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TÄHTPÄEV VIGALA JAAMAS 
26.mail möödus 35. aastat viimase 
reisirongi väljumisest Vigala jaamast. Selle 
päeva mälestuseks avati Vana-Vigala 
endises jaamahoones kodulooline stend 
“Vigala jaam Rapla-Virtsu kitsarööpelisel 
raudteel 1931-1968” kujundaja Vahur 
Abramson Raplast. 
 Peale näituse tutvustamist ning laste 
esinemist laskusid vanemad inimesed 
mälestustesse. Raudteega oli seotud vaid 
head meenutused ja humoorikad seigad. 
Kes kõneles, kuidas ta enne jõule pidi rongi 
katusel Tallinnast Vigalasse sõitma, sest 
vagunisse enam ei mahtunud. Räägiti jaama 
kogunemisest ja rongidel vastu käimisest. 
Sellest, kui hästi korrastatud ja haljastatud 
oli jaama ümbrus. Ning Vigala jaama 
tähtsusest, sest ümbruskonna teed olid 
viletsad ja mitte sõidetavad, ainuke lüli 
teiste suuremate alevitega - raudtee. Eriline 
kiidulaul kõlas teivasjaamadele!  

Kõige enam paistis rahvast rõõmustavat, 
et rong peatus Vigalas pool tundi! Enne 
rongi edasi liikumist käidi kõrtsis, osteti-
müüdi kaupa, jne. Vigala-Tallinna reis 
kestis ajaliselt viis tundi, millest pea 1,5 
tundi kulus seismisele. Sellised ja muudki 
mälestused kõlasid Vigala endises 
jaamahoones. 
Kogu Vigala jaamaeluga seotud uurib ja 
kaardistab Vana-Vigala raamatukogu 
juhataja Mare Ülemaante. Alati 
energiline Mare ootab seekord inimeste 
mälestusi ja fotosid Vigala 
raudteejaamast, sellega seotud inimestest 
ning eluolust. Nende mälestuste ja 
fotokoopiate põhjal soovitakse antud 
näitusele stende juurde lisada. 
Kõik, kes arvavad, et võivad Maret tema 
ettevõtmises aidata, pöördugu Mare poole 
või helistagu tel. 24 581, 24 410.  
Elle Altmets 
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Uudiseid Kivi-Vigala Põhikoolist 

Meie kooli laululapsed osalesid Valgus 
Märjamaa piirkonna lauluvõistlustel. 
Osa võtsid Karolin Niit, Piia Laan, Ülle 
Rämo, Annika Paaret, Jander 
Klimenko, Vahur Viimne. 9.-10. 
aastaste laululaste hulgast sai 3. koha 
Karolin Niit. Vahur Viimsele kuulus 
“väikese staari” preemia. Muidugi olid 
kõik lauljad ja nende õpetaja, Aili 
Soonberg, väga tublid. 
Rapla maakonna poolt korraldatud 3.-4. 
kl omaloomingu võistlusel valiti välja 
Sille Jõendi töö, mida ta esitas Raplas. 
 

Terviseõpetuse olümpiaadil 5. kl osale-
sid Andres Orub, Mari-Liis Kalmus ja 
Maarja Paluoja. Andres saavutas 11. 
koha, preemiaks reis Vembu-Tembu 
Maale. 
 
Õpioskuste olümpiaadil on Kivi-Vigala 
Põhikooli õpilased alati tublid olnud, 
samuti ka sellel aastal. Osalejateks olid  
Andres Orub, Anre Kuldja, Karmo 
Jõendi, Vahur Viimne. Tulemuseks 23 
kooli hulgast 10 koht.                                                                

 

Kivi-Vigala Põhikooli 
lõpuaktus toimub  

 
19. juunil kell 17.00 

 
 

Aktusele ja järgnevale 
peole ootame kõiki 

vilistlasi! 
 

V ig a la  va l la s  t e g ut s e va d  s uve l a a gr i d  

VIGALA VALLA NOORTE TÖÖSUVI 2003 raames 
korraldatakse töölaager kahe rühmaga: 
 
• Kivi-Vigala rühm nn. Töömalev töötab 16.juunist - 1.juulini 

2003.a. heakorrastustöödel valla üldkasutatavatel haljastus-
objektidel peamiselt Kivi-Vigalas. 

 
Tööpäeva pikkus on 4 tundi, seejärel lõunasöök (osaliselt tasuline) 
ja lõpuks meelelahutusprogramm. Päeva lõpp orienteeruvalt 
17.00.  
 
Iga noor saab töötasu 14 krooni töötunni eest. 
Töömalevasse saavad registreeruda noored alates 13. eluaastast. 
Pärast registreerumist komplekteeritakse 12-liikmeline rühm. 
Töömalevas osalevate noortega sõlmitakse lapsevanema avalduse 
alusel tööleping. 
Selle juhendaja on Anne-Ly Suvi. 
 
