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S E E K OR D 10 
L E H E K Ü L GE  

T E R E ,  K E V AD!  
 

SOOVIME OMA LUGEJATELE  
HEAD KEVADE ALGUST.  

AEG PIKAST TALVEUNEST ÄRGATA,  
KASUKAS VARNA RIPUTADA JA  

ÕUE VÄRSKE ÕHU NING PÄIKESE  
KÄTTE MINNA! 
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K O O L I E L U  e h k  v a l l a  k o o l i d e s  t o i m u n u s t   

KIVI-VIGALA PÕHIKOOL 
 
Lõppes kolmas veerand 
Koos ilusate kevadilmadega lõppes koolides kolmas 
õppeveerand. Kuigi kohati tundusid lapsed juba 
kevadväsimust põdema, olid meie kooli õpitulemu-
sed igati head. 
 
Ainult viitele õppisid: 
 
1. kl  Ulvar Kaugemaa 
 Liis Siimar 
2. kl  Katre Amann 
 Piia Laan  
 Karolin Niit 
3.kl  Arlee Kaugemaa 
 Aileen Kreuz 
 Sandra Soosaar 
 Tanel Viimne 
 
 
Tublid õpilased, kes õppisid neljadele ja viitele: 
 
1.kl  Kristo Kuldma 
 Triinu Rokk 
2.kl  Martn Elmet 
 Jürmo Kiikajon 
 Sirli Lubaso 
 Laura Piperal 
3.kl  Anti Aro 
 Siim Paluoja 
4.kl  Mari Andreller 
 Eerika Plamus 
 Viiu Roosi 
 Geitlin Sildoja 
5.kl  Karmo Jõendi 
 Mari-Liis Kalmus 
 Anre Kuldja 
 Andres Orub 
 Maarja Paluoja 
 Vahur Viimne 
 Rauno Üürike 
 

Austria noorteajakirja Perplex korraldatud 
rahvusvahelisel kirjandivõistlusel noortele B 
vanusegrupis saksa keeles teemal “Lebensraum” 
osalesid Liis Jaagant, Laura Maasalu ja Kirsica 
Kuusla. 
 
Eesti Muusikakoolide Liit koos Eesti Noorsootöö 
Keskusega korraldab igal õppeaastal üleriigilisi 
konkursse muusikakoolides õppivatele noortele 
pillimängijatele. Paide Muusikakoolis toimus 
6.märtsil Kesk-Eesti regiooni puhkpillimängijate  
 

4.kl  Sille Jõendi 
 Marin Laan 
 Gerto Torjus 
6.kl  Siim Jaagant 
 Sille Sisas 
7.kl  Liis Jaagant 
 Kristel Kivi 
 Tõnis Liiva 
8.kl  Diana 

Tammeleht 
 Sander Soosaar 
 

6.kl  Taavi Fuchs 
 Triin Jüürman 

Gerli Klementsov 
 Janar Klimenko 
 Margus Liiva 
 Perit Sergejev 
 Eda tammeleht 
7.kl  Jana Djatšok 
 Riho Rukki 
 Ülle Rämo 
8.kl  Moonika Kuldma 
 Laura Maasalu 
 Annika Paaret 
 Martin Üürike 
9.kl  Kirsica Kuusla 
 Marek Orub 
 Hannaliis Viibus 
 

võistumängimine. Märjamaad esindas Kivi-Vigala Põhikooli 8.kl õpilane 
Sander Soosaar õpetaja Robert Kasemägi klassist. Tal õnnestus pääseda 
lõppvooru, mis toimub 29.-30.märtsil Tallinnas Nõmme Muusikakoolis. 
Hoiame talle pöialt! 

Emakeelepäevast Kivi-Vigala Põhikoolis 
 
14. märtsil tähistab eesti rahvas igal aastal emakeelepäeva. Aga kui kaua, 
tuleb pähe küsimus, kui tänased gümnaasiumiõpilased kuulutavad meedia 
vahendusel, et nemad õpiks koolis pigem inglise kui eesti keeles. Kui 
kauaks, kui nooremate avaliku elu tegelaste seas on inimesi, kes ütlevad 
häbenemata, et on tüütu olla väljasureva rahva intelligent?! Aga usun, et 
enamik eestlastest mõtleb siiski teisiti ja meie keel ning emakeelepäevad 
kestavad.  
2003.aasta on eesti kirjanduse rajaja  ja eesti rahvaeepose „Kalevipoeg“ 
looja  
Fr. R. Kreutzwaldi aasta, sest detsembris täitub tema sünnist 200 aastat. 
Seepärast oli meie kooli keelepäeva keskseteks teemadeks Fr. R. 
Kreutzwald ja rahvaluule, folkloor ja poploor. Seoses Kreutzwaldi 
aastaga oli ka tänavuse emakeeleolümpiaadi teemaks rahvaluule ja 
Kreutzwald. Õpilastel oli võimalus arutleda ülesandeks antud loovtöös 
selle üle, milline tähtsus on rahvaluulel eestlaste  kultuuriloos, milline on 
rahvaluule roll tänapäeval. Õpilased võisid fantaseerida teemal „Kui mina 
oleksin Kalevipoeg?“ ja uurida, kuidas pannakse tänapäeval lastele 
nimesid. Ka meie kooli õpilased kirjutasid antud teemadel loov- ja 
uurimisstöid. Sander Soosaar kirjutas toreda mõistukõnelise loo sellest, 
kuidas ta oleks Kalevipoeg ja mida ta eesti rahva heaks teeks, kui teda 
Kalevipojana riigikokku valitaks.  Laura Maasalu ja Diana Tammelehe 
tööd annavad põnevat materjali lastele nimede panemise kohta. Diana 
Tammeleht esines oma väikese uurimistööga maakonna keelepäeval 
Rapla Ühisgümnaasiumis, Laura ja Sanderi töid kuulis oma koolipere. 
Tänu folkloori ehk rahvaluule järjepidevusele saame rääkida ka 
tänapäevasest rahvaluulest ehk poploorist. Kolmandal veerandil kogusid 
7. klassi õpilased poploori – tänapäevaseid rahvatarkusi, mõistatusi, 
keerdküsimusi, anekdoote, kilde ja lauluparoodiaid ning hirmujutte. 
Värvikamate ja üllatuslikumate poploori näidetega esinesid õpilased 
keelepäeval.  
Emakeelepäeval toimus ka klassidevaheline viktoriin, milles valikvastuste 
hulgast tuli leida õige Kreutzwaldi elu ja loomingu kohta. Õpilastel oli 
võimalus esitada vanasõnadel põhinevaid pantomiimietüüde, mille puhul 
võistkonnakaaslased pidid arvama, millise vanasõnaga tegemist on. Tuli 
arvata keerdküsimusi ja lõpetada vanasõnu.   
Emakeelepäeva teises osas esitasid 7.klassi poisid ja tüdrukud enda 
koostatud luulekavasid, milles olid mõtted isamaast, kodust, Eestile 
omasest põllu- ja karjamaast ning loodusest, ja loomulikult armastusest.... 
...Ja kui meil armastust jätkuks oma lähedaste, oma rahva ja keele vastu, 
siis me ehk ei ütle, et on tüütu olla üks väljasureva rahva liige ja me 
peame oma emakeelepäeva ka aasta-kümnete järel.  

