitsusse. 

ning jõepõhjas olevate vaiade otsa maandus nii mõnigi õn-
netu. Elud siiski ohtu ei sattunud ning kiirabi sekkumist ei 
olnud vaja. 
Õhtul algas muusika uue hooga, mürinat ja korinat kostus 
poole ööni. Aga iga pidu saab kord otsa, ei olnud erandiks 
ka Hard Rock Laager. Lõunaks oli lahkunud juba enamus 
külastajatest ning koristusmeeskonna kole ja tänamatu töö 
võis alata. Liga ja laga ja hunnikute kaupa kanakonte. Seda 
kõike suve ainukeses tõsises paduvihmas. 
Nüüd järgneb tänamine. Aitäh kõigile, kes toetasid ja aita-
sid, tassisid ja ehitasid, istusid ja seisid, valvasid ja korda 
hoidsid. Kui ei oleks olnud teid, ei oleks olnud ka pidu. 
 
Klozzard 
 

HARD ROCK LAAGER 

Skyforger Lätist. Esinesid nii metal- kui ka folgikavaga 

Lava näeb välja nagu päris lava… 

 

HARD ROCK LAAGRI 
MEESKOND TÄNAB KÕIKI 

KOHALIKKE ELANIKKE, KES 
MEID VÄLJA KANNATASID JA 
SÄILITASID LOODETAVASTI 
KÕRVAKUULMISE JA TERVE 

MÕISTUSE. 
 

JÄRGMISEL SUVEL KOHTUME! 
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POLITSEIKROONIKA 
• Ööl vastu 30.08.2002 tungiti lukuaasa väljakangutam-

ise teel Märjamaa vallas Valgu külas ühislauta ja va-
rastati M.R.-le kuuluvad 8 lammast. Kahju 8000 
krooni. 

• 31.08. varastas T.T salaja vaba juurdepääsu kasutades 
Märjamaa alevis Pärnu mnt 131 maja juures asuvast 
onnist R.A.-le kuuluva CD-pleieri. Kahju 3000 krooni. 

• Ajavahemikul 31.08-02.09.2002 varastati salaja Mär-
jamaa alevis R.M.-le kuuluvalt tootmispinnalt 2 õm-
blusmasina salaluku talda, kohvimasin ja 15 500 pan-
nalt. Kahju 11 659 krooni. 

• 05.09 kutsus Vana-Vigala külas T.M. endaga parki 
M.I.ja lõi viimast rusikatega pea piirkonda ning pressis 
välja sularaha 5000 krooni, mida kannatanu ei andnud.  

• Ajavahemikul 03.-06.09 varastati salaja vaba juur-
depääsu kasutades Märjamaa vallas Kohtru külas I.T.- 

le kuuluva talu sauna katuselt kaks alumiiniumist       
katuseplaati. Kahju 5500 krooni. 

• 11.09 ärandati Märjamaa alevis M.M.-le kuuluv 
sõiduauto Volkswagen Golf. Sõiduk leiti Märjamaa 
alevis Kasti tee ja Lauluväljaku tänava ristmikult.  

• Ööl vastu 11.09 varastati salaja Märjamaa alevis Kuuse 
13 kõrvalhoonest punane naistjalgratas Sarda ja kaks 
sinist meesteratast Eldorado. Kahju 10 500 krooni. 

• 08.09 avastati Märjamaa vallas Sõtküla metskonna 
kvartalilt 212 omavoliline metsaraie. Raiutud ja va-
rastatud on 30tm metsamaterjali.Kahju selgitamisel. 

• Samas avastati Sõtküla metskonna kvartalilt 214 
omavoliline raie, kus raiutud ja varastatud on 60tm 
männipuid. Laoplatsile jäetud 5tm palke. Kahju selgi-
tamisel. 

 
Margus Kaldma  
Märjamaa politseijaoskonna juhtivkonstaabel 
 

Vigala Vallavalitsuses 
 
23.07.2002.a. istungil: 
- otsustati väljastada kauplemisluba fie Gunnar Lepp’ale 

