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16. jaanuaril külastas Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli Eesti Vabariigi 
president Arnold Rüütel. Alumisel pildil annab Vana-Vigala TTK sepaeriala 

õpilane Viljar Pettai presidendile üle kooli kingitust – õpilaste poolt valmistatud 
mõõka. Ingrid Rüütlile kingiti sõlg. 

Kuigi uue aasta algusest on möödunud juba üks kuu, 
soovib Vigala Sõnumid lugejaile teguderohket ja ilusat 

alanud aastat! (Parem ju hilja kui mitte kunagi…) 
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Aasta ja üks kuu tagasi asusin Vigala 
Sõnumite kokkuladuja kohale. Üks kuu oli 
ka suvepuhkust, seega on Klozzardi karvase 
käpa alt ilmunud 12 lehenumbrit. Ehk siis 
paslik aeg vaadata tagasi möödunud aastale 
ja heita pilk tulevikku. 
Esimesed numbrid tulid sellised kobavad, 
alles otsivad. Pea pakatas ideedest, lehe 
ladumine pakkus uut väljakutset, tööd tegin 
lausa rõõmuga. Kuna aasta tagasi muutus 
Vigala Sõnumid tasuliseks, oli esmaseks 
eesmärgiks teha ostetevat lehte. Loodan, et 
sain hakkama. 
Aasta keskel tekkisid ka muidu rahulikus, 
rohkem kultuurile pühendatud lehes teravad 
olukorrad, kerge (või siis raske) sõnasõda ja 
tulised vaidlused. Tagantjärgi mõeldes – see 
tuli kasukski. Hoidis Vigala rahva huvi lehe 
vastu kenasti püsiva.  
Järgnes rahulikum periood, rohkem lilli ja 
liblikaid, sekka linnulaulu. Viimasel ajal on 
aga asi taas huvitavamaks läinud. Kahjuks 
mitte toimeaja jaoks, kes paratamatult saab 
suurema tule enda kaela. Kuigi tema roll 
piirdub viimasel ajal vaid materjali trükiks 
ettevalmistamisega, st. lehe ladumisega. 
Väike seaduspära – kui midagi saab läbi 
minna, järelikult on see olemas. Niisiis 
avastasin, et mul siiski on närvid. Aga ega 
üldiselt ei saa kurta – Vigala Sõnumitega 
tegelemine kasvatas meeldivalt paksu naha, 
talvel ei hakka nii kergesti külm. 
 
Niisiis huvitav aasta täis tiksunud, järgmine 
kohe alustamas. Ja Vigala Sõnumid ikka iga 
kuu lõpupoole poelettidele jõudmas. Ehkki 
viimastel kuudel on Vigala Sõnumid saanud 
ohtralt vastukaja, ei piisa sellest toimetaja 

jaoks. Selles numbris leiab lugeja väikese 
küsitluslehe, mille täitmise üle toimetajal 
väga hea meel on. Küsimusi on küll vähe, 
ent esialgu peaks neist saadav informat-
sioon lehe jaoks piisav olema. Kui vaid 
keegi viitsiks neile vastata… Ah jaa, 
küsitlus on anonüümne, nii et ausate 
vastuste eest kättemaksuaktsiooni karta ei 
maksa. 
 
Suur tänu kõigile kaastööde kirjutajatele! 
Ilma teieta oleks leheladumine võimatu. 
Loodan, et teie koostöö Vigala Sõnumitega 
jätkub ka alanud aastal. Kui olen kellegile 
võlgu diskette, käsikirju vms. küsige julgelt 
need tagasi. Olen ehk lihtsalt unustanud. 
 
Klozzard, leheladuja 

 
 
INTERNETIÜHENDUSEST 
Detsembrikuus sai kiire ADSL 
ühenduse Vana-Vigala TTK. Seni 
oldi sunnitud hakkama saama aglast 
sissehelistamisteenust kasutades. 
Jaanuarikuus said ADSL ühenduse 
ka Vana-Vigala Põhikool, Vana-
Vigala raamatukogu ning Vigala 
vallavalitsus. 
 
Ka Kivi-Vigala raamatukogu ja 
samas asuv avalik internetipunkt said 
senisest ligi kümme korda kiiremad 
ADSL ühendused. Seega on AIPi 
külastajatel võimalus senisest 
kiiremini ja mugavamalt sooritada 
vajalikke toiminguid – elektronpost, 
pangaülekanded jne. 
 
 
ÕPETAJATE 
TEATRIFESTIVAL “SILLAD” 
Juba VI korda toimub 31.01 – 01.02 
Viljandis üleriigiline õpetajate 
teatrifestival. Ja juba VI korda 
osalevad seal ka Vana-Vigala TTK 
õpetajate showtrupi liikmed. Sel 
aastal on motoks “eesti haridusega 
Euroopas(se)”. 
 
Peaproov – ülesastumine saab 
toimuma 30.01.2003 TTK aulas 
kooli õpilastele ja muidu fännidele. 
Kuidas meil seal läheb? Seda saavad 
huvilised uurida peale 1. veebruari. 
 
I. Noor, T. Kalda 
 
 
 

UUDISED ÜKS AASTA, ÜKS KUU JA ÜKSKÜMMEND ÜKS PÄEVA 

Vanim keelpill Eestis on 6-7 keelne kannel, mille vanust loetakse 
paarituhande aastaga. 19.sajandi lõpus ja 20.sajandi alguses 
kujunes kandlemäng koguni moeasjaks. “Peaaegu iga eestlane 
tegevat endale ise pilli ja oskavat sellel ka mängida. Kandle 
omaniku järgi otsustati perekonna muusikalist annet ja 
meelelaadi”. (A.Krikmann,1941). 
Kuna tegemist on pilliga,mille mänguvõtted on kergesti 
omandatavad, siis sobib see igas eas ning väga erineva 
muusikalise tasemega inimestele. See on üks võimalus elustada 
peres, lasteasutustes või seltskonnas pillimäng, mis pakub rõõmu 
ning emotsionaalset tuge praegusel majanduslikult ja sotsiaalselt 
keerulisel ajajärgul.  
6-keelse kandlega saab tutvust teha mõlemas põhikoolis, kuid 
pille napib – igaühel peaks olema oma mänguriist. Meistri tehtud 
pill maksab aga kuni 1500 kr. Seepärast on juba mitmes kohas 
tuldud mõttele endale või oma järglastele ISE KANNEL 
MEISTERDADA. Olles möödunud suvel oma kätega kandle 
valmis teinud, arvan, et sama tööga peaks valmis saama iga ema-
isa, vanem õde-vend, onu-tädi või vanavanemad, kui selleks 
tahtmist on ja aega leitakse. 

VÄIKE KANNEL KÕIGI RÕÕMUKS Olen saanud kokkuleppele pillimeistriga, kes tuleks oma 
kogemusi jagama. Enne on vaja aga välja selgitada kas ja kui 
palju asjast huvitatuid on. Töö saaks toimuma nädalavahetustel, 
vastavalt igaühe jõudlusele ja võimalustele. Endast teatada võib 
lapse kaudu kooli või lasteaeda. Kontaktisikuteks on Kivi-
Vigalas Aili Soonberg (tel.051945815) ja Vana-Vigalas Krista 
Tõldmaker (tel.24 584). Ärge laske mööda sellist harukordset 
võimalust valmistada oma kätega päris oma pill! 
Suurepärane oleks ka meie vallas tegutsevate puidufirmade 
osavõtlikkus! 
 
Krista Tõldmaker 
 

VANA-VIGALA PÕHIKOOL 
ootab 2003.aasta sügisel kooliteed alustavaid lapsi 

ETTEVALMISTUSKLASSI 

Esimene kokkusaamine on teisipäeval, 
4.veebruaril 

4. klassi ruumis kl.13.30-15.00 
Õp. Krista Tõldmaker 

 

Selline oli leht siis aasta tagasi… 
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Vana-V iga la  põhikool i  uudised  

Õpilaste saavutusi:  
• Artur Kivi ja Marko Kikas maakondliku elektroonilise 

mälumängu teine koht kokkuvõttes; 
• Jaana Liländer 7-nda klassi matemaatika olümpiaadil teise 

koha jagamine; 
• Taavi Roosi TV 10 olümpiastarti 30 meetri jooksuvõistluse 

esikoht. 
• Triin Soonberg etlejate konkursil auhinnalisele kohale; 
Koolielust:  
• Kool algas III veerand nn. külmapühaga, õppetöö oli 

häiritud madala välisõhu temperatuuri tõttu; bussiliiklus 
takerdus ning kooliruumid olid ka jaheda võitu. Nüüdseks 
on kõik normaliseerunud, ärajäänud õppetunnid võtame 
järgi 1. veebruariks ja 1. märtsiks täiendavate iseseisvate 
koduülesannete andmisega nendeks päevadeks. Õppetöö 
järgi tegemist õigusaktid ei kajasta, kuid küll õppekava 
täitmist.  