 
Eve Kärsna 

Kivi- Vigala PK eesti keele õpetaja 
 

Laste tegemised koolivaheajal 
 
20.märtsil toimus Rapla Vesiroosi gümnaasiumis 
maakondlik käsitöö ja kodunduse konkurss. Kivi-
Vigala põhikooli esindasid Hannaliis Viibus ja 
Kirsica Kuusla. Kirsicat tunnustati kui kauneima 
käsitööeseme tegijat (juhendaja õpetaja Lehte 
Tamme). 
Looduse Kooli õpilastele toimus koolivaheajal 
seminar Tallinna Loomaaias. Noortele esines Mati 
Kaal, samas külastati ning vaadeldi loomaaia 
põlisasukaid. 
 

Kivi-Vigala Põhikool palub abi 
elamispinna leidmisel vallalisele 

õpetajannale. Pakkumistest 
teatada telefonidel 25 660 või  

056 697670. 
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VANA-VIGALA PÕHIKOOL 
 
1. III veerandi õppetulemuste kantud autahvlile: 
 
2.klass Sven Harlamov 

Sandra Lints 
Tuuli Roosi 
Riho Tammis 
Anni Vitsberg 

3.klass Liis Einling 
Grete Liländer 
Meeli Pappe 

4.klass Teele Vänto 
 
2. Tütarlaste käsitöökonkursil Raplas saavutas 9-nda klassi 
õpilane Kaire Kuimets III koha 
 
3. Koolivaheajal olid üheksanda õpilased ekskursioonil Peterburi-
Kroonlinn-Tsarskoje Selo. Väga meeldis külaskäik Venemaa 
suurlinna, mis tähistab tänavu 300-ndat aastapäeva.  
 
4. Jätkub mõisa rõdu remont, kooli esimene korrus töötab osaliselt 
pimendatud akendega. Kui tööd hästi kulgevad,  peaks rõdu 
valmis saama vähemalt mai lõpuks. Sellega oleks mõisa 
renoveerimisel esimene samm astutud. Objekti maksumus 920 
000 krooni. Muinsuskaitsealuse hoone restaureerimisel tuleb 
arvestada mitmete nõuetega, kuidas sobitada kokku uus ja vana, et 
kultuuri- ja ajaloo objekt säiliks ehedana.  
 

5. klass Mare Paavel 
Paula Kivi 

6.klass Jürgen Algma 
Rauno Liländer 

7.klass Jaana Liländer 
Arthur Kivi 

8.klass  Aet Jaakson 
9.klass Terje Aiaots 

Mariliis Lazarev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Isetegemisepäeval võivad esineda kõik valla 
tegevkollektiivid, asutused, ettevõtjad ja üksiküritajad, kes 
on endast vähemalt 17.aprilliks valda märku andnud (tel 92 
288).  
Selle aasta teemaks on Ladina- Ameerika ja Hispaania 
rütmid. Erinevalt eelnevate aastatega on seekord iga 
kollektiivi esinemiseks ette nähtud aeg piiratud – 5 minutit. 
Aega mõõdetakse stopperiga ja þürii l  on õigus aja ületamise 
korral esinejaid katkestada.  
Et miks nii julmad? Kavad venisid pikaks, •üri i väsis ära ja 
tõelised tantsulõvid pidid kannatamatult kohapeal tammuma 
ja oma järge ootama. Seekord arvestame nii pealtvaatajate 
kannatlikkuse, •ürii  heatahtl ikkuse kui ka  koristajaga (kah 
inimene!). Loodame, et esinejad saavad hakkama kiire ja 
meeldejääva tegutsemisega laval. 
NB! Söök kaasa, kohapeal puhvet. 
Elle Altmets 
 

25. aprillil toimub  
Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskoolis 

 

Valla Isetegemisepäev 
 

Karnavaal “Flamencost Sambani”  
Algus kell 19.36 

Lõpp – kontsade  kulumiseni 
 

 

Teatrikriitik kirjutab 
 
Ühel päeval sain ootamatu telefonikõne – olgu ma hea inimene 
ning tulgu koolivaheajal Kivi-Vigala põhikooli laste teatrietendust 
kritiseerima. Ja-jah, ei olnud mingit tule midagi ilusat vaatama, 
imetlema või muud sarnast, vaid otsene kutse etenduse 
mahategemiseks.  
 