NB! Töömalevasse registreerumise võimalus on alates 2. - 
7.juunini igal tööpäeval kell 9.00 - 16.00 Ilme Roosi telefonil 92 
287, 92 288 või e-mail: ilme@vigala.ee 
INFO: Ilme Roosi   92 287, 052 69841; Anne-Ly Suvi  0 611 
8755  
 

• Vana-Vigala rühm töötab 13.-17.juuni ja 8.-12.august 
2003.a. heakorrastustöödel Vana-Vigala pargis 

 
Tööpäeva pikkus on 4 tundi, 10.00-14.00, seejärel 
organiseeritud vabaaja tegevused. Töö eest saavad lapsed tasuta 
lõunasöögi ja tasuks tubli töö eest preemiareisi …. 
Rühma suurus on 20 last. Registreeritakse alates 4. klassi 
lõpetanud lastest.  
Vana-Vigala põhikooli tel. 24 586 Krista Tõldmaker ja Ilona 
Pappe. 
Kivi-Vigalas tel. 92 288 Elle Altmets. 
 
FOLKLOORILAAGER: 
 
8.-13.juulil, teisipäevast laupäevani, toimub Vana-Vigala 
mõisas folkloorilaager suurtele ja väikestele, poistele ja 
tüdrukutele, kõigile, kes tahavad 
laulda, tantsida, pilli mängida, lugusid vesta ja käsitööd teha, 
toetudes meie esivanemate kultuuripärandile.  
Osavõtumaks 50 kr. 
Registreerumine 21.juunini  
Aili Soonbergile Kivi-Vigala Põhikoolis 
Krista Tõldmakerile Vana-Vigala Põhikoolis 
 

 SUVEÜRITUSED: 
 
Vigala valla suvepäevad 
18.juuni algusega kell 19.00 kontsert Kivi-
Vigala kirikus; päeval õpilasstipendiumite 
üleandmine 
19.juuni algusega kell 12.00 “Koduloo ja 
kirjanduse päev” Kivi-Vigala rahvamajas, külla 
tulevad kirjanikud Jüri ja Ülo Tuulik 
20.juuni algusega kell 13.00 Lastepäev Vana-
Vigala Rahvamajas– batuut, võistlused, üllatu-
sed, jne 
21.juuni algusega kell 18.15 kogunemine ja 
rongkäik Vana-Vigala põhikooli juurest; 19.00 
laululava avamine ja kontsert 
 
Raplamaa rahvakultuuripäev 2003 
28.juuni Kohila vallas 
 

Surnuaiapüha 
29.juuni Kivi-Vigalas 
 
Kiigepidu 
12.juuli Vana-Vigalas 
 
Hard Rock Laager  
“Juurte juurde”  
18-19.juuli Vana-Vigalas 
 
Valla Spordipäev 
02.august Kivi-Vigalas 
 
Külapäev 
09.august Vana-Vigalas 
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EESTI GEENIVARAMU PROJEKT JÕUAB SIIAKANTI 

Möödunud aasta oktoobris alustas Eesti Geenivaramu 
vabatahtlikelt tervise- ja geeniandmete kogumist kolmes Eesti 
maakonnas: Saaremaal, Lääne-Virumaal ja Tartumaal. Järgmisena 
laienes Geenivaramu projekt Jõgeva, Viljandi ja Pärnu maakonda, 
seejärel Põlva, Võru ja Valga maakonda. Nüüd on järg Rapla- ja 
Järvamaa käes. 
 
Mis ja milleks? 
Eesti Geenivaramu projekti raames luuakse Eesti rahvastiku 
tervise-, sugupuu- ja geeniandmete elektrooniline andmekogu – 
Geenivaramu. Geenivaramu võimaldab tulevikus teha geeni- ja 
terviseuuringuid haiguste teket ja kulgu mõjutavate geenide 
leidmiseks. Geenivaramu annab võimaluse tulevikus täpsemalt 
hinnata terviseriske ja diagnoosida haigusi, ennetada haigestumist 
ja saada tõhusamat ravi.  
 
Kuidas saab osaleda? 
Geenivaramu projektis osaleda soovija peaks pöörduma oma 
perearsti poole ja leppima kokku vastuvõtu aja. Vastuvõtul 
tutvustab perearst talle kõigepealt Geenivaramu projekti. Osaleda 
otsustanud inimene allkirjastab geenidoonoriks saamise nõusoleku 
vormi ja saab perearstilt spetsiaalse mapi infomaterjalidega. 
Seejärel täidab perearst koos geenidoonoriga küsimustiku ja võtab 
vereproovi (50 ml). 
 
Seadus reguleerib 
Inimgeeniuuringute seaduse võttis Riigikogu vastu detsembris 
2000 ning seadus reguleerib Geenivaramu loomist ja pidamist.  
Eesti Geenivaramu projektis osalemine on vabatahtlik ja 
geenidoonoriks olemise fakt on konfidentsiaalne. Isikustatud 
andmeid saab Geenivaramust ainult geenidoonor ise ja tema 
nõusolekul geenidoonori arst.  

Geenidoonoril on õigus teada ja õigus mitte teada oma 
geeniandmeid.  
 
Inimgeeniuuringute seadus keelab geenidoonori diskrimineeri-
mise geeniandmete alusel. Kindlustusfirmad ja tööandjad ei saa 
Geenivaramust andmeid kindlustusvõtjate ja töötajate kohta. 
Geenivaramu andmeid ei tohi kasutada isaduse ja isikute 
tuvastamiseks ega kuriteo uurimisel.  
 