• Möödunud neljapäeval oli kõigil õpilastel võimalik näha     
presidenti koos abikaasaga, kui nad saabusid külla 
kõrvalasuvasse ametikooli.  
Tasus vaatamist, sest ajakirjandus ja TV valgustasid 
Presidendi ringkäiku Raplamaal tagasihoidlikult. 
Kohtumisel kutsekoolis vallavanem P. Kärsna tutvustas 
Vigala valda ja kutsekooli direktor E. Roosi ametikooli. 
Kõige rohkem paelus erukolonel A. Sireli ettekanne teemal: 
� �������	��
���������������������������������� �������!����"$#%� &��

-Vigalasse USA 
eeskujul“. Projekti rahastajaks USA organisatsioon 
„Oliivioks“. Diskussioon oli selle ümber, kui palju 
Eestimaal üldse põhikoolist välja langeb igal aastal, 
konkreetsed arvud puuduvad, kuid vanuses kuni 17 eluaastat 
jätab pooleli üle tuhande õpilase aastas. Riigikogu liige T. 
Tammsaar lisas, et täpsemalt teame loomade arvu farmides 
kui koolitee katkestajaid Eesti vabariigis. Siit tuli ka järeldus 
kas odavam ehitada eurovanglaid kui inimesi koolitada. Üks 
varasem meeldetuletus koolijuhi poolt sellesse artiklisse, 
sest varem olid kutsekoolide juures nn. „0“ rühmad, kus 
aastase õppetöökäigus said põhikooli mittelõpetanud 
õpilased jätkata eriala õpinguid. Uutmistuhinas on 
Eestimaalt iseseisvumisaastate jooksul kadunud palju 
väärtuslikku ehk teisiti millal hakatakse inimest väärtustama 
tema tegemistes ja taotlustes. President tõdes veelkord fakti, 
et 40 % rahvast elab vaesuses. 

•  20. jaanuar läheb ajalukku sellepoolest, kooli arvutiklass sai 
interneti püsiühenduse, selle teostajateks vallavanem P. 
Kärsna ja A. Suik.   Põhikooli pere poolt teile suur aitäh! 
Kauaoodatud sai lõpuks teoks Vana-Vigalas. 

 

Veel kahest sündmusest valla elus. 
• Kohtumine hr. J. Võigemasti ja K. Talvistega 

Maavanem K. Talviste ja Rapla valla volikogu esimees J. 
Võigemast kandideerivad Keskerakonna nimekirjas 
Riigikogusse ning seetõttu tuli nad kohtuma Vigala piirkonna 
valijatega; K. Talviste pakkus kohtumispaigaks kutsekooli, 
mille käekäigu on ta seisnud Kooli Nõukogu esimehena 
aastaid. Maavanemal on kavas minna suurde poliitikasse, 
kokkusaamise eesmärgiks oli probleemide kui ka 
kitsaskohtade teadvustamine. Eriti agar küsimuste esitaja oli 
J. Laanemets. Kellelt järgmised küsimused:  kaua kestab 
alkoholilembus, moraalitus, palkade suur erinevus, 
televisiooni vääratused. (Üleüldine liberaalsus). 
Maavanem palus esile tuua ikkagi kohalikke probleeme; 
küsiti, mis saab Dairy võlast piimatootjatele, sest Vigala 
rahva raha on ümbertöötlejate „küünte“ vahel. K es kaitseb 
tootjat, kas ikkagi oleks pidanud töötlejaga ühes „paadis 
istuma“. Mis saab edasi, kui inimene tahab FIE -na ette- 
võtlust edendada, kas on võimalik „eesti kapitalismis“ ellu 
jääda.  
 
Paljusid asju kommenteeris Riigikogu liige J. Võigemast. 
Temagi on Vigala asjadega väga kursis, seda küll 
Keskerakonna poolelt, kuid tema poolt organiseeritud 
investeeringud on mõeldud Vigala arenguks. Valijana võin 
öelda, neid mehi huvitab Vigala käekäik ning nad on selleks 
palju ära teinud ja neid saab usaldada. 
Avalik suur aitäh on lehelugejaile, vallaelanikele 
valimistoetuse eest on  ka      ütlemata,  sest tänu teile võitis 
valimised Vigalas Keskerakond, kelles nähti potentsiaali 
vallaelu edendamisel. 
 

• Kandev idee. Loen, ajaleht „Nädaline“ annab teada, Vigala 
valla kodanik  H. Rukki korraldab autodele jääraja sõidu 
rippsilla ümbruses. Vaatamata tuulisele ja märjale ilmale oli 
huvilisi palju. Mis peaasi, paljud tegid kaasa sõidu. Said, nagu 
öeldakse aja kirja, sest rajal toimuv võistlus lasi ennast 
proovile panna libedates teeoludes; ( teedel “gaasitamine“ 
pole see õige koht). Suur aitäh korraldajatele koolipere poolt,  
võistlust organiseerimast, aega mõõtmast ning tulemusi kirja 
panemast ning õhtul kokkuvõtteid tegemast!!! 
Vaid selliseid kaasakiskuvaid üritusi on meile vaja, sest 

teame, ega igal aastal jää kanna.  
 
Meenutas ja tänas Jaan Viska.  

 

Arvuti ja Interneti algkursus Kivi-Vigala Põhikoolis 
 
Vaata Maailma sihtasutuse finantseerimisel korraldatavad arvuti 
ja Interneti algkursused täiskasvanutele on kulgenud edukalt. 
Selle ambitsioonika ettevõtmisega soovib Vaata Maailma 
sihtasutus 2 aasta jooksul anda arvuti- ja Interneti kasutamise 
algkoolituse 100 000 Eesti elanikule. Alates eelmise aasta aprilli 
lõpust on koolitatud üle 32 tuhande inimese.  
 
Kivi-Vigala Põhikoolis alustati arvuti ja Interneti algkursustega 
eelmise aasta oktoobri lõpus ning siiani on toimunud 8 koolitust, 
kus on käinud teadmisi ja oskusi omandamas 55 inimest. 

Peale Kivi-Vigala teostatakse Rapla maakonnas veel vastavaid 
koolitusi Kehtnas, Kohilas, Lipal, Märjamaal ja Raplas. Kivi-
Vigala Põhikoolis on veel vabu kohti kursustele, mis toimuvad 
15.-16.02., 01.-02.03. ja 05.-06.04. Rühma suurus on 7-8 õpilast 
ja koolitus kestab mõlemal päeval kella 10.00 kuni 14.00, 
sisaldades ühte veerandtunnist kohvipausi. 
 
Registreerida saab telefonidel 056 697670, 25 660 või 25 696. 
Registreerimisel küsitakse isikukoodi. 
Kohtumiseni arvutikursustel! 
Harri Kivi 
arvutiõpetaja 
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LOOMAARSTI VEERG 

Uuest aastas on mööduma juba esimene kuu. 
Praegu alustan lüpsivarmide iga-aastast 
kontrollreidi. Kahjuks nende farmide arv 
väheneb pidevalt. Siin aitavad kaasa 
piimatöötlejad – AS Daity pankrot, mis on 
piimatootjatele võlgu üle poole aasta müüdud 
piimaraha. Austus nende inimeste vastu, kes 
on suutnud selle vastu pidada. Mingisuguseid 
lootusi on antud vähemalt osaliseltki. Nii 
mõnigi väiketootja oma 1 – 2 lehmaga peab 
loobuma piimamüügist, sest pole töötlejat, kes 
oleks sellest nö. tilgast huvitatud. Lootused on 
selle peal, et Vigala Piimatööstuse OÜ juhid-
omanikud saaksid ometi tööstuse käima 
nõuetekohaselt. 
Selle aasta alguses seisin kimbatuses – kellele 
kirjutada välja toorpiima müügitõendid? 
Talvine aeg – osa ei realiseerigi piima – 
lehmad kinni, osa on vahetanud piimatööstust, 
osa on hoopis lõpetanud. Selle jutu mõte on 
selles: enne 01.04.2003 palun tulla isiklikult 
piimatõendi järele. Kellel pole võimalik 
(kauge, transpordi puudus), palun helistage, 
saadan tõendi piima vastuvõtjaga või tulen ise 
kokkulepitud kohta. 
Kui tulete minu juurde loomade haigustega, 
võtke kaasa ravivihik. Sinna märgin antud 
ravimid (millel piimamüügi keeld) koos 
allkirjaga. Tuletan meelde, et ravivihikud 
peavad olema kõikides farmides.  
 
Metsloomade marutaud on jõudnud ka Vigala 
valda. Sel kuul diagnoositi marutaudis rebane  

Tiduveres, ilmsete marutauditunnustega 
kährik oli Päärdu kandis.Seal juhtus, et 
kährik, kes oli uimane ja ka vigastatud, 
sattus majaõue, kus peremees ja väike poiss 
võtsid sülle, viies kuuri alla. Sealt see 
kährik jooksis ära. Loomaga kontaktis 
olnud inimesed suunasin perearsti juurde, 
kes määras kaitsesüstid. Seega – ettevaatust 
kahtlaste metsloomadega! Kes soovib oma 
koera-kassi vaktsinee-rida marutaudi vastu, 
helistage. Süstitakse kord aastas, seega iga 
aasta tuleb korrata. Samuti hoidke oma 
koeri kinni, kas ketis või muud moodi. 
Liikudes Kivi-Vigalas, näen alati hulkuvaid 
koeri kaupluste ümbruses. 
NB! Kui õnnestub kahtlane metsloom nö. 
maha lüüa, palun mulle helistada. 
 