Kui ma kohale saabusin, kõlas hüüe – kriitik kohal, hakkame 
otsast peale! Ohoo, võtsin märkmiku välja ja tegin tähtsa näo 
pähe. Aga vaat millega ma hätta jäin - tükki halvustamisega. 
Tegemist oli toreda ning tänapäevase noorte etendusega, kus 
kesksel kohal olid suhted, ka peresisesed; suits ja alkohol. Noored 
mängisid lahedalt ning lustakalt. Oli häid ja veel paremaid 
karaktereid. Eriti jäi meelde kõrvalosatäitjate Rando rõõmus 
diskokarglemine, Pille füüsiline reageering emotsioonidele ning 
loomulikult peaosalise Kristeli etteasted. Poiss-peaosalist mängis 
noorukite puudusel tütarlaps Annika, kes küsis, kas oli väga aru 
saada, et tegemist ei olnud poisiga. Vaat siin jäin jälle hätta – ma 
olin algusest peale kursis, et noormeest mängib neiu, kuid otsides 
teda rahva hulgast, jäi ta mulle märkamatuks ning ma arvasin, et 
eks ta astub hiljem ette. Ei astunud, oli kogu aeg olemas, vaid 
mina, pime kriitik, ei näinud teda....  
 

Noh, et mitte päris kriitiku nime alt vedada, jagasin näpunäiteid 
nii palju kui välja mõelda suutsin. Mis meelde jäi, et noored 
suutsid sõnaliselt emotsioone väljendada, kuid füüsiline 
reageering rõõmule või halvale uudisele jäi napiks. Kuid see-eest 
oli näha, et noored olid palju tööd ning vaeva näinud, kuna 
mingeid suuri apsakaid ei toimunud.  
Uurides noortelt, kas nad eelseisva esinemise pärast pabistavad 
või mitte, üllatusin, et kanged eesti noored võtavad kogu 
ettevõtmist rahulikult ja närvitsevad vähem kui mina kriitikuna 
ja õp. Kärsna juhendajana. Calm down! vanurid.  
Järelikult oleks aus kriitiku amet maha panna ja lihtinimesena 
teie vahvaid ettevõtmisi kaemas käia.   
Noorte näitlemistöö sai Hagudis Raplamaa koolinoorte festivalil 
kirja suurepärase tulemuse ehk esikoha. Kristel Kivi – Parima 
Näitleja preemia (peategelane koolineiu), Siim Külaotsa – Isa 
preemia (isa rolli eest) ja Ülle Rämo – Tõusva Tähe preemia 
(kurja pedagoogi roll). Suured tänud laste juhendajale õp. Eve 
Kärsnale, kes oli ka tüki autoriks! 
Ja nüüd ei jäägi toredal seltskonnal muud üle, kui esindada Rapla 
maakonda aprillis Valgas toimuval vabariiklikul koolinoorte 
teatrite festivalil.  
Kivi kotti! 

Elle Altmets 
 

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. 
 

 

OÜ LANDEKER OSTAB 
KASVAVAT METSA JA 
KINNISTUID HINNAGA 
KUNI 90000 KR/HA .TASU 
KOHE! 
 
051 10 415 
051 79 866 
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VALLAVALITSUSES JA VOLIKOGUS  
 
 
Vigala Vallavalitsuses: 
 
05.03.2003.a. istungil: 
- otsustati lubada erastada maad Jaan Aldil Kurevere külas 

Vanamiku-Vanatoa maaüksusena 11,24 ha. 
- otsustati lubada erastada ENSV Taluseaduse alusel maad 

ostueesõigusega Jaanus Jeeseril Päärdu külas Uuekolgi 
maaüksusena 5,9 ha. 

- otsustati lubada erastada põllumajanduslike tootmishoonete ja 
kontorihoone juurde maad Agu Rukkil Kivi-Vigala külas 
Suurtöökoja maaüksusena 8337 m2 

- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Elli 
Spiridonovale Araste külas Arastesepa maaüksusena 10671 
m2 

- otsustati määrata kompensatsioon Palase küla Tapu talu 1,10 
ha maa eest Anne Vitsbergile 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 7500 krooni 
19.03.a. istungil: 
- määrati hooldaja neljale abivajajale 
- Vigala Vallavalitsuse esindajaks Vana-Vigala Tehnika- ja 

Teeninduskooli nõukogusse määrati vallavanem Priit Kärsna 
 

- arutusel oli lasteaedade töötasustamise alused 
- arutusel oli valla autode kasutamise kord 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 500 krooni 
- Jüri Ivanovile anti kasutada Läti külast 15 ha maad aasta 

lõpuni 
- psühholoogiateenistusele eraldati 150 krooni vallavalitsuse 

artikli “ostetud teenused” alt  
 

Vigala Vallavolikogus 
 
17.02.2003.a. istungil: 
- otsustati lubada Vigala Vallavalitsusel rentida sõiduauto 

Toyota Avensis (kasutusrent 4 aastaks) 
- toimus  Tiduvere küla detailplaneeringu ja 

projektdokumentatsiooni rahastamise projekti arutelu. 
- kinnitati Vigala valla pedagoogide töötasustamise alused ja 

palgamäärad 
- otsustati eraldada perearstile ,fie Eike Elmetile, 

tegevustoetus igakuiselt (1/12 aasta summast) kuni 
2003.aasta eelarve vastuvõtmiseni 

- toimus 2003.aasta eelarve II lugemine 
 
28.02.2003.a. istungil: 
- kinnitati 2003.aasta eelarve. 

Naised saunas rääkisid 
 
Kes sulges Vigala Piimatööstuse? 
 