Aga kasu? 
Juba täna võimaldab terviseandmete kogumine perearstidel 
saada parema ülevaate oma patsientide tervisest ning korraldada 
tõhusamalt ravi ja profülaktikat.  
Eesti Geenivaramu projekti eesmärk on ulatusliku andmebaasi 
loomine ja sellel põhinevate teadusuuringute läbiviimine. Seega 
vähemalt projekti alguses ei tegeleta inimeste individuaalse 
geneetilise nõustamisega. Rõhk on üldiste seoste ja 
seaduspärasuste leidmisel.  
Teie osalus Geenivaramu projektis annab teadlastele võimaluse 
tuleviku jaoks välja töötada uue põlvkonna ravimid, mis 
põhinevad inimese geeniandmetel. Nii nagu ravimeidki, on 
võimalik välja töötada testid haiguste varajaseks diagnoosimi-
seks, et ravi saaks alustada õigel ajal.  
 
On loomulik, et iga uus asi tekitab küsimusi. Et Geenivaramuga 
projektiga seonduvad küsimused saaksid vastused, selleks 
seadis Geenivaramu sisse oma infotelefoni numbriga (07) 440 
200. Küsimusi võib saata ka e-posti aadressile 
geenivaramu@geenivaramu.ee. 
 
Aire Koik 
Sihtasutuse Eesti Geenivaramu teabejuht 
 

SAPARDi toel saab ettevõtja kaevu või tee 
Eelmise aasta põuane suvi jättis paljud kaevud kuivaks. Uue 
kaevu rajamine on aga suhteliselt kulukas ettevõtmine. Siin tuleb 
ettevõtjatele appi SAPARDi programm, mis toetab 
investeeringuid infrastruktuuri - näiteks uue kaevu rajamist või 
eratee korda tegemist. 
 
SAPARDi toetus on investeeringutoetus, millest 75% tuleb 
Euroopa Liidu ja 25% Eesti eelarvest. SAPARDi infrastruktuuri 
investeeringutoetuse ehk meetme 4 taotluste vastuvõtt algab 2. 
juunil ja kestab 26. septembrini. 
 
Infrastruktuuri investeeringutoetuse osas on tänavu tehtud 
mitmeid muudatusi. Kui siiani sai seda toetust investeeringuteks 
küladesse, siis nüüdsest saavad toetust ka need ettevõtjad 
(füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing), kelle planeeritav 
investeering (näiteks kaev) tuleb alevikku või alevisse.  
Infrastruktuuri investeeringutoetusega toetatakse: 
1. elektrivõrguga liitumistasu ja elektriseadmete ostmist, 
2. erateede ehitamist ja rekonstrueerimist (kaasa arvatud sillad ja 

truubid), 
3. veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi (sealhulgas 

ühiskanalisatsiooniga ühinemine) ehitamiseks või 
rekonstrueerimiseks ning reovete puhastusseadmete 
ostmiseks ja/või ehitamiseks. Siit saab toetust ka salv- ja 
puurkaevude ehitamiseks. 

4. telekommunikatsioonisüsteemide (sealhulgas telefoni- ja 
andmesidevõrku ühendamine) ehitamiseks ja 
rekonstrueerimiseks. Toetus laieneb ka telefonivõrgu ja 
internetiga liitumise liitumistasudele. 

 
SAPARDi toetust võib saada kuni 50% investeeringu 
käibemaksuta maksumusest. Tänavuseks muudatuseks on see, 
et elektrivarustusvõrkude, juurdepääsuteede ja telekommunikat-
siooni investeeringute korral, mis ei võimalda olulist tulu saada 
ja mille puhul on investeeringuobjekt vajalik ka teistele 
maapiirkonnas asuvatele isikutele, võib toetust saada 
kõrgendatud määra ulatuses ehk kuni 75% investeeringuobjekti 
maksumusest. Käibemaks kogu investeeringult tuleb tasuda 
toetuse saajal endal.  
Ettevõtja võib lasta SAPARDi taotluse ja äriplaani koostada 
vastava koolituse läbinud nõustajal ja toetusena pool taotluse 
koostamiseks makstud summast tagasi saada. Maksimaalne 
toetus ühe ettevõtja kohta on kuni 782 330 krooni aastas. 
SAPARD toetab ka põllumajandustootmise (meede 1) ja 
maapiirkonnas alternatiivse majandustegevuse arendamise 
(meede 3) investeeringuid. Toetuste kohta saab rohkem infot 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ehk PRIA 
piirkondlikest büroodest (mis on igas maakonnas) või 
internetileheküljelt www.pria.ee. 
PRIA piirkondlikud bürood: 
Rapla büroo - aadress Kuusiku 6 Rapla, tel. 048 90 595 
 
Heli Raamets 
PRIA pressinõunik 
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VALLAVALITSUSES JA VOLIKOGUS 

Vigala Vallavalitsuses: 
 
30.04.2003.a. istungil: 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Jüri 

Hansenile Sääla ja Jädivere külas Kesamaa katastriüksusena 
suurusega 31,55 ha 

- otsustati lubada jagada Tiduvere külas asuv Saija 
katastriüksus viieks katastriüksuseks: Saija pindalaga 5,0 ha, 
Välja pindalaga 13,8 ha, Vilja pindalaga 3,7 ha, Karaski 
pindalaga 8,6 ha ja Sepiku 10,7 ha. 

- Määrati hooldaja ühele abivajajale 
- otsustati väljastada ehitusluba Anne Reemannile Vanamõisa 

külas elamu ehitamiseks 
- otsustati väljastada kauplemisluba FIE Mihkel Mängelile 
- Vigala valla esindajaks kaitsealuse looma ja rändel viibivate 

lindude poolt tekitatud kahju hindamisel määrati Risto 
Konnapere 

- SA Märjamaa Piirkonna Omavalitsuste Arendusfondi 
nõukogu liikmeteks määrati Meelis Välis ja Jaan Viska. 