Ester Alekand 

Vigala vallas toimuvad 
kultuuri- ja 

spordiüritused 2003 
 

1. Valla suvepäevad 19. – 
21. juuni  

2. Poti laat  
 20. september    
3. Valla isetegemise päev  

25.aprill 
4. Valla spordipäev  
 9. august  
5. Õpetajate päev  
 5. oktoober 
6. Võrkpalli turniir  

1. veebruar 
7. Korvpalli turniir  

15.  jaanuar  
8. Kiigepidu   
 12  juuli 
9. Rockkontsert  

11.-12.juuli  
10. Lastekaitsepäev                       

1. juuni  
11. Volbripäev 

(heakorraüritus) 
 30. aprill  
12. Raamatukogu päevad  
 24. oktoober  
13. Ullo Toomi rahvatantsu 

üritus    
märts  

 

ANKEET VIGALA VALLA LEHE KOHTA 
Selleks, et teha tulevikus paremat lehete, palume täita allolev ankeet, see välja lõigata ja toimetada kas Vana-Vigala TTK sekretäri 
kätte, Vigala vallavalitsusse või Kivi-Vigala AIPi. Kui on kahju ilusat lehte lõhkuda, võib ankeedi ka käsitsi ümber kirjutada. 
Aitäh! 
Vigala Sõnumeid loen:  1. iga kuu 2. vahel harva  3. mitte kunagi 
Leht jõuab minuni:  1. ostan 2. raamatukogus 4. sõprade-tuttavate kaudu 
 
Vigala Sõnumites võiks olla rohkem………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ja vähem……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lehe kujundus  1. meeldib 2. käib kah 3. ei kõlba kuhugi 
 
Ühe lehenumbri eest olen nõus maksma……………………………………………………….. 
 
Soovitused lehetegijale………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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VALLAVALITSUSES JA VOLIKOGUS 
Vigala Vallavalitsuses: 
18.12.2002.a. istungil: 
- määrati hooldaja ühele abivajajale 
-  anti nõusolek alaealiste laste ajutiselt perekonda andmise kohta 
- arutati laululava kapitaalremondi küsimusi 
- arutati Vana-Vigala Põhikooli rõdu kapitaalremondi küsimusi 
- arutati isikliku autoga ametisõitude kompenseerimist 
- arutuse oli 2003.aasta eelarve taotlused 
- otsustati väljastada ehitise kasutusload Heino Maiste’le sauna , '�( )�((�*+�,.-�/0�12)3+54!(6-.7�7�8�+�-�(�93:.;<( =>+�9�/ -�9  
- otsustati maksta täiendavat sotsiaaltoetust tekkinud vahendite 

ülejäägi arvelt paljulapselistele peredele, üksikemadele, 
toimetulekupiiril elavatele peredele, puuetega inimestele ning 
abivahendite muretsemiseks ja õnnetusjuhtumite puhul. Toetuse 
maksmise aluseks on toetuse taotleja  avaldus. 

- otsustati anda maa tagastamise tähtaja pikendust   Urmas 
Klementsov’ile,  Urve Kangur’ile, Hilja Põldojale, Tõnu 
Koplimaa’le, Albert Maasikas’ele, Raivo Pipar’ile, Arno 
Langi’le, Hille Reppo’le, Heino Aosaar’ele, Sirje Soom’ile, 
Reet Saat’ile ja Jaan Üürike’sele . 

30.12.2002.a. istungil: 
- otsustati veebruaris läbi viia valla asutuste inventuurid ning 

moodustada komisjonid, mille koosseisus on valla 
raamatupidaja, registripidaja ja asutuse juht. 

- arutusel oli valla põhikoolide koosseisud, seoses 
raamatupidamise ületoomisega vald. 

-   otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Ilmar 
Künnapas’ele Jaani- Hansu maaüksusena  pindalaga 7,64 ha 
Kojastu külas ning Peetri-Hansu maaüksusena pindalaga 32,19 
ha Kojastu külas, Leili Tali’le Uus-Tammiku maaüksusena 
pindalaga 4.03 ha Sääla külas ja Riho Pihlapuu’le Vana-
Tammiku maaüksusena pindalaga 6,0 ha Sääla külas. 

- otsustati määrata kompensatsioon õigusvastaselt võõrandatud 
maa eest Kaitseliidu Rapla Maleva’le Jädivere külas kvartal 
nr.14 1,35 ha maa eest ja Laskeplats A-119 3,25 ha maa eest 
ning Läti külas kvartal nr.10  10 ha maa eest. 

- otsustati väljastada ehitise kasutusload Enn ja Agu Plamus’ele 
keldri, kuuri ja kuivati kasutamiseks, Martle Mikkus’ele laut-
küüni kasutamiseks nin ?A@CBEDGF6HJIKML�N<F�O�P�FQ?�I B�II�R�KGF SGK NEI T�KML�F U�L	V  

- otsustati määrata hooldaja ühele abivajajale. 
- otsustati anda maa tagastamise tähtaja pikendust Heiner 

Maalinn’ale, Anne Nelling’ule, Lembit Tondi’le, Egon 
Lippu’le, Peeter Ärmpalu’le, Kalle Heinpõld’ile, Risto 
Ojaksu’le, Helmut Rukki’le, Leida Kukk’ele, Ülle Teesalu’le, 
Olev Allipere’le, Virve Randma’le,, Peeter Jürisalu’le, Jaan 
Atna’le, Hans Rokk’ale, Auli Voosalu’le, Viljo Siimsalu’le, 
Jana Tondi’le, Arne maiste’le, Heino Maiste’le ja Elve 
Keerd’ile.  

15.01.2003.a. istugil: 
- otsustati määrata kompensatsioon  õigusvastaselt võõrandatud 

maa eestEndel Koppelmaa’le Naravere küla Kopli talu 0,64 ha 
eest, Liili Maasikas’ele Vängla küla Nurme talu 4,09 ha eest, 
Ilmar Künnapas’ele Kojastu küla Pärna talu 7,58 ha eest ja 
Peetri-Hansu talu 24,41 ha eest. 

- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Ilmi 
Tõnisson’ile Vängla külas Aru maaüksusena 9,91 ha, Endel 
Koppelmaa’le Naravere külas Kopli maaüksusena 2,16 ha. 
Mare Viilo’le Sääla ja Jädivere külas Kärba maaüksusena 36, 24 
ha, Aino Raedov’ile Naravere külas Matsukse maaüksusena 
33,30 ha ja Matsukse-Põllu maaüksusena 1,31 ha, Ants 
Kaubi’le Naravere külas Hüübi -Jõe maaüksusena 26,61 ha,  

Mati Kokka’le Naravere külas Tuhina -Rõika maaüksusena 
49,68 ha ning Jaanus Jeeser’ile Päärdu ja Palase külas Kolgi 
katastriüksusena 33,8 ha. 
- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad 

Kütteturustus OÜ-l Kivi-Vigala külas Puuhoovi 
maaüksusena 15834 m2 ja Rein Juurik’ul Araste külas 
Lutsu maaüksusena 6008 m2. 

- Urmas Umalas’e avalduse aluse l otsustati jagada Nurga 
kinnistu kaheks maaüksuseks: Nurga maaüksus ja Nurga 
I maaüksus. 

- otsustati määrata hooldaja kahele abivajajale 
- otsustati anda maa tagastamise tähtaja pikendust Elve 

Rebassoo’le, Paul Helliste’le, Agnes Rõõm’ule, Jaan ja 
Madis Üürike’sele ning Arvo Kriveler’ile.  

 
Vigala Vallavolikogus 
      27.12.2002.a. istungil: 
- otsustati kinnitada vallavolikogu sekretäriks Ave 

Lazarev. 
- otsustati määrata vallavolikogu esindajateks Kivi-Vigala 

Põhikooli hoolekogusse Marge Plamus ja Vana-Vigala 
Põhikooli hoolekogusse Helbe Kliss 

- otsustati kinnitada maakomisjoni liikmeteks Jaan Jeesr, 
Toivo Averin, Martle Mikkus ja Mihkel Paiba 

- otsustati kinnitada revisjonikomisjoni liikmeteks Aime 
Leetma ja Viljo Siimsalu 

- otsustati kehtestada  Vigala vallas haritava maa ja 
loodusliku rohumaa ühtseks maamaksumääraks 
2003.aastal 1,0 % maa maksustamishinnast aastas ja 
metsamaa ja muu sihtotstarbelise maa ühtseks 
maamaksumääraks 2003.aastal 2,0% maa 
maksustamishinnast aastas 

- kinnitati Vigala vallavalitsuse teenistujate struktuur, 
koosseis ja palgamäärad. 

- kinnitati 203.aasta eelarve menetlemise kava 
- otsustati lubada Vigala Vallavalitsusel ja valla 

allasutustel kuni 2003 aasta eelarve vastuvõtmiseni iga 
kuu teha kulutusi ühe kaheteistkümnendikuni 2002 aasta 
eelarveks ettenähtud kulutustest arvestamata 
kapitaalremondi kulutusi 

- otsustati lõpetada Kivi-Vigala Apteegi tegevus valla 
asutusena alates 01.01.2003 

- otsustati kompenseerida isikliku autoga ametisõite 2 
krooniga kilomeeter 

- otsustati müüa enampakkumisel Vigala Vallavalitsuse 
kasutuses olevad sõiduautod OPEL ASTRA-F-
GARAVAN numbrimärgiga 495 ALK ja VAZ 2121 
numbrimärgiga 291 LAD. 

- otsustati  Vigala Hooldekodu töötajatele maksta enam 
teenitud vahendite arvelt lisatasu ühe kuupalga ulatuses.   

 
Elukoha andmete täpsustamine 
 
Seoses lähenevate riigikogu valimistega on vajalik 
elanike elukohtade andmete täpsustamine. 
Vigala valla elanikel, kellede elukoha andmetes 
esines kohalike valimiste ajal ebatäpsusi palun 
pöörduda valla registripidaja poole. Telefon 92285 
või  tulla vallavalitsusse  E. T.  kell 08.00 –16.00 R 
kell 08.00 –16.00. 
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POLITSEIKROONIKA 

• Ajavahemikul 07.12-17.12.2002 tungiti Märjamaa alevis Sipa 
tee 12 eramusse ja varastati erinevat kodutehnikat, kaks vaipa 
ja pool pudelit brändit. Kahju 11 890 krooni.  