Hariduselu 315 ürituse ajaks ning 03.08.02 toimuva 
spordipäeva ajaks. 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 1000 krooni 
- Vigala meeskvintettile eraldati reservfondist 1250 

krooni 
06.08.2002.a. istungil: 
- kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri 
- kinnitati Kivi-Vigala Lasteaia nimekiri 2002/2003 õp-

peaastaks 
- eraldati reservfondist sotsiaaltoetusteks 3896 krooni 
- tuletõrjeauto remondiks eraldati reservfondist  304 

krooni ja 60 senti. 
14.08.2002.a. istungil: 
- otsustati moodustada kohaliku omavalitsuse volikogu 

valimisteks kaks valimisjaoskonda 
- arutati 2002.a. lisaeelarve projekti 
- sotsiaaltoetusteks otsustati eraldada reservfondist  

1000 krooni 
- IX koolinoorte tantsu- ja laulupeol osalenud õpetajate 

lähetuskulude katteks eraldati reservfondist 1980 
krooni 

- otsustati jagada Vänglaveski kinnistu kaheks kinnis-
tuks – Vänglaveski ja Uuevängalaveski kinnistuteks 

- kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri 
 
 

09.09.2002.a. istungil: 
- otsustati lubada erastada ostueesõigusega maad Oksa-

na Gertsenkol Palase külas Koiksoni maaüksusena 
36,01 ha, Leo Kannelal Avaste külas Puudi maaüksu-
sena 5,33 ha, Väino Soosaarel Päärdu külas Männiku 
maaüksusena 4,95 ha, Jüri Raudil Vana-Vigala külas 
Jõemaja maaüksusena 5733 m2 , Tiit Siidojal Rääski 
külas Hendriku maaüksusena 11000 m2, Allan Kau-
gemaal Kivi-Vigala külas elamu 2-6 maaüksusena 
6933 m2 ja Ilmar Karikul Jädivere külas Soone maa-
üksusena 2860 m2 

- määrati Sääla külas asuva Kesamaa maaüksuse elu-
asememaaks 0,1 ha. 

- otsustati väljastada  kasutusluba Marie Keerdi nimel 
olevatele aidale ja kuurile ning kasutusluba Sikenkose 
kauplusele 

 
 
Vigala Vallavolikogus 
 
19.08.2002.a. istungil: 

- toimus 2002.aasta lisaeelarve I lugemine 
26.08.2002.a. istugil: 

- toimus 2002.aasta lisaeelarve II lugemine 
02.09.2002.a istugil: 

- kinnitati 2002.aasta lisaeelarve 
- otsustati eraldada reservfondist 4000 krooni projek-

ti “Narkotants on surmatants” läbiviimiseks. 
 

K  E  L  L  A  S  E  P  P  
V a n a - V i g a l a  T T K s  
I g a  k u u  2 .  j a  4 .  n e l j a p ä e v a l   
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TAGASI 
VAADATES 

 
Iga asi saab üks kord otsa. Nii möödub kuu aja pärast  kolm 
aastaringi eelmistest valimistest. Seega peab praegune vo-
likogu septembri lõpus oma viimase korralise istungi ja siis 
otsustab Vigala rahvas uuesti,  keda ta järgneval kolmel 
aastal valda juhtimas  näha tahab. Lõppev valimisperiood 
on olnud volikogu jaoks paljus teistsugune, kui varasemad, 
ent samas töine ja asjalik nagu ikka.  
Erksust ja korrektsust volikogu tööle lisas väsimatult tegut-
sev opositsioon, kelle kaebekirjad volikogu töö kohta sün-
disid  iga kuu ja käisid vaata et presidendini välja ning pea-
aegu igal istungil tuli mõnda neist arutada. 
   Õnneks osutusid kaebused põhjendamatuteks või leiti 
mõni tehnilist laadi väike viga, mida oli võimalik paranda-
da ilma volikogule plekki jätmata. Volikogu töö juriidilist 
korrektsust näitavas  osas  vigu ei leitud. Kas tehtud otsu-
sed moraalselt, loogiliselt ja majanduslikult õiged olid, se-
da otsustab rahvas ja näitab aeg. 
Sellega lõpetaks käesoleva volikogu töö “ iseärasuste” kir-
jeldamise ja vaataks koos teiega, Vigala rahvas, põgusalt 
tagasi läinud kolme aasta peale.  
Esimene katsumus oli ülesaamine valimistel ja  vahepealse 
volikogu töö ajal tekkinud pingetest ja rahuliku ning üks-
teist mõistva töökeskkonna loomine. Tänaseks saab öelda, 
et volikogu liikmed tulid ülesandega edukalt toime hooli-
mata sellest, et koos oldi kahest valimisliidust nagu laiali-
läinud volikogugi. 
Üheks tõsisemaks tööalaseks katsumuseks oli haldusre-
form. Volikogu, vallavalitsuse ja maavalitsuse hea koos-
tööna õnnestus Vigala valla säilitamiseks teha kõik vajalik 
juba enne seda, kui reform rauges. Õnneks puhuvad praegu 
loogilisemad tuuled ja kui vald endaga toime tuleb, võib ta 
veel määramata aja iseseisvalt eksisteerida.  
 Läinud kolme aastat jäävad Vigalasse meenutama interneti 
püsiühendus Kivi-Vigalas ja aasta lõpuks valmiv  püsi-
ühendus Vana-Vigalas, koolides ja jaamas. Selleks on raha-
lised vahendid olemas ja töö käib. 
Loomulikult ei saa seda üksiti volikogu nimele kirjutada. 
Interneti püsiühenduste rajamisele aitasid tublisti kaasa en-
dine vallavanem Priit Kärsna ning Vana-Vigala Tehnika-ja 
Teeninduskooli juhtkond.  
Märkimisväärsemateks investeeringuteks käsitletaval aja-
vahemikul on olnud  kaasaaitamine Vana-Vigala TTK kat-
lamaja kütteseadmete remondiks (ca. 75000kr), Vana-
Vigala Rahvamaja katuse renoveerimine (ca.90000kr.), 
Kivi-Vigala hooldekodu uue katlamaja ja kütusehoidla ehi-
tamine (ca.300000kr) ja Kivi-Vigala Põhikooli välisfassaa-
di ehitamine (ca.1000000kr). 
Vana-Vigala TTK katlamajale eraldatud raha avas ligipää-
su projektile, mille käigus paigaldati ca 1000000kr maks-
vad kaasaegsed kütteseadmed, mis peaksid kutsekoolile ja 
asula rahvale hulga aastaid muretult sooja andma. Selle 
tarbeks 500000kr andis Taani riik ja  
 