 
14.05.2003.a. istungil: 
 
-     otsustati kooskõlastada Lihula valla üldplaneering. 
- otsustati lubada jagada Jaan Sumele kuuluv Aringa 

katastriüksus kolmeks katastriüksuseks: Aringa katastriüksus 
Kivi-Vigala külas pindalaga 0,4 ha, Vanaaringa katastriüksus 
Sääla külas pindalaga 7,4 ha ja Rabaaringa katastriüksus 
Sääla  külas pindalaga 15,0 ha ning Oü ESTEST PR-le 
kuuluv Haagi katastriüksus kaheks katastriüksuseks: Haagi 
katastriüksus Jädivere külas pindalaga 9,98 ha ja Uuehaagi 
katastriüksus Naravere külas pindalaga 20,36 ha. 
- otsustati väljastada tähtajatud kauplemisload   FIE Maili     
Assavile ja FIE Ülle Uibokand’ie. 

- otsustati eraldada reservfondist 3000 krooni sotsiaalkorteri 
remondiks 

 

21.05.2003.a. istungil: 
- otsustati lubada erastada ostueesõigusega maad OÜ-l 

Estpuu Läti külas  Saekaatri katastriüksu-sena 3,74 ha 
- otsustati lubada erastada ostueesõigusega põllumajandus-

like tootmishoonete juurde maad Enno Lintsil  Läti külas 
Töökoja katastriüksusena pindalaga 3526 m2. 

- otsustati määrata hooldaja ühele abivajajale.  
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Merle 

Sisaskile Päärdu külas Mõisasepa katastriüksusena 
pindalaga 8,44 ha 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 140 krooni. 
 
Vigala Vallavolikogus: 
25.04.2003.a.istungil: 
- Arutusel oli õpilaste toitlustamine Vigala vallas 
- Vigala valla audiitoriks otsustati määrata Karin Teder 
- kultuuri- ja hariduskomisjoni esimeheks valiti Heli Lints 
- anti nõusolek välismaalasele maatüki omandi ja kinnisasja 

valduse üleandmise suhtes 
 
VIGALA VALLAVALITUSE AMETNIKE 
2003.AASTA SUVEPUHKUSTE AJAKAVA 
 
Vallavanem Priit Kärsna - 01.07 – 05.08.2003 
Vallasekretär Helja Kaarits - 07.07 – 27.07, 04.08 – 28.08.2003 
Pearaamatupidaja Anette Kuusik - 14.07 – 27.07, 18.08 – 24.08 
Maakorraldaja Martle Mikkus - 25.06 – 05.08.2003 
Majand.ja kesk.sp Risto Konnapere - 11.08 – 16.09 
Sotsiaaltöö spetsialist Ilme Roosi - 07.07 – 10.08.2003 
Raamatupidaja Helvi Tondi – 05.-18.06, 14.-23.07 
Raamatupidaja Luule Jensen – 09.-18.06, 07.-13.07, 24.-30.07 
IKT spetsialist Andrus Suik – 07.08–11.08. 
Projektijuht-nooremsp. Elle Altmets – 18.08-08.09 
 

MIKS ON EESTIS RASKE ELADA? 
 
Kirjutan seda kirja suure murega. 
Lõpuks läheb see murekoorem nii raskeks, et enam ei jaksa 
seda vedada. 
 
Oleme kõik teel Euroopa Liitu. Kuidas me sinna läheme, 
kui kogu maaelu enne välja suretatakse. Mulle meeldib maal 
elada ja tööd teha. Aga kuidas sa elad, kui töötegemise eest 
väärilist töötasu ei saa. Ei saa kauplusesse minna kartuli kott 
käes, et annan selle kauba ostmise eest. 
Nüüd on Vigala Piimatööstuses tööseisak, sest tunnustust ei 
ole. Mulle meeldib piimanduses töötada, aga nüüd on 
sellega lõpp. Kõige toredam asi on veel see, et neli laboranti 
istuvad kodus, aga Itaaliast tuuakse 70-ne aastane vanapapi 
laboratooriumi sisustama. Mis Maksab Itaaliast edasi-tagasi 
sõit?? 
Kui pean Tallinnasse arsti juurde minema, siis ikka mõtlen, 
kust kohast raha võtta. 
Iga natukese aja tagant meil ülemused vahelduvad. 
Igasuguseid aegu on nähtud. Vahepeal oli selline ülemus, 
kes kutsus ainult minu kontorisse ja ütles, et ta ei saa mulle 
palka maksta. Kui siis ainult 1700 krooni täiskoormusega.  