• Ajavahemikul 15.12-17.12 tungiti Märjamaa alevis Sipa tee 8 
majja ja varastati puust korpusega seinakell ja köögikaal. 
Kahju 600 krooni.  

• Ööl vastu 23.12 tungiti Märjamaa vallas Haimre külas A.R.-le W�X�X�Y�X2ZG[�\!\�]_^�[ `�[[�a�bdc![eZG[	`3[�\�fM[	f<b�Z�gbhW�] i�Xj\!\�b�\�fk[ X�f�l.mn[�^2oG]5fMl�l.Y�[
ja ukselt ripplukk. Kahju 2060 krooni.  

• 20.12 avastati Märjamaa vallas Riista metsandiku kvartalilt 
15 tm kasepalgi vargus. Kahju 11 300 krooni.  

• 25.12 tungiti Märjamaa vallas Rangu külas S.K.-le 
kuuluvasse elumajja ja varastati CD-mängijaga magnetoola ja 
toiduaineid. Kohapeal tarvitati üks õlu. Kahju 1260 krooni. 
Kurjategija tabati ja talle on esitatud süüdistus.  

• 25.12 tungisid alkoholijoobes A.H ja U.M. Märjamaa alevis 
Pärnu mnt 49 elumajja ning lõhkusid toidunõusid ja sisustust. 
Kahju selgitamisel.  

• 06.12. öösel tungiti Märjamaa vallas Maidla külas P.J.K-le 
kuuluvasse kaubikusse ja varastati 2 auto lisatuld, mootoriõli 
ja aknapesuvedelikku. Kahju 1660 krooni.  

• 26.12 solvas M.J. Märjamaa vallas Sipa külas ametikohuseid 
täitvat konstaablit ebatsensuursete väljendite ja ähvardustega  

• 21.12 varastati vaba juurdepääsu kasutades Märjamaa vallas 
Maidla külas A.S.-le kuuluv mobiiltelefon Nokia 5210. Kahju 
3990 krooni.  

• 28.12 viis E.P. oma elukohta Märjamaa vallas Paisumaa 
külas M.S.-i ,nõudes et viimane tunnistaks üles varguse, 
sidus tal käed kinni, kallas veega üle ja hiljem sidus puu 
külge.  

• Ööl vastu 30.12 tungiti Märjamaa vallas Kasti külas 
reoveetrassi kaevu ja varastati reovee elektripump. Kahju 
selgitamisel. 

• 01.01.2003 öösel Vigala vallas Kivi-Vigala külas A.P. 
kägistas oma abikaasat ja ähvardas teda noaga tappa.  

• Ajavahemikul 27.12-04.01 tungiti Märjamaa vallas Valgu 
külas reovee pumpla kaevu ja varastati elektripump. Kahju 
15 000 krooni.  

• Ööl vastu 09.01 tungiti Märjamaa alevis Pärna tänaval 
S.M.-le kuuluvasse sõiduautosse ja varastati automagne-
toola Pioneer. Kahju 2000 krooni.  

• 2002. Aasta juulikuus omandas M.T. Märjamaa vallas 
Haimre külas A.S. ja J.A. käest kuritegelikul teel saadud 
alumiiniumvaadi ja –vanni ning turustas need.  

• Ajavahemikul 01.12.2003 – 12.01.2003 on joobnuna 
sõiduki juhtimise eest väärteomenetlust alustatud Märjamaa 
vallas 2-e ja Vigala vallas 3-e isiku suhtes.  

Ja ka midagi positiivset: 10.01.2003 leiti Märjamaa 
alevist Kullerkupu tänavalt vene päritolu tumesinine 
jalgratas Saljut. Omanikul palun tulla jalgrattale järgi 
Märjamaa politseijaoskonda või võtta ühendust telefonil  
92 780.  

Margus Kaldma 
Märjamaa politseijaoskonna juhtivkonstaabel 
 

Arvamus 
 
Pakuks valla lehe kaudu välja mõtte, et 2003. aasta võiks olla 
Vana-Vigala ametikooli mail tegemata tööde likvideerimise aasta. 
Ehk teisisõnu – külaliste vastuvõtmise ja laagrite korraldamise 
asemel võtaks ette oma lekkivad veetrassid; avariiolukorras 
solgitrassid koos sinna juurde kuuluvate ülepumplatega, millede 
seisukord on pehmelt öeldes absurdne; mitmed külmade 
radiaatorite ja ühekordsete aknaklaasidega õpilaste elutoad 
ühiselamus nr. 4; meie euroremonditud, kuid kasutuskõlbmatud 
tualetid ja duširuumid… Teame, millises seisus on elumajade-
sisesed torustikud. Kes neid hooldab ja remondib? Kohalik 
“majavalitsus” meil on, kuid valitud objektide jaoks. Aga kuidas 
on nende majadega, mis ei kanna näiteks numbrit üheksa? 
Katused, mis aastaid läbi on sadanud… Katlamaja ja tema uus 
miljonikroonine katel on teema, mis kuulub huumorivaldkonda… 
jne. 
 
Kuna TTK “pöörab miljoneid”, siis vahenditest puudus ei tohiks 
tulla. Veel vähem peaks muret tundma “tegijate” puuduse üle, sest 
lõputud koosolekud, nõupidamised, arupidamised, 
plaanipidamised, mis soojade saabudes nurgatagustes ja platsidel 
toimuvad, peaks tööjõudu küllaga andma… 
 
Või on nendel teemadel kirjutamine tabu? Kahjutum ja meeldivam 
on muidugi kirjutada sellest, kui tublid me oleme ja kuidas meid 
kõik kiidavad. Aga ühel heal päeval istume arvutite taga ja 
mudime mati peal hiirt – aga ilma vee ja kanalisatsioonita, 
rääkimata toasoojast. 
Laulusalmgi ütleb, et iga pidu saab ükskord otsa. Või on mõni 
pidu otsatu ja lõputu? 
 
R. Krasnikov, Vana-Vigala 
 
 
 

EESTIMAA RAHVALIIT 
kutsub teid  

31.jaanuaril kell:20.00 
 

TANTSUÕHTULE 
 

KAVAS: A.Kivirähu "REHEPAPP" 
Kivi-Vigala näiteringilt 

 
Nalja tuleb visskama ka RAIMO AAS 

 
TERVITUSED partei saadikukandidaatidelt 

 
Tantsuks "Alati valmis!" 

 
PIDU ON RAHVALE TASUTA!!! 

Buss pidulistele väljub Kivi-Vigala bussijaamast 
19.30. 

OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT 
METSA JA KINNISTUID HINNAGA 
KUNI 90000 KR/HA .TASU KOHE! 
 
051 10 415 
051 79 866 
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Tere teist korda, armas lehelugeja! 
 
Arvasin, et ühes kirjast piisab, aga kuna see tekitas nii suurt 
elevust, siis kirjutan kord veel. 
Vastuseks härra Hanno Ljubomirovile ütleksin järgmist. Aitäh 
(paljude poolt) et end tutvustasite. Pean tunnistama, et ei teadnud, 
et Teie ja Klozzard olete ühes iskus. Pean möönma, et konkreetset 
inimest ma Teietan, mingisugune viisakus on mul olemas, aga 
inkognito Klozzard jäi sinaks väikese tähega. Teie poole pöördun 
ma isiklikult alles selles kirjatükis. Ei osanud arvata, et valla lehte 
teeb ainult üks inimene. Rahalistest ressurssidest ei maksa siin 
rääkida, vallavalitsuse ametnikel on piisavalt suur palk, et oma 
töödest-tegemistest avaldada artikkel lehte. Teie palk aga võiks 
minu poolest olla 1500 krooni vabalt, sest kui volikogu esimees 
seda saab, siis miks mitte valla lehe kujundaja, kokkupanija ja 
trükkimiseks ette valmistaja. See on suur töö, kui seda hingega 
teha. Ja nüüd lõpuks tahan veel kord oma sõnumi päevavalgele 
tuua, see ei ole teile, härra Ljubomirov (eelmises lehes ei jõudnud 
kohale – nagu Toomas H. Ilvese omaga). Rahvas tahab asjalikku 
teavet vallavalitsuselt. Enamik lehelugejaid on keskeas ja 
vanemad. Neid huvitavad ikka igapäevaprobleemid, mitte lillelõhn 
ja linnulaul. Kultuuril ja spordil on lehes oma kindel koht, ei 
vaidle ka seekord vastu, aga kõik aktuaalne vallas huvitab meid 
ka. 
Selles kirjatükis pean piinlikkusega üles tunnistama, et ega need 
nurinad eelmises lehes ei olnud mitte kõik minu isiklikud 
väljamõeldised, vaid paljude lehelugejate arvamused minu nime 
all, sest kes see ikka tahab ja julgeb pärast turmatule alla sattuda. 
Kuna minu arvamused kattuvad teiste lugejatega ja mul lihtsalt on 
natuke rohkem kuraasi kui teistel, siis panin need paberile, et 
tagakirumine ja virisemine ei jääks ainult tuttavaga kokkusaamise 
mõnuks. Asjad ju ei parane, kui neist valjuhäälselt ei räägita. 
Pärast novembrikuu lehe ilmumist muutus minu hall telefon värvi 
– läks punaseks. 
Kui nüüd keegi veel räägib, et Vigala rahvas on nii tuim ja 
ükskõikne, siis mina võin küll julgelt vastupidist väita. Ausalt olin 
ise ka üllatunud. Tänan kõiki, kes mind taeva tõstsid ja siis maa 
peale tagasi aitasid. Nüüd võin julgelt öelda, et mul on 
mõttekaaslasi palju, palju. 
Nüüd ma loeksin üles neid asju, mis siis inimesi huvitab (mitte 
proua Sumet ainuisikuliselt): 
Miks ei ole vallavalitsuse ametnikke kohal vastuvõtupäevadel? 
Vigala Sõnumites võiks olla avaldatud (igas lehes) tähtsamad 
telefoninumbrid – konstaabel, arst, vallavalitsuse ametnikud. 
Kuidas on organiseeritud talvel külateede lumest lahti ajamine?  
 