200000kr täiendavalt Haridusministeerium. Ülejäänud ku-
lutused kandis kutsekool. 
Märkimisväärselt on remonti tehtud Vana-Vigala raamatu-
kogus ja Kivi-Vigala lasteaias. 
Tänu katuse remondile ja grupi kohalike naiste ettevõtlik-
kusele tegutseb Vana-Vigala Rahvamaja nendes ruumides 
nüüd noorte huvikeskus ja nii mõnigi sealtkandi laps on see 
jagu vähem lihtsalt tänaval kolamas. 
Peale uue katlamaja valmimist saavad hooldekodu elanikud 
turvalisemalt elada, sest vanu inimesi täis puumajas olev 
katlamaja tekitas üsna kõheda tunde ja ilma projektita 
paigaldatudatud katlad ajasid suitsu sisse. Suurem osa va-
jaminevast rahast saadi hasartmängu fondist projekti teel. 
Kivi-Vigala Põhikooli fassaadi remontimiseks võetud laenu 
tuleb vallal küll mõni aasta tagasi maksta, aga kooli ilus 
välimus ja hea soojapidavus tasuvad selle kindlasti ära. 
Häid algatusi on olnud valla mitmete objektide korrastami-
seks ja hooldamiseks. 
Vallavalitsuse ja koolide eestvedamisel on viimastel suve-
del korraldatud valla lastele töölaagreid. Nende käigus 
hooldati Vana-Vigala parki. See annab lastel võimaluse 
suvel veidi töötada. Tasuks töö eest käivad õpilased pärast 
koos mõnes meeldivas kohas või ekskursioonil. 
Tore algatus tuli läinud kevadel Vigala jaama rahva poolt, 
kes asusid korrastama oma asulat ja selle ümbrust. Initsia-
tiivgrupp sündis külavanema valimist arutades. Külavane-
maks ei julgenud keegi veel hakata, aga grupp tegusaid 
inimesi sai kokku küll. 
 Järgmine hea uudis on see, et lõpuks on juriidilised prob-
leemid leidnud osalise lahenduse ja  veel selle aasta lõpuks 
kaovad Tallinn-Pärnu maantee äärest kaua valla häbiple-
kiks olnud Jõe baari varemed. 
Valla elus on olnud edasiminekut ka muudel, volikogu ja 
vallavalitsuse tööst otseselt mittesõltuvatel elualadel. 
Rõõmu tekitav on fakt , et Vigalas on juurde  tekkinud  
neljakümnekümne uue töökoha ringis 
Suuremateks töökoha loojateks on Viljo Siimsalule ja And-
rus Sumele kuuluv puidufirma Kivi-Vigalas, Vana-Vigala 
Tehnika-ja Teeninduskool ning kaminapuid tootev firma 
Vana-Vigalas. 
Valla seni ainukese, Urmas ja Lia Veskimäe turismitalu 
kõrvale on tekkinud teine, Olev ja Mare Nisumaale kuuluv 
Ärma turismitalu. 
Tõsisele eurokatsumusele piimaruumide näol on vastu pi-
danud enamus Vigala talupidajaid. 
 Sellised on olnud Vigala elu mõned tätsamad tahud läinud 
kolmel aastal minu silmade läbi. Eks igal artikli lugajal on 
tervikliku pildi saamiseks siia juurde lisada oma oma mul-
jed ja arusaamised. 
Lõpetuseks tahan Vigala rahvale soovida vähem tigedust, 
kadedust ja külajutte ning rohkem visadust, üksteisemõist-
mist ja arutlemist. 
 