Nutsin mitu päeva ja siis otsustasin, et lähen alandan end 
ja palun, et ärgu võtku minu raha ära, sest see on suure 
raske tööga välja teenitud. Toodi Tori –Seljalt 10 tonni 
vadakut päevas lisaks oma tööstuse vadakule juurde, 
tegime sellest vadakust kahekesi suure koguse kohupiima. 
No siis mõtlesin, et nüüd läheb meie tööstus küll “õitsele” 
ja ehk antakse ka palka juurde. Aga hoopis lubati poole 
vähemaks võtta.  
Kaks last käib ikkagi koolis. Mõtlen vahel, et olen ise 
parajalt priske ja vähendan enda “toidunormi”. Aga tühja 
kõhuga ei tule uni. 
Kõige hirmsam on asi siis , kui saadan lapsi kooli. Häbi 
on öelda, et mul ei ole raha anda. Raske südamega lähen 
raha laenama. Selle aga pean ma tagasi maksma. Tänan 
oma õdesid ja venda , kes mind on alati aidanud. Olen 
nagu kogu aeg “armuleival” olnud. Mõtlen ikka , et mul 
on ju siis midagi viga , et ei tule toime. Ma ei saa aru 
kuidas tulevad need pered toime, kellel on palju lapsi. 
Uskumatu. Aga ma arvan, et see on minu laste poolt väga 
veenev tasu kui kallistavad nii, et kael ragiseb. Kui mul ei 
ole neile nii palju raha anda, kui tarvis oleks, siis olen ma 
neile nii palju headust ja armastust andnud, kui olen 
osanud. Vaat see on rahast palju suurem väärtus .  
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Olen ise ilma emata pidanud üles kasvama, siis ei tea ma 
mis on emaarmastus. Püüan oma lapsi aidata ja hoida kuni 
jaksan, kui silmad veel pilguvad , käed ja jalad liiguvad. Kui 
minu lapsed olid poolteise aasta vanused, alles siis sain aru, 
kui abitud ja väikesed olid. Ja niisugune olin ju mina ka kui 
pidin emast ilma jääma. Küll võis emal raske olla , sest tal, 
oli parandamatu haigus ja ta pidi meid maha jätma. Käin 
tema haual, mõtlen, et ma nagu polegi ju teda näinud. Nutan 
ja kirjutan. Aga ma olen õnnelik ka ,sest et isa meid ikka 
kasvatusmajja ei viinud ning vedas seda rasket koormat 
koos Olgaga. Raske elu õpetas meid tööd tegema. Kui olime 
koolilapsed, siis tegime enne kodused tööd ära ja siis ruttu 
õppima. Isa usaldas meid ja ei pidanud uurima iga päev, kas 
on koolitööd tehtud ning kuidas hinded on. Tunnistusel olid 
meil neljad-viied. Minul oli ainult vahel kehaline kasvatus 
kolm, sest olin väga nõrk ja pisike. Aga kes seda arvestas. 
Kõik pidid ühtemoodi normid täitma. Vahel kehalise 
kasvatuse õpetaja ütles õele , et õpeta oma väikest õde. 
Kuidas sai õde mulle jõudu ja pikkust anda. Võtsime seda 
asja huumoriga. Meie lapsed hoidsime väga kokku, sest 
meie lapsepõlv oli väga raske ja pisarate rohke. Nüüd olen 
ise laste ema ja püüan ise väga hea ema olla. Nüüd olen 
sellisesse ajajärku jõudnud, et nagu üldse pole raha tarvis. 
Nii mõtlevad Itaalia ülemused. Enne maksid tublisti alla 
Eesti keskmise töötasu, aga nüüd mõtlesid välja, et pole vaja 
üldse maksta.  

Arvan, et mina pole ju seda tööseisakut põhjustanud, ning 
soovin et makstaks sama palka, mis on kirjas töölepingus. 
Ma ju elan Eesti Vabariigis ja itaallased peavad ka meie 
seadusi tunnistama. Tublid poisid need Itaalia “poisid”, et 
mõtlesid välja sellise asja et saab ka ilma rahata elada. 
Paraku ei tule see nii välja. On juba maikuu ja ma pole 
veel märtsi töötasu kätte saanud. Tuleb maksta makse . 
Kõige hullem on elektriga. Kui ei maksa, siis lülitatakse 
elekter välja. Pärast pean ju lülitamise raha veel juurde 
tasuma. Nii või naa, ikka läheb raha tarvis. Aga eestlased 
on ju visa hingega rahvas. 
Ma ei saa aru , kuidas kõrged riigiametnikud ei näe, et 
maal elu välja sureb. Varsti kindlasti viiakse mõni lehm 
loomaaeda, sest need on ju väljasuremise ohus. Kas pole 
“suurepärane”??!  
Praegu, kui ma kahte last koolitan , näevad nad kui suur 
on peres rahapuudus. Kuidas nad siis oma pere loovad, 
kui on sellises rahapuuduse õhkkonnas kasvanud. Nii ka 
eestlaste rahvaarv väheneb.  
Nüüd olen natukene oma südant tühjemaks puistanud. 
Äkki läheb kergemaks? Aga vaevalt küll. Nii me siis 
elame. Peaks vist mõnda ajalehte selle kirjatüki saatma. 
Ehk saab honorari, sellest on jällegi abi. 
 
Kurb Vigala Piimatööstuse laborant aastast 1971  
 Maimu Rokk 

Vigalast tulevad esimesed sepad     artikkel ilmus Maalehes 

Kaks aastat tagasi avatud sepa ja kiviraiduri eriala on toonud 
kooli nii töömehi kui kunstnikke 
 
Töökojahoones, kus vanasti vist olid kombainiklassid, on nüüd 
kolm värsket ruumi: õppe-sepikoda ning kaks valmis ja poolikuid 
paekiviesemeid täis õppeklassi. Mis on pigem nagu skulptori 
ateljeed. 
Juba näeb tänavuste lõpetajate enam-vähem valmis lõputöid. 
Ülesandeks on olnud ühendada kivi ja metall. Näiteks paekivist 
kana metallvardas, kaks kivinaist metallpäikesega. 
Kõik on käsitsi tehtud. Õpetaja Raimo Kuusik räägib, et on 
välismaal näinud, kuidas õppimine käib – õpilane paneb 
kivitöötlemismasina käima, programmi peale ja läheb vahepeal 
jalutama. 
Oma õpilasi Raimo Kuusik vähemalt esialgu masina taha ei lase. 
Sest vaid käsitsi tegutsedes on võimalik õppida materjali tundma 
ja tajuma. 
 