Miks on Kivi-Vigala keskus iga talv nii libe, et kunst on tervete 
kontidega kojusaamine? Sooviti nimeliselt teada saada, kes on 
vallas abisaajad? Politseikroonika võiks olla siiski Vigala 
keskne. Miks kohalik konstaabel sellekohast teavet ei anna? 
Miks ei avaldata väikeste ilmakodanike vanemaid? See vist ikka 
polegi nii inetu. Päris kena kui saaks mõnel vastsel 
ilmakodaniku vanemal või vanavanemal kätt suruda või lilleõie 
ulatada. Miks koeraomanikud oma penisid hulkuma lasevad? 
Hulkuva koera pealt pidi trahv olema 6000 krooni, seda lugesin 
lemmiklooma pidamise eeskirjadest, mis vallavolikogu suvel 
vastu võttis. Küsimusi oli veel, aga kõiki ei jõua üles lugeda. 
Internet jääb noorematele inimestele. Tehke lehte nii, et vanem 
“publik” loeb Vigala Sõnumeid kodus tugitoolis prill ninal 
rõõmsalt edasi. 
No ja siis taheti veel teada, miks mina ennast ei tutvustanud? 
Selle lünga täidan ma nüüd kohe ära. 
 
Nimi: Ruta Sume 
Vanus: nagu ütleb üks minu naabrimees: “Kõi -kõi-kõikidele kü-
küsimustele ma ei vasta.”  
Aadress: Vigala vald, Kivi-Vigala 
E-post: rutasume@hotmail.com 
Haridus: kesk-üld, Ädelforsi rahvaülikool, personalijuht 
Pikkus: kontsaga kingadega 1.80 
Juuksevärv: momendil tuhm 
Perekonnaseis: tallan 28-ndat abieluaastat. Kahekordne ämm, 
viie ja poole aastase Hendriku vanaema 
Pilti ei avalda, võtaks liiga palju väärtuslikku leheruumi. 
 
Kokkuvõtteks nagu laulusalm ütleb: 
…On minul tegu,  
on minul nägu 
on minul kõike parasjagu. 
On minul kõike mida võib tahta, 
Miskit paha pole ütelda…  
 
No nii, olge kõik terved ja mõnusad! 
Kirevat aastavahetust ja õnnerikast uut aastat!* 
 
R. Sume 
 
* kuna käesolev kiri jõudis toimetaja kätte detsembrikuus 
hetkel, kui ta vajutas just nuppu, millega valmiskujul ajaleht 
telefonitraate mööda trükikotta liugles, avaldab Vigala Sõnumid 
käesoleva kirja jaanuarikuus. Vabandan. Klozzard 
 

Tulekul on AASTAPÄEVABALL! 
 
Vigala vallal on omamoodi traditsiooniks tähtsate sündmuste auks balle korraldada.85.aastat pole maailma 
ajaloo kontekstis ühe riigi jaoks just palju,kuid samas meie pisikese rahvakillu eksisteerimise ja oma rahvuse 
säilitamise seisukohalt võttes,juba paras iga.Ja miks mitte seda sündmust tähistada ühe piduliku 
tantsuõhtuga? 
 
Seekordne ball toimub esmaspäeval 24.veebruaril Vana-Vigala Rahvamajas. Pidu algab kell 19.00 ja teile 
esinevad Vigala valla parimad kollektiivid. Tantsuks tuleb mängima KARL MADIS. Ball ei ole mõeldud 
ainult prominentidele vaid oodatud on KÕIK Vigala valla elanikud. Pääsmeid saab osta eelmüügist (Vana-
Vigala ja Kivi -Vigala Rahvamajad)hinnaga 75.- Pensionääridele 50.- Peoõhtul on pileti hinnaks 100.- 
Soovikorral ka trantsport (ette teatamisel). 
 
Täpsemat infot saab: 92 285 Vigala Vallamajast 25 681 Kivi-Vigala Rahvamajast 24 581 Vana-Vigala 
Rahvamajst 
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V i g a l a s t  p ä r i t  r a h v u s k u l t u u r i  s u u r m e h e d  I I  o s a  

Ants Laikmaa (järg) 
 
Saabus 1905. a. Tsaristlikus impeeriumis süvenes rahulolematus. Verine 
pühapäev, Jaapani sõjakaotus, streigid, talurahva rahutused. 
Ajasündmused avaldasid mõju ka Laikmaa ateljeekoolile, mõned õpilased 
lahkusid. Tol ajal erilist vastukaja, poolehoidu leidis Maksim Gorki 
portree (tehtud pildi järgi). Portree pandi üles teatrite lavadel. Samuti 
valmis ka Hendrik Ibseni portree.  
Kunstniku kodukandis Vigalas muutusid sündmused üha ärevamaks. 
Kunstniku venna Bernhardi eestvedamisel nõudsid talupojad rendi 
alandamist, ka saadeti palvekiri kubernerile. Tagajärjeta. 
14. oktoobril algas Tallinnas poliitiline üldstreik, toimusid koosolekud, 
kuid rüüstati ka kauplusi jne. Järmisel päeval toimus veretöö – uuel turul 
kogunenud rahvahulkale tõmmati soldatite poolt tuli peale, oli haavatuid 
ja surnuid. Õnneks Laikmaa ei olnud tol momendil seal. 
17. okt.  Ilmus tsaari manifest, milles lubati sõna- ja koosolekuvabadust. 
Novembri lõpus  kutsuti J. Tõnissoni algatusel kokku nn. Üle-eestiline 
rahvaasemike koosolek, mis toimus Tartu Ülikooli aulas (aula koosolek). 
Koosolekust võttis osa ka Laikmaa koos vennaga. Võeti vastu mitu 
resolutsiooni, otsustati selgitustööd teha maakondades. Laikmaa 
soovitusel saadi nõusse ka Fr. Tuglas, keda teati kui Noor-Eesti 
ringkonda kuuluvat lootustandvat kirjameest.Tuglas viibis Läänemaal 
kümmekond päeva. 
Asekuberner oli Tallinnas ja Harjumaal sõjaseisukorra välja kuulutanud. 
Tagasiteel Tuglas viibis Tallinnas Laikmaa juures; pidi toimuma valdade 
saadikute kongress, kuid mitukümmend saadikut vahistati, nende hulgas 
ka Tuglas, kes viidi toompea vanglasse. Maalt tulnud sõnumid rääkisid 
üha laienevast mõisate põletamisest, toimusid mitmed verised 
kokkupõrked nagu Velisel. Jaanuari algul tuli Bernhard Tallinna pojale 
toitu tooma, asju ajama. Kunstnik hoiatas venda tagasi minemast, olgu 
mõni aeg kõrval. Kuulda oli, et kindral Bezbrazov ise oma 
karistussalkadega on suundumas Läänemaale. Kuid Bernhard ei 
arvestanud venna hoiatust ja läks otseteed koju. Juba samal õhtul tungis 
Paibale sisse Paeküla mõisnik von Rennenkampf koos 5 – 6 soldatiga ja 
viis peremehe vangina Vana-Vigala mõisa, kus Bezbrazov pidas oma 
välikohut. Paar päeva hiljem lasti Bernhard koos kahe mehega Veliselt ja 
Orgitalt vallamaja lähedal Antsu talu koplis maha. Kokkuaetud vallarahva 
silme all anti mitmekümnele inimesele ihunuhtlust. Vana Aitsami talu ja 
vallamaja põletati maha. Aino Kallas kirjutas novelli – “Bernhard Riives” 
(1908). Tõeliselt osutub legendiks, et Bernhard ise valis häbistava peksu 
asemel mahalaskmise (otsus oli varem valmis, ei mingit kauplemist). 
Kunstnik Laikmaa sai õigeaegselt hoiatuse, et ta mingil juhul Tallinnast ei 
sõidaks venna matustele, sest tolleaegne Uexküll oleks meeleldi 
kasutanud võimalust lasta vagaseks teha ka see maalijast koer (tolleaegne 
Uexküll polnud enam talurahva sõbralik, nagu varem Boris Uexküll). 
Suur osa Laikmaa tuttavaid oli eelistanud pakku minna. Nii läks ka 
Laikmaa Peterburgi ja Viiburi, kus ta elas oma emapoolse sugulase 
perekonnas (Redlich). Seal tegi ta ka mõned maastikuetüüdid, nagu 
“Talvine õhtu Soomes”. Ta külastas Peterburgis paljusid kunstinäitusi ja 
–muuseume. Paari kuu pärast pöördus Laikmaa tagasi Tallinna. Oma 
ateljeekooli viis ta nüüd soodsamasse asukohta. 
1906. a. sügissuvel toimus Tartus mitu tähtsat kultuurisündmust, millega 
oli ka Laikmaa seotud: Vanemuise uue teatrihoone avamine, esimene 
ulatuslikum eesti kunsti näitus ja Eesti Kirjanduse Seltsi asutamine. Mõni 
sõna kunstinäitusest, mis toimus Eesti Üliõpilaste Seltsi majas. Laikmaa 
kogu oli kõige täiuslikum ja ühtlasem. Tähtsamad neist: “Väike Alma”, 
autoportree (1902), “Marie Under”, “Lääne neiu”, “Abessiinlane”, 
“Kaugelt näen kodu kasvavat”, “Mustlase Reesi”, “Vana Aitsam”, 
Maksim Gorki, A. Adamsoni, E. Schaeferi ja K. Lüüsi portreed. Kahjuks 
mõned kunstnikud ei võtnud näitusest osa, nagu Kr. Raud, K. Mägi. 
Ajakirjanduses ilmus mitmesuguseid arvustusi. Laikmaa kirjutis osutus 
esimese eesti kunstinäituse ainsaks tõsiselt võetavaks sisuliseks 
iseloomustuseks (ilmus pseudonime all).  
Laikmaa jätkas töötamist peamiselt portretistina. Portreteeris P. Pinnat, 
lauljannat Meilerit, J. Hurda portree tegi pildi järgi jt. Aino Kalda 
portreteerimisel kiindus Laikmaa temasse, kuid sellest ei tulnud midagi 
välja, Aino oli abielus Oskar Kallasega. Kuid see kiindumus võis jätta 
kunstniku ellu-hinge teatud jälgi. 
 