Erinevalt mõnedest külajuttudest pole tööstust sulgenud ei 
volikogu ega vallavalitsus. Piimatööstus on teinud küll suuri 
investeeringuid (ehitus vajab küll veel jätkamist), kuid jättis samal 
ajal korda ajamata paberimajanduse, mistõttu momendil puuduvad 
mõned tootmiseks vajalikud paberid. Neid pabereid ei saa välja 
anda vald, vaid hoopis erinevad riigiasutused. Samuti ei kontrolli 
vald nende paberite olemasolu. Vigala Vallavalitsus loodab siiralt, 
et piimatööstus suudab oma dokumendid korda saada ja tööd 
jätkata. Samas pean vallavanemana pahatahtlikuks piimatööstuse 
võlgnevust talunikele, mis ulatub pea poole aastani. Loodan, et 
need võlgnevused likvideeritakse. 
 
Miks on koolides laste toiduraha vähendatud? 
 
Laste toiduraha on alates 1. jaanuarist 8.- päevas. Lisaks lubas  
Märjamaa vallavolikogu oma otsusega maksta Märjamaa laste 
toitlustamise eest Vigala koolides, kui lapsed kuuluvad meie 
koolipiirkonda. See tähendab näiteks Vana-Vigala Põhikooli 
puhul kooli eelarves ca 15% toiduraha suurenemist. Raha 
vähendati seetõttu, et eelnevatel aastatel on raha alati üle jäänud ja 
kasutatud aasta lõpus mitte laste toitlustamiseks, vaid hoopis 
muudeks kuludeks. Käesoleval hetkel näitavad ka tegelikud kulud, 
et eraldatud summadega tulevad mõlemad põhikoolid välja. 
Loomulikult makstakse ka väljaspool valda käivatele õpilastele 
sama palju kui Vigalas, s.t. 8.- päevas. 
 
Miks oli vallavanemal uut autot vaja? 
 
Uut autot polnud vaja vallavanemal, vaid vallavalitsusel 
asjaajamise korraldamiseks. Auto kasutamiseks on volitus 10 
inimesel. Toyota omanik on Ühisliising, kellelt võeti auto 
kasutusrendile. Eelmised valla autod - Opel ja Vaz olid niivõrd 
amortiseerunud (ütleksin, et eluohtlikud), et ainus mõistlik 
lahendus oli need enampakkumisel müüa. Nendest laekus just nii 
palju raha, et teha ära Toyota esimene sissemakse. Kui arvestada 
Toyota bensiinikulu, liisingu kuumakset, 

kindlustust ja hoolduseid, siis tuleb 1 kilomeetri hinnaks  2-2,5 
krooni. Ka 10 aastat vana auto ülalpidamisele kulub vähemalt 
2.- kr/km, kui arvestada bensiinikulu, hoolduseid-remonte ja 
auto amortisatsiooni (mida kasutusrendi korral pole vaja 
arvestada). Seega pole uue autoga sugugi oluliselt kulukam 
sõita kui vanaga.  
 
Miks ei antud Kivi-Vigala täiskasvanud korvpalluritele eelar-
vest raha? 
 
Vastus on lihtne - korvpallurite juhendaja ei esitanud ka pärast 
isiklikku palvet taotlust raha saamiseks. Nii on ka edaspidi, et 
vägisi kellelegi raha eraldama ei hakata. 
 
Priit Kärsna 
 

VALLAAMETNIKE VASTUVÕTUAJAD: 
 
Vallavanem Priit Kärsna E. R. 8.00 - 16.00 
Vallasekretär Helja Kaarits E. T. R. 8.00 - 16.00 
Majandus- ja keskkonnaspetsialist Risto Konnapere E. R. 
8.00 - 16.00 
Maakorraldaja Martle Mikkus E. R. 8.00 - 16.00 
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi E. T. R. 8.00 - 16.00 
Pearaamatupidaja Anette Kuusik E. T. R. 8.00 –16.00 
Raamatupidaja Helvi Tondi E. T. R. 8.00 – 16.00 
Elamumaanduse raamatupidaja Luule Jensen E. T. R. 8.00 - 
16.00  
IKT spetsialist Andrus Suik E. T. R. 8.00 - 16.00 
Projektijuht-nooremspetsialist Elle Altmets E. T. R. 8.00 - 
16.00 
Registripidaja Lilia Kulli E. T. R. 8.00 - 16.00 
Iga kuu esimesel tööpäeval ei toimu vallasekretäri 
vastuvõttu. 
 
 
Seoses õppesessiooniga ei toimu sotsiaaltöötaja Ilme Roosi 
vastuvõttu 07.-11. aprill 2003.a. 
 



 5 

Arstiabist vallas 
 
Seoses seadusemuudatusega ei saanud Vigala Tervisekeskus 
alates 1. jaanuarist enam edasi tegutseda ja likvideeriti. Vastavalt 
seadusele saab perearstiks olla vaid FIE (füüsilisest isikust 
ettevõtja) või äriühing - näiteks OÜ (osaühing). Samuti ei tohi 
vald kuuluda arstiabi osutava äriühingu omanikeringi. 
 
Perearst Eike Elmet alustas esimesest jaanuarist FIE-na. Et tagada 
kvaliteetne arstiabi ka edaspidi, otsustas volikogu anda 
Tervisekeskuse ruumid ja seadmed arsti kasutusse tasuta. 2003.a. 
toetab vald perearsti 83000 krooniga. See kõik on vajalik, et 
vastuvõtt toimuks nii Kivi- kui ka Vana-Vigalas ja et abi oleks 
endiselt kvaliteetsem, kui saab tavaline linnakodanik näiteks 
Tallinnas. 
 
Kuigi vald on oma osa andnud, tekitab muret osade vallakodanike 
suhtumine. See raha, mille perearst haigekassast saab, sõltub 
"peade" arvust nimistus. Loomulikult on igal inimesel õigus 
valida endale perearst seal, kus ta abi tahab saada. 

Kui inimene elab Vigalas, aga perearsti valib näiteks Pärnus või 
Märjamaal, tähendab see seda, et haiguse korral saab ta ka abi 
Pärnust või Märjamaalt. See inimene peab Vigalas tasuta saama 
vaid vältimatut abi - s.t. abi, mis hoiab ära surma või tõsise 
tervisekahjustuse. Kõigil muudel juhtudel tuleb abi eest teise 
perearsti juures aga maksta. Ka näiteks haiguslehe 
väljakirjutamine pole perearstile vaid "mingi tühine paber", vaid 
midagi hoopis enamat. 
 