Õpetaja enne eriala 
“Selle erialaga läks teistmoodi kui tavaliselt,” räägib Vana -Vigala 
tehnika- ja teeninduskooli direktor Enn Roosi. Tavaliselt algab 
uue eriala valik tööturu vajadusi ja kooli võimalusi kõrvutades. 
Nüüd algas nii, et kõigepealt oli professionaalne õpetaja, skulptor, 
kes oli tulnud Vigalasse elama. 
“Ta tahtis esialgu eraõppeasutust teha, aga see kohe ei 
õnnestunud. Enne uut proovimist tekkis meil kontakt. Leppisime 
kokku, et meie muretseme uue eriala materiaalse poole eest ja 
tema poolt on vaimne pool, oskused ja kogemused,” räägib Roosi.  
Tööturul on seppadest suur puudus, töömehe tasemel sepa- ja 
kiviraiduri tööd ei õpetata kusagil. “Sepa ja kiviraiduri oskustega 
noor leiab Eestis kindlalt rakendust ja võimalused on laiemadki. 
Ka Euroopas on niisugustest spetsialistidest puudus,” ütleb Enn 
Roosi. 
 

Raimo Kuusik ise käib suviti Põhjamaades tegutsemas, on 
eheda käsitöömeistrina seal nõutud mees. On näiteks käinud 
Soomes õpetamas, kuidas graniiti raiuda – soomlastel endil 
oskajaid mehi enam ei jätku.     
“Juba siin koolis on näha, kui suur huvi on kivi- või sepatööde 
vastu. Näiteks kivist kujud või eksklusiivsed, käsitsi valmistatud 
ehituselemendid, mida jõukamad inimesed oma maju ehitades 
kasutaks,” räägib Roosi.  
 
Tänavune uuendus 
Kui töökodades ringi käime, räägib Raimo Kuusik palju sellest, 
mida veel vaja oleks. Kõige jaoks korraga raha ei jätku. 
Mõnevõrra tooks koolile lisatulu tellimustööd. 
Näiteks praegu käivad läbirääkimised kaminapuude 
eksportijaga, kes oleks huvitatud pakendatud kaminapuude 
metall-alusest, mille sobiks kamina juurde panna. 
Tellimustööde võimalusi näeb Raimo Kuusik ka eriala praegu 
juurutataval lisaharul – pronksivalul. “Pronksitööd on üsna 
kallid. Tellijaid jätkuks, kas või meie endi kunstnike hulgas. 
Mul on ka andmeid piiritaguste tegijate kohta, kes võiksid olla 
potentsiaalsed tellijad.”  
Samas laieneb õpilaste ring. Eriala alustati kaheaastase 
kursusega gümnaasiumi baasil, kuid sellest sügisest tuleb juurde 
kolme-aastane kursus põhikooli lõpetajate jaoks. Nemad 
hakkavad lisaks õppima arvutigraafikat, et oskaks kas kliendi 
soove või oma töid ise kavandada. 
“Õpilased on teinud väga ilusaid töid, aga kõike siin praegu 
näha ei saa. Mul on plaan sisse seada eraldi ruum, kuhu töid 
koguda,” räägib Raimo Kuusik.  
Enamasti on ta õpilased noored mehed, ent seas ka kolm 
tüdrukut. On töömehi ja kunstnikuhingi. Raimo Kuusik räägib, 
et näiteks ootab skulptor Tauno Kangro endale Vigalast kahte 
abilist.  
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Üks noormees, tänavune lõpetaja, saaks kindlalt Viimsis töökoha, 
ent on otsustanud minna hoopis Otepääle, et sisse seada oma 
töökoda. 
 
Maanoorte jaoks 
Direktor Enn Roosi räägib, et Vigala koolis, mis alles hiljuti oli 
põllutöökool, on nelja-viie aastaga kõik erialad ringi vahetatud. 
“Sellega saime nina tuule poole. Kui oleks põllumeest ootama 
jäänud, oleksime käpuli.”  
Samas on orientatsioon ikkagi maanoortele. Koolis saab õppida 12 
eriala kolmel alusel – gümnaasiumi baasil, põhikooli baasil ja 
lihtsustatud õppekavaga. 
Puhta linnapäritoluga on vahest kümnendik õpilastest. Enn Roosi 
ütleb, et maanoor tahab enamasti maakoolis õppida. Isegi Vigalas, 
mis on ometi suhteliselt rahulik paik looduse keskel, juhtuvat, et 
mõnele noorele ei istu ühiselamuelu, kuna seal on liiga suur 
sagimine. Mida selline noor veel linnakoolis teeks? 
“Õppemiljöö on mitmes mõttes tähtis. Igal juhul on õpe tõhusam, 
kui grupis on 20, mitte 30–40 õpilast, nagu mõnes suures 
linnakutsekoolis. Suur kool on materiaalses mõttes ökonoomsem, 
aga ainult selle näitaja järgi ei saa otsuseid teha.”  
Vigala kool tutvustab uusi erialasid mitut moodi. Näiteks käivad 
kooli esindajad üldhariduskoolides visiitidel. Või korraldavad nad 
Vigalas erialapäevi. “Näiteks kokkade  päev või automaalripäev. 
Hiljuti oli Kullamaa kooliga sepatööpäev. Kullamaa õpilased tulid 
siia ja said päev otsa suure huviga sepikojas tegutseda,” räägib 
Roosi. 
Raplamaal, kus Vigala koolgi asub, on maavalitsus hakanud 
korraldama ümerlauanõupidamisi, kuhu kutsutakse kutsekoolide 
ja maakonna tööandjate esindajaid, kogemusi käivad jagamas 
koostööpartnerid Rootsist. Teemaks on kutseõpe ja -nõustamine. 
 