Laikmaa oli saanud juba tunnustatud kunstnikuks ja avaliku elu 
tegelaseks. 1907. a. kevadel toimus Eesti Kunstiseltsi 
asutamiskoosolek. Esimeheks valiti loomulikult Laikmaa ja asetäitjaks 
V. Päts. Kuid varsti sattus Laikmaa poliitilise kõrglainetuse sisse. 
Impeeriumis algas reaktsiooni pealetung, Tallinnas arreteeriti üle 40 
inimese, nende hulgas ka Laikmaa. Kohtuotsuse alusel saadeti Laikmaa 
kuni sõjaseaduse kehtimise lõpuni Balti kubermangust välja. Laikmaa 
otsustas elama asuda Soome Viiburisse, sest seal olid ju sugulased ees. 
Õde Anni tuli varsti Viiburisse järele. Suvel rändas kunstnik ringi 
paikkonna ilusamates kohtades, ta hakkas nüüd ka maalima maastike, 
jõgede-järvede, koskede motiive. Mõned näited Soome perioodi kohta: 
“Talu Imatral”, “Mustlane lapsega”, “Soome tööline” jt.  
Soomes kohtas ta mitmeid eestlasi, sh. Pelkolas agronoom Karl 
Illimariga (hilisem Vigala Põllutöökooli asutaja-direktor). 1908. a. 
jaanuaris sai kunstnik Tallinnast jahmatava teate: Hackerit maja oli 
jõulupühade ajal põlema läinud. Enne asumisele minekut oli kunstnik 
sinna hoiule viinud oma teosed, raamatud ja mööblit. Hävis üle 30 töö 
(nende hulgas ka Bernhardi portree). Saatuse löök oli suur… Kuid 
tugev, optimistlik kunstnik talus palju. Kunstnikul tekkis kavatsus ka 
siin, Soomes, maalikursusi korraldada. Ta üüris Imatra lähedal tühjalt 
seisva Meltola mõisahoone, kuid sellest ei tulnud midagi välja, hiljem 
hakkas hoonet kasutama pansionaadina, kuid ka see ei tasunud ära. 
Laikmaa sattus rahalisse kitsikusse. 1909. a. sügisel lahkub Laikmaa 
Soomest eesmärgiga siirduda välismaale, lõunasse. Balti kubermangus 
sõjaseadus kaotati juba eelmisel aastal. 
Tuleb rõhutada, et Soome perioodil tekkis kunstnikul portreteerimise 
kõrval huvi ka maastiku maalimise vastu. Tema motoks sai – inimene 
ja loodus. 
 
Rännak lõunasse. 
 
Tallinnas peatus kunstnik mahalastud venna peres, kes oli kolinud 
Paibalt Tallinna. Reisiks lõunasse oli raha vähe, aga ta lootis raha 
juurde saada Päevalehele saadetud reisikirjelduste eest. Laikmaa ütles 
alati, et julge pealehakkamine on vähemalt kolmveerand võitu (mitte 
pool võitu, nagu tavaliselt öeldakse). 1909. a. novembris lahkus 
Laikmaa Tallinnast. Sõit läks läbi Tartu Pihkvasse, sealt Vilnosse, kus 
ta käis paljudes kirikutes, tutvudes barokkstiilis skulptuurse 
sisedekooriga. Edasi Poola pealinn Varssavi, kus ta tegi paaripäevase 
peatuse, et külastada oma tuttavaid. Järgnes Viin, kus ta viibis paar 
kuud. Viinis olid rikkalikud kunstikogud, samuti suurepärane 
arhitektuur. “Missugused võimsad loojad, vaimuhiiglased, kunstnikud -
gigandid…”, kirjutas Laikmaa. Järgnes Budapest, kus külastas samuti 
kunstinäitusi ja –muuseume. Budapesti lähedal Vana-Rooma 
kindluslinna väljakaevamisel käies ja sealse amfiteatri jäänuseid 
vaadeldes kandus kunstniku mõte tahtmatult teatrihoone ehitamisele 
kodulinnas Tallinnas. “Kui suur vahe selle mulla seest üles tõusnud 
kunstitempli ja meie Tallinna turu ääres murul teist-kolmandat aastat 
kükitava paekivi sületäie vahel! Kas ta seal rahva silme ees ei ole, aga 
ei kasva! ei kasva!” Ja veendunud viinavastasel oli kohane juhus 
meenutada kodurahvale neid kümneid ja sadu tuhandeid rublasid, mis 
igal aastal joomapaikadesse kokku kantakse. Esialgu aitaks ehitustöö 
käimapanekuks ainult ühe kihelkonna viina- ja õllerahast. NB! Kõik 
Vigala suurmehed on olnud viinavastased. See jutt käib Estonia 
teatrihoone ehitamise kohta. Ungaris kui vennasrahva hulgas oli 
Laikmaal palju meeldivaid kohtumisi. 
Käes oli veebruari lõpp 1910. Ees ootas Itaalia kevad. Läbi Zagrebi ja 
üle Aadria mere Veneetsiasse, kuhu kunstnik jäi mõneks päevaks. 
Vaatamisväärsusi oli siin määratul hulgal. Veneetsia ajastu oli 
sünnitanud ületamatuid meistreid -  Tiziani, Tintoretto, Veronose 
(Veneetsia koolkond). Kunstnik külastas muidugi muuseume ja ei 
saanud jätta külastamata ka Tiziani hauda Santa Maria Gloriosa dei 
Frari kirikus. Firenzes peatus kunstnik ainult päeva, Rooma jõudis ta 1. 
märtsil 1910. Siin algas rünnak Igavese Linna kunstirikkustele, mis 
pani ka temasuguse mehe hämmingusse. Õde Annile saadetud kirjas 
väljendub vaimustus: ”Anni, siin pole inimesed asunud, vaid – 
jumalad. Mis kunst! Mis ehitused!”  
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Märtsi lõpul saabus Rooma ka Tuglas. Nüüd külastati kuu jooksul ühiselt 
kõiki vaatamisväärsusi. Peab mainima, et mõlemad rännumehed olid 
rahapuuduses. Kõik vahemaad marsiti jala, söödi tavaliselt nn. laut-
kohvikus, kus menüüks oli peamiselt piim ja sepik. Mais sõideti Napoli. 
Käidi Pompei väljakaevamisi vaatamas ja roniti ka üles Vesuuvi harjale. 
Tuglas pöördus tagasi, Laikmaa sõitis laevaga Capri saarele, kus ta viibis 
peaaegu aasta. Capril oli mitu õpingukaaslast Düsseldorfi ajast, ja nii sai 
Laikmaa elukoha Anacapril Villa Fiores, kus tal oli kasutada ka ateljee. 
Siin maalis ta maastikke ja tegi ka mõned portreed. Laikmaa püüdis teha 
M. Gorkist, kes viibis ka Capril, tõelise portree, kuid tal ei õnnestunud 
kirjanikku “istuma panna”.  
Märtsis 1911. viis aurik Laikmaa Sitsiilia saarele, kuhu ta jäi kuuks ajaks. 
Sitsiilia oli eri kultuuride ristlusala. Kunstnik matkas rohkesti ja tegi 
maastikuetüüde. Edasi viis laev kunstniku Aafrikasse Tunisse, kus ta 
viibis üle aasta. Oh, on see üks ilu…Kõik kirjult koos, mustlased ja 
valged, Pariis ja Aafrika ja Aasia (Türk), kirjutas kunstnik. Tunises asus 
ta elama euroopalikku linnaossa. Kustnik külastas ka antiikse Kartaago 
asupaika, millest tegi pildi. 
Tunises pani Laikmaad imestama araablaste passiivsus: nad lebasid 
valgetes hõlstides kohvikute ees pikkadel mattidel musta mokakohvi 
maitstes või vesipiipu tõmmates, ilma et nad isegi omavahel juttu 
viitsinuks ajada. 1911. a. sügisel puhkes Türgi – Itaalia sõda, mille 
põhitandriks oli Tripolitaania. Kuid ka Tunises tekkisid tänavalahingud 
itaallaste ja araablaste vahel, oli surnuid ja haavatuid, kuid Laikmaal 
õnnestus pääseda tervelt. Islami mošeed olid võõrastele suletud, kuid  