Enn Roosi 
 

L Ä H M E  I N T E R N E T T I !  
Kivi-Vigala AIP e – n 09.00 – 18.00 
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L u g e j a d  k i r j u t a v a d …  
Nii mõnigi Vigala elanik, kes on juhtunud üle pika aja Vana-
Vigala Jaama keskusesse, on kindlasti meeldivalt üllatunud, kui 
ilusaks on selle kevad-suvega Jaam muutunud. Ja huvitav on tõ-
deda, et kui ümbrus on hoolitsetud, ei tule prügi naljalt paikades-
se, kus seda olema ei peaks… Kuid mitte prügist ei  tahtnud ma 
kirjutada, vaid hoopis tänada neid, kes meie küla kaunimaks 
muutmisele on kaasa aidanud. 
Kõigepealt tahaks muidugi kiita kõiki küla elanikke, kes kevadisel 
talgupäevadel, kiige ehitusel ja lõpuks ka võrkpalliväljaku taas-
tamisel käed külge panid. Te kõik olite väga tublid! 
Siis suured tänud Vigala Vallavalitsusele materiaalse abi ja toetu-
se eest keskuse kaunimaks muutmisel ja hooldamisel. 
Eriti peame rõõmustama oma valla Kiitsharakate üle, kes meile 
kiige ehitamiseks hoo andsid ja mis seal salata, ka selleks raha 
välja kauplesid. 
Ka ei saa jätta tänamata Eesti Kultuurkapitali Raplamaa osafondi, 
kes eraldas raha võrkpalli võrgu ostmiseks. 
Muidugi on siin võimalik veel palju ära teha, kuid võrreldes möö-
dunud aastatega võib küll rahul olla ja ennast kiita, sest kes ikka 
koera saba kergitab… 
Ja veel lõpetuseks teile kõigile , kui teil midagi teha ei ole, tulge 
Jaama! 
 
Rahul olev külaelanik 

Tahan väga tänada oma Kivi-Vigala postkontori 
kolleege, kes mind tohutu suure lillekimbu ja kin-
gitusega pensionile saatsid. Suur tänu teile kõigile, 
olite väga head kolleegid, kellega kunagi ei tulnud 
pahandusi ja seda pikka 12 aastat. Jään puudust 
tundma teie rõkkavast naerust ja huumorimeelest. 
Ja väga suur kummardus oma piirkonna rahvale, 
kellele posti vedasin. Alati te hoolitsesite minu 
eest, kui juhtus ilm halb ja külm olema, siis oli teil 
alati valmis tass kuuma kohvi või teega ja sinna 
juurde kõike head ja paremat. Ei mäleta, et kunagi 
keegi oleks minu peale kaevanud sideülemale, kui 
ma mõne apsaka tegin, siis kõik te hoidsite seda 
enda teada, nii te mind ära hellitasite. 
Tänan väga Jädivere tüdrukuid, kes mind meeles 
pidasid, lillede ja kingitustega ilusat vanaduspõlve 
pidama saatsite. 
Tänu Vigala Vallavalitsusele, kes mind meeles pi-
das minu tööjuubeli aastal, see oli tõesti väga 
meeldiv üllatus. 
Jäi teist kõigist väga hea mälestus. 
 