Vallavanemana on minu kindel seisukoht, et Vigala valla 
perearsti juures peab korralist abi tasuta saama vaid Vigala 
perearsti nimistus olev inimene. On ebaõiglane, kui inimene 
annab oma "pearaha" ära mõnele teisele perearstile ja soovib 
siis Vigalast tasuta abi saada. Soovitan kõigil Vigala elanikel, 
kes kantud siiani perearsti nimistusse mujal, kaaluda, kus nad 
soovivad tegelikult arstiabi saada ja valida ka perearst vastavalt 
sellele vajadusele. 
 
Priit Kärsna 
 

TEADE VIGALA VALLAVALITSUSELT 
 
Seoses Vigala valla elamumajanduse reorganiseerimisega tulevikus, otsustas vallavolikogu panna enampakkumisele järgnevad 
eluruumid Kivi-Vigala ja Kurevere külas: 
Kivi-Vigala: 
1. Kivi-Vigala maja 3, korter 8, neljatoaline, üldpind 72,5 m2, alghind 8910 krooni. 
2. Kivi-Vigala maja 4, korter 3, kahetoaline, üldpind 50,6 m2, alghind 6210 krooni. 
3. Kivi-Vigala maja 4, korter 7, kolmetoaline, üldpind 66,7 m2, alghind 8190 krooni. 
4. Kivi-Vigala maja 5, korter 3, viietoaline, üldpind 91,7 m2, alghind 13 740 krooni. 
5. Kivi-Vigala maja 6, korter 3, viietoaline, üldpind 86,9 m2, alghind 13 560 krooni. 
6. Kivi-Vigala maja 6, korter 6, viietoaline, üldpind 87,5 m2, alghind 13 650 krooni. 
7. Kivi-Vigala maja 6, korter 2, viietoaline, üldpind 87,4 m2, alghind 13 630 krooni. 
Kurevere küla: 
8. Kurevere 6 korteriga maja, korter 5, kahetoaline, üldpind 42,8 m2, alghind 3240 krooni. Kuur (kuulub korteri juurde) üldpind 13 m2, 
alghind 117 krooni. 
9. Kurevere 6 korteriga maja, korter 6, kahetoaline, üldpind 43,3 m2, alghind 3240 krooni. Kuur (kuulub korteri juurde)   üldpind 13 m2, 
alghind 117 krooni. 
Tegemist on üürnike poolt asustatud korteritega.  
Antud küsimustega tegeleb valla majandus- ja keskkonnaspetsialist Risto Konnapere tel. 92 286. 
 

Aeg lendab kiirelt ja justkui veidi aega tagasi vastu võetud uuest 
2003. aastast on saanud harilik jooksev aasta, millest juba varsti 
kvartali jagu aegagi läinud.  
 
Selle aja jooksul on nii Eestimaal, kui Vigala vallas olnud 
mitmeid toimekaid tegemisi. Kui riigis on  võimu ning valitsuse 
paikasaamisega veel oletamist ja põnevust küllaga, siis Vigala 
valla valitsemises  on mitu tähtsat asja tehtud saanud ja 
igapäevane normaalne elu  käib edasi. 
Käesolevat kirjatükki ajendas kirjutama aga hoopis see, et nagu 
vist igal pool, nii ka meie kandis liigub ringi inimesi, kellele on 
kohe eluliselt vajalik oma igapäevajuttudes asendada tõde pooliku 
tõe või suisa lausvalega. 
Nimelt kinnitas volikogu oma veebruarikuu korralisel istungil 
valla 2003. aasta eelarve. Ilma liialdamata võib öelda, et nii tõsist 
eeltööd, kui seekord, pole volikogu ja eelarvekomisjon siiani 
eelarvete ettevalmistamisel  teinud. Sellest hoolimata sai valla 
eelarve lõppkokkuvõttes küllaltki pingeline. Päriselt riske  siiski ei 
võetud. 
Kuna raha tahes-tahtmata vastavalt kõikide inimeste soovidele  

VEIDI  VALLA  ASJADEST igale poole ei jätkunud, või vähemalt niipalju kui küsiti, ei 
jätkunud, siis on loomulik, et kogu protsessi kohta tekkib hulk 
vastakaid arvamusi, mida kohalikes rahvapärimustes püütakse 
võimalikult rääkijale isikupäraselt edasi kanda. 
Järgnevalt siis  suurematest rahastamistest ja mõnedest valjemat 
kära tekitanud ridadest eelarves. 
Aasta 2003. ja lähemate aastate suurimaks (ehitus)prioriteediks 
on vallas võetud Vana-Vigala Põhikool. Seda kahel põhjusel.  
Üheks põhjuseks on see, et viimaste aastate suurema 
rahastamise osaliseks on saanud Kivi-Vigala Põhikool. Alates 
1998. aastast on seda  kokku 6 000 000 kr. ringis. Selle 
tulemusel on nimetatud maja saanud nii seest, kui väljast 
pilkupüüdvalt kenaks ja peale selle kindlasti soojemaks ning 
mugavamaks ja üsna kaasaegseks. 
 