Kairuanis avanes “uskmatuil” võimalus eriloa ja eritasu eest mošeedes 
käia, mida Laikmaa ei jätnud kasutamata. Mošeede sissekäikude juurde 
oli kogunenud vigaste, santide ja pimedate parved – nad kerjasid. Üks 
asi tegi siiski islamile au: ei kusagil mingit joobnute lällutamist, ehkki 
vein ja õlu olid saadaval kõikjal. Prohvet oli alkoholi pruukimise 
keelanud ja araablaste kogu joomine piirdus tassi kohviga. 
Laikmaale meeldis linnast väljas käia beduiinide juures. Need Araabia 
rändhõimud elasid telkonnides oma kehva kraamiga, mida nad 
kaamelite ja eeslite seljas paigast paika vedasid; elasid kauge mineviku 
tavade järgi. Beduiinidest tegi kunstnik mitmed portreed. Nimetan 
mõned: “B eduiini neiu”, “Beduiini naine”, “Beduiini eit”, “Vana 
araablane” jt.  
Kunstnik lahkus Tunisest juunikuul 1912 ja siirdus Caprile, kus viibis 
veel pool aastat. Elas samas villas, kus ennegi oli. Siin valmis tal hulk 
uusi maastikupilte. Detsembris 1912 võttis Laikmaa ette kodutee. 
Berliinis peatus kunstnik paar kuud, kohtus seal tuttavate 
kaasmaalastega, nagu Tuglase, Triigi ja teistega. Tegi ka ühele 
rootslannale portree. 
Märtsis 1913. oli kunstnik jälle kodulinnas Tallinnas. Vaatamata 
kõigile raskustele (pidev rahapuudus) võib vist öelda: lõunamaise taeva 
all läbis kunstniku elu- ja loomingukaar oma seniidi. 
 
Järgneb…  
 
Jaan Laanemets 
 

KI V I - V IG ALA AP TE E K 1 9 0 7 - 2 0 0 3  

Alates 01.01.2003 lõpetati Kivi-Vigala Apteegi tegevus. On igati 
otstarbekas teha väike ülevaade apteegi tegevusest ja inimestest, 
kes on selles asutuses teagutsenud. 
Vigalas puudus kuni 1907 aastani apteek. Lähim apteek asus 
Märjamaal. Tisler  Hans Jürgens püstitas kirikumõisa maa-alale 
suurema elumaja, kus avas kaupluse ja hiljem kaupluse 
likvideerides avas Adalbert Peterson (balti sakslane) seal 1907.a. 
apteegi. See asus Naravere külas , kus praegu elavad Lembit ja 
Helvi Tondi. Kivi-Vigala mõisa tükeldamisel asutati apteegikoht, 
milleks eraldati mõni hektar maad ja ruumid saadi endise 
kirikupoe ümberehitamisega  Vana-Vigala ja Päärdu maanteede 
lahkmel. Adalbert Petersoni käealt valmis juurdeehitus koos 
elukorteritega  XX saj. 20-30 a. vahel. Apteegi pärijaks pidi saama 
tema vennapoeg – elas peale sõda Lääne Saksamaal. A. Peterson 
läks 1945 a. Saksamaale, kuid tuli hiljem sealt tagasi. Ta suri 
Vigalas ja on maetud Vigala kalmistule. 
Apteegihoone (Vana-Vigala ja Päärdu maanteede lahkmel) 
üldpindala oli 165,9 m2, sellest moodustasid tootmisruumid 55,9 
m2 ja abiruumid 110,0 m2. Apteek omas ka majandushoonet ja 
haljasala 1995 a. detsembrini. Apteegile eraldatud maade 
üldpindalast oli seisuga 01. okt. 1962.a. : 

Künnimaad  (põld,köögiviljaaed ja sööt 0,08  hektarit 
Karjamaad  0,03 hektarit 
Puuvilja –ja marjaaedu 0,02 hektarit 
Muid külvikuid 0,24 hektarit  

Apteegi teenindada 1995.a. oli Vigala Hooldekodu –
ambulatoorium (15 hoolduskohta). Teenindusraadiuses oli 1013 
ealnikku (1995 a.). 
Apteegi eestiaegne mööbel vahetati välja 60-ndatel aastatel, 
viimane omakorda 80-ndatel aastatel. 
 
Alates 1940-ndast aastast on apteegis säilinud andmed muudatuste 
kohta apteegi nimes. 
Juuni 1940-nov.1944 ENSV Tervishoiu Rahvakomissariaadi 
Apteekid Peavalitsuse (APLAL) Vigala Apteek nr.96 Läänemal 
(juhtiv apteek-Vana-Apteek Haapsalus) 
 

nov.1944-märts1949 Vigala Apteek nr.14 Läänemaal, kuna 
Apteekide Peavalitsuse võrk jagati 11 rajooni. (juhtiv apteek 
Vana- Apteek nr.2 Haapsalus),  
 
1949 a.märtsist alates  Vigala Apteek nr.5 ,sest Jõgeva-ja 
Jõhvimaa moodustamisega muudeti APVAL-i organisatsiooni-
list struktuuri ja allasutuste numeratsiooni. (juhtivaks apteegiks 
endiselt Vana- Apteek nr.2 Haapsalus) 
 
1951 a aprillist ENSV Tervishoiuministeeriumi APVAL-i 
Apteek nr.99. ENSV Administratiiv territoriaalsete  
rajoneerimiste tõttu on apteek olnud rajooniapteekide apteek 
nr.97 (Pärnu-Jaagupi), apteek nr.39 ( Märjamaa), apteek nr.45 
(Rapla) alluvuses ning on ka otse allunud  Apteekide 
Peavalitsusele. 1989 nimetati Apteekide Peavalits ümber Eesti 
Farmaatsiakoondiseks, viimane hiljem omakorda Eesti 
Farmaatsiaks. Allasutuste numeratsioon jäi endiseks.  
1993 a. novembris moodustati Munitsipaalettevõte “Kivi -Vigala 
Apteek”.  
2001 a. jaanuarist oli apteek valla allasutus kuni jaanuarini 
2003.   
Apteegi juhatajateks läbi aegade on olnud: 
apteegi asustamisest kuni  aastani 1945 Adalbert Peterson 
(rohuteadlane) 
             1945-1948 Julian Siim (prov.) 
             1948-1951 Liidia Hermlin (farm.) 
             1951-1953 Aime Kukk (prov.) 
             1953-1991 Helja Särg (Tomson) (farm.) 
             1991-1993 Ulvi Kaugema (Kala) (farm.juhataja kt.) 
             1993-2003 Lii Välis (Mäemurd) (prov.) 
Apteegil oli aastatel 1951-1955 apteegipunkt Vigala Jaamas, 
mille juhatajaks oli Benita Kallas (nimi eestistatud- end. 
Koppelmann). Kallas lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
farmaatsia osakonna cum laude 1930. a. Talle omistati 
farmaatsia magistri kraad, magistritööks “Fosforõlid ja fosfori 
määramisviisid nendes”.  
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Vigalas 38 aastat apteekri ametit pidanud alati rõõmsameelne, 
särasilmne  Helja (1922-1999), pühendas pool oma elust Vigalale. 
Võibolla oleks huvitav teada kuidas temast sai apteeker, milline 
amet oli veel südamelähedane ning missuguseid ameteid tulnud 
pidada. 
 
Mõningaid fakte tema elukäigust : 
 
Sündinud 11.02.1922. Kilingi vallas Sigaste külas metsatöölise 
Liisa ja Peet Tomsoni esimese lapsena. Koolikohustust täitis 
Pärnu Linna II algkoolis, Surju 7-kl. Koolis, Pärnu Linna II 
Progümnaasium, ja sama kooli Gümnaasiumis. Saksa 
okupatsiooni esimese aasta sügisel siirdus Helja õppima  Tallinna 
Kunstikooli keraamika skulptuuri erialale. Lõpetas sellest aga 
ainult ühe kursuse täielikult, teisest jäi viimane veerand puudu, 
kuna vahepeal asus õppima Tallinna Tehnikumi joonestuse alale 
ning kahe kooli samaaegne lõpetamine käis üle jõu. Pärast 
õpinguid suundus kodutallu Surju (1943), kuna vanemad olid 
vahepeal haigestunud ja vajasid abi. Talutööde kõrvalt oli ka Surju 
apteegis õpilaseks, hiljem Surju algkoolis õpetaja k.t, seejärel 
lühikest aega ka Kabli algkoolis samas ametis. On olnud Surju jsk. 
arsti küüdimees. Surju apteegis  assistendi k.t.-na töötamise ajal 
(1946-1948) sooritas eksternina proviisori abi  eksamid. Seejärel 
töötas samas apteegis assistendina 1953. aastani, mil teda määrati 
Vigala apteegi juhataja kohale, kus ta töötas 1991. aastani. (1951 
abiellus Särg Üloga, samal aastal sündis perre tütar. Viimased 
aastad möödusid kodukohas Surjus). 
Assistentidena on ametis olnud:  

?   -1946 Saimre Salme (keskfarm.) 
1946-   ?    Kasefelt Arthur 
?         Kamar Senta 
?   -1951 Käär Edith 
1953-  ?      Särg Ülo  
1959-  ?      Bergelbaum Karin (prov. abi) 

Särg Ülo lõpetas 1944 a Tartu Ülikooli Arsti-Rohuteadlase 
osakonna.Töötas 1994-1953 Surju apteegi juhatajana. 
Okupatsiooniaegset ülikooliharidust aga 50-ndatel aastatel enam 
ei tunnustatud,seetõttu astus ülikoolihariduse ümbervormistami-
seks 1950.  a. Tartu Riikliku Ülikooli eksternatuuri, kuid 
õppeplaani mittetäitmise tõttu eksmatrikuleeriti 1953. a. 
Fassija ametit on pidanud: Kald Eugenia, Vaga Emilie, Särg Ave, 
Kongi Meeri.   Sanitar-koristajad: Kiive Anna, Savioja Anastasia, 
Kaer Aita (Hiibus),  Rätsep Linda, Pulst Salme, Aule Juta, Tuisk 
Aime, Särg Britt,  Hiibus Margit, Vaikla Evi, Jeeser Marika, 
Kuusikmaa Ly.   