Ilme Maalinn 

Käesoleval aastal Kivi-Vigala Põhikooli lõpetanud õpilaste edasine tegevus 

Kaia Huberg - Pärnu Raeküla Gümnaasium 
Karin Kiikajon - Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 
Gesti Klementsov - Pärnu Ametikool 
Helen Kroll - Märjamaa Gümnaasium 
Ivo Kukk - Vana-Vigala Tehnika- ja Teenindus-
kool 
Janno Kuusik - Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 
Erkki Leetma - Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 
Viljo Levand - töötab 

Sander Lootus - töötab Eesti Kunstiakadeemias 
turvamehena ja õpib õhtukeskkoolis 

Kaily Moks - Tallinna Kunstigümnaasium 
Enely Moks - Vana-Vigala Tehnika- ja Teenindus-

kool 
Kristjan Redlich - Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 
Katrina Suurkask - Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 
Siim Õismaa - Tallinna Pääsküla Gümnaasium 
 
Vabandame, et lehe eelmises numbris oli lõpetajate nime-
kirjast ekslikult välja jäänud Sander Lootus. 
 

Sel sügisel Kivi-Vigala Põhikooli 1. klassi astu-
nud õpilased 
 
1. Cathy Amann 
2. Ulvar Kaugemaa 
3. Kristo Kuldma 
4. Janette Liitmäe 
5. Janeli Lusti 
6. Triinu Rokk 
7. Eliina Rõõm 
8. Liis Siimar 
9. Jarmo Titson 

 
Nende klassijuhataja on Kristine Niit, kes lõpe-

tas sel kevadel Tallinna Pedagoogikaüli-kooli klas-
siõpetaja erialal. 
 

 
Vigala Sõnumid ootab kaastöid iga kuu 21. kuu-

päevaks. Tuua võib need Vana-Vigala TTK sekre-
täri kätte, Kivi-Vigala internetipunkti või Vigala 

Vallavalitsusse. 

 
OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT 
METSA JA METSAMAAD.  OSTAME 

KA PALKI JA PABERIPUUD. 
 

T E L .  0 5 1  1 0  4 1 5  
       051 79 866 

 



 7 

KUIDAS VIGALA SÕNUMID EESTIMAAL PAANIKA TEKITAS 

Kõik sai alguse väikesest kuulutusest meie valla lehes. Ka-
dunud kuningboa, teatas see. Ja keegi saatis informatsiooni 
Nädalisse, Raplamaa lehte. Kõiges järgnenus võibki tänada 
tundmatut tähelepanelikku vallakodanikku (see ei ole öel-
dud kurjalt). “Vigalas pääses vabadusse ligi kahemeetrine 
boamadu”, kuulutas Nädaline. Tuleb Nädalise toimetusele 
tänulik olla, nad kirjutasid boast peaaegu nii, nagu see ka 
oli. Kui aga järgmisel päeval helistas Vigalasse TV3 
Seitsmeste Uudiste toimetus, läks põrgu lahti. Uudis boa-
maost oli tehtud võimalikult huvi tekitavaks ja seega lisa-
tud Nädalise jutule omalt poolt hulganisti tõele mittevasta-
vaid seiku (omanik ei teagi, et madu kadunud on, naabri 
küülikute nahka pistmine jne.). Uudis boamao kadumisest 
ja leidmisest jõudis BNSi kaudu kõikidesse Eesti päevaleh-
tedesse, internetiportaalidesse ja ka maakonnalehtedesse. 
Internetiportaalide kommentaa-rides valitses paanika ja 
maohirm (“aga mõelge, mis saab, kui näljane boa mõne 
imiku ära kägistab!”). Leidus muidugi neid, kes üritasid 
madu kaitsta, kuid nende põhjendused läksid kurtidele kõr-
vadele. Enamus kommentaatoreid tahtsid nülgida nii boa 
kui tema omaniku. 
 
 

Olgu siinkohal toodud mõningad pealkirjad (ei pruugi olla 
sõna-sõnalt täpsed, internetilehtedes erinevad need aegajalt 
paberkandja omadest) Eesti ajalehtedest: Rapla rahvas kar-
tis kägistajamadu (Nelli Teataja), Raplamaal pääses vabadus-
se kahemeetrine boamadu (Eesti Päevaleht), Raplamaal sei-
gelnud hiigelboa leiti üles (SL Õhtuleht). Ja siin veel üks kom-
mentaar paljudest omasarnastest (SL Õhtulehe internetikülg): 
“vöi boa ei runda, kuidas ta siis ei runda, ta vöib mitu ini-
mest ära kägistada!!” 
Vigala sai igaljuhul tuntuks. Teema on küll vaibunud, aga 
mis saaks siis, kui ilmuks nüüd järgmine teade: 
 
 
 
 
 
 
 
Inimene peab ennast küll kõikvõimsaks, ent see, kui väike 
armas boa tekitab paanikat ka Tallinna karpmajades, näitab, 
kuidas lood tegelikult on. 