Teine põhjus aga see, et Vana-Vigala kool sai 2002. aasta lõpus  
ja saab veel käesoleval aastal väljastpoolt märkimisväärse 
summa, kokku 800 000 kr. raha. Kui asi on nii suurelt alustatud, 
siis tuleb seda kindlasti edasi ajada. Kogu protseduuri eesmärk 
on saada lõpuks korda kooli ajalooline fassaad. Mainitud raha, 
millele lisandub 2003.aastal   120 000 kr. valla poolset osalust, 
kulub rõdu taastamiseks. 
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Teine suurem summa selle aasta eelarvest 147 000 kr. läheb 
laululava ehitamise vallapoolseks toetuseks. 
85 000 kr. otsustati eraldada Kivi-Vigalasse rahvamaja kõrval 
asuvasse ruumi apteegi teeninduspunkti väljaehitamiseks, sest 
senine apteegiteenuse saamine vallamaja kõrval ruumis on liiga 
kõrvalises kohas ega vasta nõuetele. 
Esimest korda Vigala valla taaseksisteerimise ajal otsustati 
eraldada märkimisväärne summa külade arenguliikumise 
toetamiseks. Konkreetne summa 97 883 kr. eraldati Tiduvere küla 
detailplaneeringu koostamise vallapoolseks panuseks.(Toimetuse 
märkus: 80 000 kr on seotud MTÜ Põrgupõhja projektide eduka 
läbimisega teistes sihtasutustes. Kui nende plaanid ja kavatsused 
saavad toetust teistelt instantsidelt, toetab ka Vigala vald neid. Kui 
mujal nende projekt edukaks ei osutu, jääb see  
80 000 kr saamata.) Seda sellepärast, et Tiduvere on praegu 
teadaolevalt ainuke küla vallas, kus on juba pikka aega n.ö. 
alttuleva initsiatiivi korras mõeldud tõsiselt küla ellujäämisele ja 
arengule tulevikus. Selle lõigu lõpetuseks sooviks, et Tiduvere 
meeste visadus ikka edasi kestaks. 
Tahaks kindlasti loota, et kui järgmistes külades tekkib 
samalaadne algatus, lubaks valla eellarve eelolevatel aastatel ka 
neid toetada. Asi eeldab muidugi seda, et külas peab olema sees 
ennast juba tõestanud tegemislust, igat esimest põiklevat mõtet 
muidugi kohe toetada pole võimalik ega mõistlik. 
Nüüd siis lühidalt veel mõnedest kirgi kütvatest eelarve ridadest. 
Kõige kuumem on kuuldavasti koolidele laste toitlustamiseks 
eelmise aasta kümne krooni asemel eraldatav kaheksa krooni. Kui 
asjale süvenemata otsa vaadata leidub otsustajate 
mahamaterdamiseks põhjust justkui küllaga, sest kaks krooni raha  
võeti ju ära.  
Kui aga vaadata tehtu peale sellise pilguga nagu vaatasid need, 
kes otsustasid nimetatud muudatuse sisse viia, siis näeme, laste 
toiduks reaalselt kulunud rahast ei ole ära võetud sentigi ja see 
kümne kroonine eraldis oli eelmistel aastatel ilmselt ülepingutatud 
summa. Selle tõestuseks vaatame aastate lõikes milliseid 
summasid on koolid aasta lõpus toitlustuse alt muude kulude alla, 
mujal tarvitamiseks ära tõstnud. Või peaks koolijuhtide käest 
küsima miks nad kogu raha laste toitmiseks ära ei kulutanud või 
kas reaalselt kulunud summa eest said õpilased vähe süüa, sest 
ettepanekud summade ümberjaotamiseks on ju nende tehtud. 
Statistika igatahes näitab, et läbi aastate on kulunud laste reaalseks 
toitlustamiseks vabalt alla kaheksa krooni päevas. 
Väite tõestuseks on ka see, et käesoleva aasta jaanuaris on 
kulunud õpilase kohta Kivi-Vigala põhikoolis 5,7 kr. ja Vana-
Vigala Põhikoolis 7,75 kr. ja veebruaris vastavalt 7.1kr.  ja 7,4kr. 
Veidi pingelisem tundub olema Vana-Vigalas aga kuna Märjamaa 
vald hakkab maksma oma territooriumil elavate laste eest ise, siis 
tekkib koolile reserv, mida eelarves tagasi ei arvestata ja ära ei 
võeta. 
Järgnevalt mõned lubatud numbrid: 
Parema arusaadavuse ja artikli teksti lühendamise huvides on 
otsuste tekste lihtsustatud. Täistekstid olemas raamatukogudes ja 
vallavalitsuses. 
 
Volikogu otsus   18.12.1996. nr. 2 
Kivi-Vigala Põhikool  vähendada  toitlustamine  40 000 kr. 
          suurendada  majanduskulu 35 000 kr. 
   sõidukite ülalpidamine 5 000 kr. 
Vana-Vigala Põhikool vähendada toitlustamine 25 000 kr. 
  suurendada  sõidukite ülalpidamine 25 000 kr. 
 
Volikogu otsus    21.11. 1997. nr.31 
Kivi- Vigala Põhikool  vähendada  toitlustamine  35 600 kr. 
           suurendada  infotehnoloogia  35 600 kr. 
Vana-Vigala Põhikooli vähendada toitlustamine 12 600 kr. 
         suurendada  infotehnoloogia 12 600 kr. 
 

Volikogu otsus   14.12. 1998. nr. 81   
 p. 1.  Lubada  Kivi-Vigala Põhikoolil kasutada toitlustusrahade 
jääki muude artiklite ülekulu katteks. 
 p. 2.  Lubada Vana-Vigala Põhikoolil kasutada toitlustusrahade 
jääki muude artiklite ülekulu katteks 
 
Volikogu määrus 17. 09. 1999. nr. 26 
Lubada põhikoolide direktoritel kasutada toitlustamiskulude 
jääki muude artiklite ülekulu katteks. Koolidel teha vastavad 
eelarveparandused. 
 
Volikogu määrus  05.10. 2000. nr. 48 
Vana-Vigala Põhikool    vähendada   toitlustamine  20 000 kr. 
  suurendada     väikebussi remont  20 000 kr. 
 