1940-1947 aastani kuulus apteegihoone koos kõrvalhoonega 
Vigala Täitevkomiteele. 1947. a. läks hoone Apteekide 
Peavalitsuse majade fondi. 1992. aastast kuulus RE-le “Rapla 
Farmaatsia”. 1993. a. novembrist kuni 1995. aasta detsembrini 
kuulus Vigala Vallavalitsusele, mil Vallavalitsus andis hoone 
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise käigus 
vahetuskaubana Hooldekodu ja Tervisekeskuse asemel kirikule. 
Apteegile anti vastu ajutised ruumid  mööbli hoidmiseks 
vallavalitsuse kõrval olevasse ridaelamu korteri alumisele 
korrusele, kuni uute ruumide valmimiseni, milleks eraldati 
ruumiosa endises Kivi-Vigala sööklas (praeguse Rahvamaja 
kõrval). Ruumid on siiani väljaehitamata. Kivi-Vigala rahvale 
vastutulles sai apteegi juhataja  dekreet-ja lapsehoolduspuhkusel 
viibimise ajaks kohandatud ajutised ruumid müügisaaliks, kus 
Vana-Vigala apteegi juhataja Aili Averin  avas haruapteegi 
1997. a., milline tegutseb praeguseni.  
Kivi-Vigala apteegi tegevuse jätkamine põhiapteegina ei ole 
praeguse ravimipoliitika ja euronõuete tõttu majanduslikult 
võimalik. Seetõttu lõpetas Vallavolikogu  apteegi tegevuse 
alates 01.01.2003.a. Vigala valda jääb loodetavasti tegutsema 
edasi põhiapteek Vana-Vigalas ning tema haruapteek Kivi-
Vigalas. Vallavalitsus on teinud Vana-Vigala apteegile 
ettepaneku eraettevõtluse alustamiseks. See on seotud 
mõningase riskiga, kuna perearstireform, piirhindade 
kehtestamine ja euronõuded ajavad peagi maa-apteegid 
pankrotti. Et ka maarahvale, seal hulgas ka Vigala valla 
elanikele, arstirohud kohapeal kättesaadavaks jääksid, oleks 
vaja omavalitsuste ja parteide mõistvat suhtumist ja toetamist. 
Haruapteek ootab väga ammulubatud uute ruumide valmimist, 
kuna see asukoht ellujäämiseks on soodne.  
 
Täname Kivi-Vigala piirkonna rahvast mõistva suhtumise eest 
ravimitega varustamisse. Edaspidi muutuvad haruapteegi 
lahtioleku ajad. 
 
Ülevaate koostamisel on kasutatud apteegis säilinud dokumen-
tatsiooni, Eva Uibo kirjalikku mälestust, M. Aitsami teost 
“Vigala kihelkonna ajaloost”. Tänan Kaie Bergmani, kes oli 
abiks apteegi ajaloo materjalide hankimisega. 
 
Kui keegi soovib antud lugu täiendada, parandada või on 
kellelgi vanu fotosid, siis võtta ühendust loo allakirjutanuga.   
 
Lii Välis 
 

Kõrval: Vigala apteek 1995 a. sügisel 
 
All: Vigala apteegihoone 20-ndatel aastatel 
Naravere külas Hans jürgeni elamus 
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Maapõhikoolide VI Korvpallifestival 

27 – 29 detsembril toimus Kolga-Jaanis Maapõhikoolide VI 
Korvpallifestival. Juba kolmandat korda võttis osa ka Kivi-Vigala 
Põhikool. Poiste võistkond saavutas tasavägises heitluses 
kolmanda koha. Osales 8 põhikooli. Kuna paljud põhikooli 
tüdrukud jäid erinevatel põhjustel kaasa tulemata, siis oli välja 
pandud põhikooli- ja vilistlastüdrukute segavõistkond, kes osales 
vilistlasturniiril. Tasuks kolmas koht. 
Kolga-Jaani Maapõhikoolide Korvpallifestival on kasvanud üheks 
olulisemaks turniiriks põhikoolidele. Avamisel esines Euroopa 
kaheksas kulturist Ott Kiivikas. Tüdrukute tähtede mängul 
osalesid Eesti meisternaiskonna TPÜ ELK naised ja poiste 
tähtedemängus Ehtustööriist Kalevi mängijad. 
Tüdrukute võistkonnas mängisid: Kristel Kivi, Aire Veimann, 
Keiti Kristin, Reena Kidra, Helina Kidra, Katrina Suurkask, 
Helerin Abroi. 
Poisid: Marek Orub, Kaur Kristin, Reimo Lepp, Martin Üürike, 
Riho Rukki, Madis Peitre ja Margus Liiva. 
 

10. jaanuaril mängis Vigala meeste korvpalli võistkond 
kodusaalis OÜ Vesiroosiga Kohilast. Raske mäng keerati 
seekord enda kasuks ja lõpuks võideti 71:65. Parimad 
punktiviskajad olid Risto Lepp 24, Janek Tsaban 18 ja Rait 
Ermann 14 punktiga. 
 
17. jaanuaril mängis Vigala meeste võistkond järjekordse 
maakonna MV mängu. Vastaseks oli OÜ Tulihein Järvakandist. 
Ühepoolse mängu võitsid Vigala mehed tulemusega 94:47. 
Parimad punktitoojad seekord Janek Tsaban 22, Marko Kreuz 
19, Risto Lepp ja Raigo Sjomin 18 ja Rait Ermann 17 punkti. 
 
21. jaanuaril kohtuti Märjamaal Orgita “Dolomiidiga”. Ka see 
mäng võideti kindlalt 96 : 63. Parimad olid Rait Ermann 29, 
Marko Kreuz 22 ja Risto Lepp 116 punktiga. 
Seni on Vigalal neljast mängust neli võitu. Alagrupi esimese 
ringi viimaseks vastaseks on 24. jaanuaril Kaiu võistkond. 
 
Marko Kreuz 

Kes need on? Seda otsustab lugeja. Joonistatud Vana-Vigala lasteaia laste poolt. 
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Veebruarikuu sünnipäevalapsed: 
 
Jaan Salk   92 23.02.1911 
Leida Ülemaante  88 22.02.1915 
Vanda Kärsna   87 04.02.1916 
Jekaterina Jaritsa  87 25.02.1916 
Lidia Mõis   86 28.02.1917 
Salme Kaasik   84 07.02.1919 
Hilda Langi   84  15.02.1919 
Aino Sirak   82 27.02.1921 
Helmi Merisalu  81 02.02.1922 
Jaan Konnapere  81 11.02.1922 
Leida Liinat   81 16.02.1922 
Valve Altmäe   75 11.02.1928 
Tiina Kurg   65 08.02.1938 
Salme Pärismaa  50 02.02.1953 
Eduard Kidra   50 04.02.1953 
Malle Rusak   50 12.02.1953 
 
 
Palju õnne! 

 
 
 
E:27.01 kl.20.00 
"LOTOMADIN" 
Tempokas action-komöödia.Filmi pikkus:1h 47.min. 
 
E:03.02 kl.17.00 ja 20.00 
"Aarete planeet" 
Usa seiklusterohke joonisfilm. 
 
E:10.02 kl.20.00 
"Asterix ja Obelix: Missioon Kleopatra" 
Tempokas ajalooline komöödia Kleopatra ja Julius 
Caesari omavahelistest kemplemistest.Filmi pikkus 
1.47. 
 
E:!7.02 kl.20.00 
"Resident Evil - Surmaläbürint" 
Inglise-Saksa põnevik. 
 
Pilet kinno:20.- 
 

KINO 

Tänan kõiki Vigala inimesi, kes õnnitlesid mind 
juubeli puhul! 
 
Ester Alekand 
 
 
 
Täname südamlikult Vana.Vigala Põhikooli 
õpetajaid, eriti Veikko Hallikut, kes Aet´it tema 
õnnetuse korral aitasid.  
 
Perekond Jaakson 
 
 
Tänan kõiki, kes tundsid mulle kaasa kalli Ivo 
Reppo ja kodu kaotuse puhul ning on mind 
toetanud ja abistanud uue kodu loomisel. Aitäh 
kõigile!  
 
Hille Reppo 
 

 
Vigala Sõnumid ootab kaastöid iga kuu 22. 

kuupäeavaks. 
 

Info tel 053 996 553 

 
 
 
Teabekirjandus: 

Tehnikaentsüklopeedia 
Ehitaja käsiraamat 
Kes? Mis? Kus? 2003 
Butterworth, G. Arengupsühholoogia alused 
Esko, E. Ahja, Mooste, Räpina 
Hiina: taevadraakoni maa 
Konks, S. 30 looduskaitsealust taime 

 
 
Ilukirjandus:  

Parsons, T. Mees ja poiss 
Roberts, N. Avalikud saladused 
Coelho, P. Alkeemik 
Follett, K. Koodi võti on “Rebeccas”  
Nabokov, V. Ada 
Bergen, S. Magus patt 

 
 
Lastele: 

Olsson, S. Bert Beebinägu 
Preussler, O. Toomas Hernetont 
Rootsi muinasjutud 
Alcock, V. Sylvia – mäng 
Kivirähk, A. Lotte reis lõunamaale 

KIVI-VIGALA RAAMATUKOGU SOOVITAB: 