Enn Roosi usub, et maavalitsuse ümarlaua arutelud toovad kasu. 
Mõnevõrra toetab tuleviku kavandamist haridusministeerium, 
kes edastab andmeid tööturutendentsidest Eestis.  
“Vahel need tendentsid küll muutuvad päris ruttu,” märgib 
Roosi. “Näiteks neli aastat tagasi, kui tahtsime 15 koka 
õppekohta juurde, ei saanud me neid, kuna Eestis pidi kokkade 
üleküllus olema. Aga viimasel ajal saavad kõik koolid, kus 
kokandust õpetatakse, ministeeriumilt peoga õppekohti juurde.”  
  
•• Kiviraiumine ja sepatöö 
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 
Alates sügisest 2001 
Õppeaeg 2 (gümnaasiumi baasil) või 3 aastat (põhikooli baasil) 
Eriala annab teadmised metallidest ja kivimitest ning oskused 
neid töödelda ja oma töid ka kavandada 
Viljar Pettai, II kursuse õpilane: 
“Tulin Vigalasse õppima, sest mul oli huvi selle töö vastu. Ma 
olen perest, kus nii vanaisa kui isa sepp. Erialast sain teada 
Interneti kaudu. Panin asjad kokku, tulin ja olen rahul. Saab 
korraga nii sepa kui kiviraiduri oskused, endal näen tulevikus 
rohkem just sepatöö väljavaateid. Täpselt pole veel ära 
otsustanud, mis pärast kooli saab, kas lähen sõjaväkke, hakkan 
päriselt sepatööle või jääb sepatöö mõne muu töökoha kõrval 
nagu lisatööks. 
Tänapäeval on nii, et sepp olles tegeled paratamatult ka 
kunstsepisega, puhtalt põllumajanduslikust sepatööst ära ei 
elaks.  
Vigalas polnud ma varem üldse käinud. Meeldib. Väga 
maalähedane koht, park, mõisahoone, mets, hea rahulik.”  
 
VIIO AITSAM 

Vigala Sõnumid on lugejat ikka püüdnud kursis hoida 
Vana.Vigala laululava ehitamisega. Siin on nüüd 
viimased pildid ehitusest.  
 
Nagu piltidelt näha, on laululava praktiliselt valmis. 
Ilus, suur, esialgu kuidagi harjumatu, ent siiski oma.  
 
Loodetavasti oskavad nii kohalikud elanikud kui ka 
külalised ning õpilased seda hinnata ning ei kipu 
puhaste seinte peale oma loomingut ega  tallajälgi 
jäädvustama. 
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MAADLUSUUDISED 

12. aprillil toimus Koerus Eesti MV vabamaadluses kuni 17-
aastastele. Seekord tuli kreeka-rooma maadlejatel tunnistada 
vabamaadlejate paremust.  
Ardo Arusaar – (-54kg) IV koht 
Ranno Laane – (-69kg) VI koht 
Põhjamaade MV täiskasvanutele toimusid 13.aprillil Rootsis. 
Väga hästi maadles Tarvi Thomberg. Jõudis finaali, kus tuli vastu 
võtta 4:3 kaotus rootsi maadlejalt. Tarvile seega II koht.  
Vändra Lahtine Matt toimus 19.aprillil. Võistlejaid oli 19 
maadlusklubist, kokku 210 noorsportlast. Vana-Vigala tulemused: 
 
Marek Lainela – (27 kg) I koht  
Madis Alesmaa – (32 kg) II koht 
Riho Tammis – (35 kg) II koht 
Jaan Kuusik – (38 kg) II koht 
Joonas Lepik – (40 kg) II koht 
Sander Viljastu – (42 kg) III koht 
Ardo Arusaar – (54 kg) I koht 
Vahur Allveer – (58 kg) III koht 
Jüri Nisumaa – (63 kg) I koht 
Ranno Laane – (76 kg) I koht 
 
25.-26.aprillil toimusid Tallinnas Eesti MV kuni 17-aastastele 
kreeka-rooma maadluses. Selles vanuses noormeeste jaoks on see 
tähtsamaid võistlusi, sest just nende võistluste põhjal jagatakse 
kohti Põhjamaade ja Euroopa MV-ks. Vigala poiste visa ja tubli 
töö kandis vilja: 
 
Ardo Arusaar – (50 kg) I koht 
Vahur Allveer – (54 kg) III koht 
Jüri Nisumaa – (58 kg) I koht 
Ranno Laane – (69 kg) I koht 
Rait Thomberg – (76 kg) IV koht 
Tiit Kuusik – (69 kg) X koht 
 
Tiit sai alagrupis kaotuse Vigala oma poisilt Rannolt ja nii pidi 
edasisest võistlemisest loobuma. Vigala ja Märjamaa maadlejate 
ühisklubi “Juhan” võitis meeskondlik us arvestuses I koha. Jääb 
soovida poistele jätkuvat visadust treenida uute eesmärkideni.   
 