Toodud näited ei väida seda, et koolid oleksid raha tarvitanud 
ebasihipäraselt, vaid seda, et toitlustuse ülefinantseerimise tõttu 
tekkis koolidele lihtsalt väike reservfond, mida sai mujale 
kasutada. Muudeks otstarveteks ettenähtud summad aga saab ju 
niigi eelarvesse panna, kui raha jätkub. 
Teiseks suuremaks kondiks kurjadele hammastele on olnud 
vallavalitsuse kulud ja vallale uue auto liisimine.  
Siinkohal saan väita, et kulusid palgale ja vallaametnike 
isiklikule ametialasele heaolule küll märkimisväärselt tõstetud 
ei ole. Toimusid mõned palkade ühtlustamised ja ühe uue 
spetsialisti, infojuhi töölevõtmine. Infojuhi vajalikkuse üle 
praegusel momendil ei kahtle vist küll ühegi vallaasutuse juht.  
Kuna vahepealsetel aastatel ei ole vastavalt vajadusele 
süstemaatiliselt uuendatud vallavalitsuse arvuti- ja tarkvaraparki 
aga vahepealsed nõuded on varustusest üle kasvanud, siis on 
vältimatu, et need kulud peavad sellel aastal lihtsalt suuremad 
olema. 
 
Vallavalitsuse töötajate arvu võib ülepaisutatuks pidada aga 
ainult inimene, kes pole kunagi kokku puutunud kaasaegse 
haldusjuhtimise ja bürokraatiaga. Teadaolevalt on meil igal alal 
ainult üks spetsialist peale raamatupidamise. Alati on võimalik 
teha pakkumisi, et millist spetsialisti  vaja ei ole. Millegi pärast 
avaldavad selliste asjade üle tihemini arvamust need, kes ise 
millegi eest ei vastuta ja pahatihti ei taha seda nimelt, sest 
arvustada on alati lihtsam, kui ise midagi ära teha. 
Auto soetamist on kohalik infoagentuur käsitlenud suisa otsese 
põhjusena koolide toiduraha vähendamisele.  
Siin kommenteeriksin olukorda nii, et kui see “äravõetud” 
toiduraha kulus uue auto soetamiseks, siis oleks ta kulunud 
samavõrra kahe mahamüüdud vana auto remondiks ja tunduvalt 
suurema bensiinikulu korvamiseks.  Jalgsi suudavad valla asju 
ajada aga ainult väga tugevad, keda tänaste vallaelu juhtijate 
hulgas paraku ei ole. 
 
Lõpetuseks veel ühest probleemist, mis ärritas eelkõige 
vallaelanike vanemat generatsiooni ja mille pärast üks volikogu 
liigegi ühe talu õuel kuulis, kuidas teda peale oma sünnipärase 
ees- ja perekonnanime veel kutsutakse.  
Tegu oli nimelt juba traditsiooniks saanud Kivi-Vigala ja Vana-
Vigala pensionäridele oma organiseeritud tegevuse toetuseks 
raha eraldamine. 
Siingi oli asi selles, et keegi kohalolijatest oli eelarve esimeselt 
lugemiselt jätnud meelde mingi arutelu katke ja levitas seda 
hiljem küla vahel täie tõena. 
Praeguseks on asi lahenenud nii, et kumbagi vallapoole 
pensionärid on oma tegevuse toetuseks saanud eelarvesse 4000 
kr. nagu eelmiselgi aastal.  
Peale selle on uue asjana eelarves ka kõigile valla 
pensionäridele jõulutoetuseks määratud 70 000 kr. 
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Ettepanek sellise summa eraldamiseks sündis Res Publika ja 
Rahvaliidu liikmetest koosneva volikogu poole algatusel ja 
hoolimata oponentide korduvatest ettepanekutest tunnistada see 
ebaotstarbekaks ja mujale tarvitada, õnnestus summa siiski 
eelarvesse jätta, sest jõuluvana võiks ju igale valla pensionärile 
paarsada krooni ikka tuua. 
 
Loodan, et läbi selle kirjatüki sai meil, kallis vallarahvas 
vähemalt mõni asi omavahel jälle selgemaks. Kui see on nii, siis 
ei ole kirjutamise vaev tühja läinud. 
 
 

Ja et neid pooltõdesid või täisvalesid järjest vähem liikvele jõuaks 
lisan lõppu mõned telefoninumbrid, mille pealt vastan hea 
meelega teie pärimistele. Kõik arupärimised, mis hoiavad ära 
mõne järjekordse segaduse või tigeduse on teretulnud.  
 
tööl 24 575      kodus 25 543      emt 05112468         
 e mail roosienn@hot.ee 
 
Enn Roosi 
Volikogu esimees 
 

VIGALAST PÄRIT RAHVUSKULTUURI SUURMEHED  III OSA 

Mihkel Aitsam 
 
Mihkel Aitsam sündis 01.detsemberil 1877.aastal Aitsamaa 
renditalus Mihkli ja Mari Aitsami esimese lapsena. Perekonna 
traditsiooni kohaselt pidi iga esikpoeg saama nime isa järgi – 
niisiis jälle Mihkel. Et Mihkleid edaspidi mitte segamini ajada, 
nimetan isa Mihklit Vana Aitsamiks, nagu nimetas Laikmaa 
tema portreed “Vana Aitsam” (1904). Aitsamaa renditalu asus 
Sääla külas Velise jõe ääres.  
 