Kaotatud keskmist kasvu krokodill. Viimati 
nähtud Vana-Vigala ujula juures kõrkjates. 

Hammustada võib ainult näljasena. Reagee-
rib nimele Murdja. 

 

VANA-
VIGALA 

KULTUURI
MAJAS 

ESMASPÄE
VAL, 30.09. 
KELL20.00  

 
 
 
 
 
 
 
 

Meie hulgast lahkunud 
 
 

Bernhard Linnamägi 
Siivo Kiisk 

Maria Keerd 
Linda Üürike 

Melanie Martin 
 

UUT KIVI-VIGALA RAAMATUKOGUS 
 

Euroopa tähtsünd-
muste kaslender 

Koostanud Reet Kandimaa 
 
Patricia Wallace 
Internetipsühholoogia 
 
Claus Schaefer 
Akvaarium : põhiteadmisi akvaristikast 
 
Rosamunde Pilcher 
Nõmmliivatee 
 
Tõivelemb Vallak 
Rõõmupäevad : jutustus sellest, kuidas oleks kuju-
nenud Eesti saatus siis, kui ameeriklased oleksid 
Berliini kriisi päevil 1948.a. teostanud oma kava 
rünnata Venemaad 70 aatompommiga : … ja teisi 
jutustusi 
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Septembrikuu sünnipäevalapsed 
 
Mari Juhkam    25.09.07 95 
Hermann-Johannes Pedosk 19.09.12 90 
Marie Kaarits   02.09.17 85 
Jakob Sisas    02.09.19 83 
Sooja Rokk   25.09.21 81 
Maimu Moppel  25.09.22 80 
Helmut-Eduard Mitt  01.09.32 70 
Valve Rausberg  29.09.32 70 
Ilmar Künnapas  14.09.37 65 
Maret Käär   18.09.37 65 
Aare Piperal   20.09.37 65 
Malle Piperal   23.09.42 60 
Evi Mänd   28.09.42 60 
Eeri Valler   28.09.42 60 
Alla Bergstein   01.09.47 55 
Raivo Pipar   10.09.52 50 
Raik Kikas   25.09.52 50 
Aare Levand   28.09.52 50 
 
Oktoobrikuu sünnipäevalapsed 
 
Anna Nööp   20.10.1905 97 
Hilda Elmik   06.10.1909 93 
Velli Haidla   31.10.1920 82 
Elsa Huuzi   09.10.1921 81 
Alma Redlich   12.10.1921 81 
Karl-August Rebane  18.10.1922 80 
Vilma Ertla   23.10.1927 75 
Magda Luige   29.10.1932 70 
Milvi Vaarma   02.10.1937 65 
Arne Maiste   01.10.1942 60 
Tiit Krosmann   19.10.1942 60 

PALJU Õ N N E! 

Uued ilmakodanikud 
 
Arle Liitmäe  30.06.2002 
Liisa Nazarov  10.07.2002 
Andreas Tõldmaker 01.08.2002 
 

SÜGIS 
 
Kuldse sügise värviküllus, 
kõrgete vahtrate sihvakas üllus, 
päikese piilatus pilvede vahelt, 
aastaaegade muutuv ahel. 
 
Vettinud sammalde mõrkjas lõhn, 
puutüvel konarlik – parkunud mõhn. 
See ongi üürike aeg enne talve, 
lahkuva sügise viimane palve. 
 
 
 
SALLIGEM 
 
Iga indiviid on omaette tegu, 
sarnasust ei vaja me, 
ja igaüks on omaenda nägu 
kuigi ühte õhku tarbime. 
 
 
Lea Pesti 
 

 
28. septembril kell 11.00 
Vana-Vigala PK võimlas 

 

MAADLUSVÕISTLUSED 
+ absoluutkaal sumos 

 

 
Võistlejaid on oodata Soomest, 
Märjamaalt, Kehtnast, Martnast, 
Vändrast, Koselt, Tallinnast, Väi-
ke-Maarjast, Haapsalust, Jõge-

valt ja Vigalast. 
 

Kohal puhvet 

Suur tänu Vigala vallavolikogule 
mulle antud õpilasstipendiumi eest. 

 
Kristjan Üürike 