03.mail Leon Reitsaki eestvedamisel sai teoks järjekordne Kehtna 
Liud kreeka-rooma maadluses. Kohal oli 11 maadlusklubi 105 
noorsportlasega. Vana-Vigala maadlejate tulemused: 
 
Marek Lainela – (29 kg) III koht 
Riho Tammis – (35 kg) I koht 
Sander Viljastu – (42 kg) II koht 
Jüri Nisumaa – (63 kg) I koht 
Tiit Kuusik – (69 kg) II koht 
Rait Thomberg – (76 kg) I koht 
 

10.mail toimusid võistlused Vaim ja Vägi Tallinna Kalevi 
spordihallis. Lisaks kreeka-rooma maadlusele olid seal ka judo-, 
karate- ja tüdrukute vabamaadlusvõistlused. Vigala 
maadluspoistest võttis osa vaid kolm maadluspoissi. Sander 
Viljastu kehakaalus 38 kg tuli III ja Vahur Allveer kehakaalus 
59 kg tuli I kohale. Rain Kalda kahjuks esikolmikusse ei 
pääsenud.  
Samal ajal toimusid võistlused ka Taanis, kus võtsid osa kolm 
Vigala noormaadlejat. Poiste sõnul oli seal väga põnev. Kõik 
kolm said esikolmikusse:  
 
Ardo Arusaar – (54 kg) II koht 
Jüri Nisumaa – (63 kg) III koht 
Ranno Laane – (69 kg) II koht 
 
Soovime poistele jõudu ja jaksu edaspidisteks võistlusteks! 
 
Olev ja Mari Nisumaa 
 

20 aastat Vana-Vigala 
MAADLUSRINGI 

 
Oleks paras aeg kokku tulla ja suvepäevi 

pidada. Oodatud kõik Olev Nisumaa 
endised ja praegused maadlejad koos 

peredega. 
 

Koht – Raplamaa Vana-Vigala Härma talu 
Aeg – 26. juuli (algusega13.00) – 27.juuli 

 
Toitlustus – lõuna-, õhtu- ja hommikusöök 

Lisaks – sportmängud, 
meelelahutusprogramm, tants 

 
Osavõtumaks á 100 kr, lapsed 50 kr. 
Eelregistreerimine ja tasumine arvele 

10802004749005 Ühispank 20.juuliks 2003.a. 
 
 
 
Olev Nisumaa 
INFO telef:   051 991 561 
  048 97 951     
 
 

 
Meie hulgast lahkunud 

 
 

Leida Ülemaantee 
 

 

OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT METSA 
 JA KINNISTUID HINNAGA  

KUNI 90000 KR/HA. 
TASU KOHE! 

 
051 10 415 
051 79 866 

 



 8 

 
Juunikuu sünnipäevalapsed 
 
 
Marta Rumma  85 19.06.1918 
Regina Pedosk  84 03.06.1919 
Linda Illimar  84 24.06.1919 
Eha Lootus  70 10.06.1933 
Uno Paat  65 22.06.1938 
Mihkel Luist  55 02.06.1948 
Ülo Vänt  55 12.06.1948 
Vassili Djatšok 50 19.06.1953 
 
 
PALJU ÕNNE! 

 
UUS VALLAKODANIK 

 
MARET HATTO 

21.05 

Valla suveüritused ei ole kaugel!  
 
 
Kes soovivad valla üritustel alkoholiga kaubelda, hakake aegsasti tegutsema! Alkoholiga kauplemisloa 
saamine on aeganõudev tegevus, sest käib Tallinna kaudu. Kõigepealt tuleb teha taotlus vallavalitsusele, kes 
selle läbi vaatab; Vigala Vallavalitsuse korraldusega taotletakse loale registreerimise number Tallinnast. 
 
 
Informatsioon vallasekretäri telefonil 92 288 
 

 

VANA-VIGALA TEHNIKA- JA 
TEENINDUSKOOLI LÕPUAKTUSED 

 
 

22. juunil kell 11.00 
 

31K, 32P, 33KH, 01IT, 28TK, 29PM, 20ST 
 

22. juunil kell 13.00 
 

34RL, 35PT, 36KA, 36KB, 37PK 

 
VANA-VIGALA PÕHIKOOLI 

LÕPUAKTUS 
 

20. juunil kell 14.00 

TEADE 
 
Kivi-Vigalas käib ringi kahejalgne “õielõikaja”. 
Õielõikaja, palun ära mine väga ahneks ja jätta 
mulle ka. Vahel tõmbad õied koos sibulaga üles 
ning viid ära. Võib olla käid isegi turul kui viitsid.  
 
Kõige hullem oli see emadepäeva hommikul. Kas 
sa seda ei tea, et ka minul on kolm last ja ma olen 
ema. Ise ostsin ema hauale lilled, sest ei täinud 
peenralt lõigata.  
 
Loe palun seda lugu ja lõpeta see töö. 
 
Lugupidamisega 
Maimu Rokk 
 