Vana Aitsam oli suur raamatusõber, C.R. Jakobsoni tuline 
pooldaja, luges “Sakalat” ja jutustas sellest külameestele.  
Noore Mihkli koolitee algas seitsmeaastaselt Velise kihelkonna 
abikoolis. See asus isa poolt eitatud Aitsamaa talu uues hoones. 
Kihelkonna kooli lõpetas ta 1893.a. Edasine koolitee tuli 
Mihklil jätta pooleli. Peale õe Maria abiellumist oli noor Mihkel 
ainukene töövõimeline inimene perekonnas, kuna ema-isa tervis 
oli jäänud viletsaks. 
Mihkli vaimseid vajadusi rahuldas siitpeale iseõppimine ja 
lugemine. 
A.Saali ja E.Bornhöhe teoste (Vambola, Tasuja, Villu võitlused, 
jt) lugemine äratasid Mihklis suurt ajaloohuvi. “Mind vaimustas 
kõik, mis oli sihitud saksa ordu ja mõisnike võimutsemise 
vastu.” 
Alates 1894.a. hakkas Mihkel rahvaluulet koguma. Üheksa 
aasta jooksul saatis ta J.Hurdale 889 vanasõna, 306 rahvausundi 
kirjeldust, 178 kõnekäändu, 128 rahvalaulu, 125 mõistatust, 76 
muinasjuttu, 44 unenäo seletust, 39 tantsulugu viiulile, 20 nõia- 
või arstisõna, 10 punkti kombeid. 
Tal tekkis soov ise kirjutama hakata. 18.jaanuaril 1900.a. 
ajalehes “Valgus” ilmus tema esimene artikkel Vigala valla 
täiskogu  koosoleku kohta. Siitpeale algas Mihkli kaastöö 
erinevate ajalehtedega (“Valgus”, “Teataja”, “Põllumees”, 
“Uudised”, “Eesti Postimees”, j t). Hiljem tegi kaastööd Riia ja 
Peterburi venekeelsete lehtedega.  
 
Mihkel Aitsam kirjutas sageli kohaliku mõisniku ja pastori 
ülekohtust, sattudes sellega nende põlu alla.  
Tagakiusamine tabas ka Mihkli vanemaid. Parun tahtis neid 
renditalust minema kihutada. 1905.a. jaanipäeval asusid 
politseinikud vanemaid talust välja tõstma, kuid ümbruskonna 
talupoegade vastupanu tõttu üritus ebaõnnestus (“Aitsamaa 
Jaanipäevamäss”). Järgmisel päeval õnnestus asekuberneril 
kasakate abiga vanemad arreteerida ja Haapsalu vanglasse saata. 
Mõne nädala pärast õnnestus noorel Mihklil vanemad vanglast 
vabastada.1906.a. jaanuaris põletas kindral Bezobrazovi 
karistussalk Aitsamaa renditalu hooned maha. Maa jagati 
naabertalude vahel. 1908.a. mõisteti Mihkli vanemad üheks 
aastaks vangi.    

1905.a. tegutses noor Mihkel aktiivselt Vigalas – pidas 
rahvakoosolekuid, esines kõnedega, levitas keelatud kirjandust, 
jms. mitmel korral tuli tal maapakku minna. Tartus kohtus ta 
noore Tuglasega viibides mitu päeva tema vanemate pool. Teine 
kohtumine toimus novembris Tartus Rahvaasemike Kongressil. 
Mihkel esindas seal valla maata mehi. Varsti saabusid nad 
Vigalasse Peru koolimajja, kus Mihkel Aitsam juhatas koosolekut 
ja Tuglas pidas kõnet. Mihkel Aitsam ei pooldanud mõisate 
põletamist, pidades seda rahvavara hävitamiseks.  
 
Detsembris võeti Aitsam kinni. Reele seotuna veeti teda mõisast 
mõisa, lõpuks suleti Paksu Margareeta müüride vahele. Ka 
vanglas olles  jätkas Aitsam kirjutamist: osa kirjutatust õnnestus 
vanglamüüride vahelt välja toimetada ja varjunime all avaldada, 
osa kirjutistest ilmus hiljem. Järgmise aasta (1906) mais vabanes 
Mihkel vanglast. Ta alustas ajakirjaniku elu, töötades ajalehe 
“Hüüdja” toimetuses Tallinnas.  
1908.a. Mihkel Aitsam abiellus Vigalast pärit Ann Kopsuga.  
1909 aastast töötas Aitsam Tallinnas Eesti Põllumeeste Seltsis 
asjaajajana. Järgneva kümne aasta jooksul hoolitses ta seltsi 
näituste, nimekirjade, tegevuse ülevaadete, aasta aruannete, 
tähtraamatute koostamise ja trükkimise eest. Mingil määral jätkas 
ta ka kaastööd ajalehtedega.  
 
1.märtsil 1919.a. (iseseisev Eesti) läks Aitsam südamelähedase-
male tööle – “Päevalehe” toimetusse.  
20-ndatel aastatel kirjutas ta näidendeid, mida mängiti 
maalavadel. Nendest “Salmisto” oli autobiograafilise sisuga, 
jutustades enda saatusest 1905.a. revolutsioonipäevil.  
Peale Nõukogude võimu kehtestamist 1940.a. töötas Aitsam 
ajaleht “Kommunist” toimetuses, kust ta 1940.a. lõpus siirdus 
pensionile. 
Ajakirjaniku ja kirjanikuna oli Mihkel Aitsami paremad ja 
väärtuslikumad aastad Eesti Vabariigi ajal (1934-1940), mil 
“Päevalehe” joone all ilmusid tema artiklid. Hiljem ilmusid need 
mitme eriraamatuna. NT “1905 aasta Läänemaal”1937, “Hiiu 
lossist Siberisse”1937, “Sunnitöölise märgi all”1937, 
“Metsavennad”1938, “Soontaga kanged meh ed”1938, “Eestimaa 
kuningas”1939, “Laanekotkas”1939, “Rahutused Rae 
mõisas”1939, “Hiislari tütar”1940, “Käskjalg eksiteel”1940.  
 
See on umbes 3000 lehekülge paljude fotode, dokumentide, 
skeemide ja kaartidega varustatud lugemisvara. Samal ajal avaldas 
ta ka sadakond kodu-uurimuslikku, ajaloolist ja päevakajalist 
kirjutist, mis näitab tema suurt töövõimet. Kirjutamisele eelnes 
visa ja aeganõudev materjali kogumine kohapeal (Vigalas, Viru-
Nigulas, Kose-Uuemõisas, Hiiumaal jm). Samuti tuli külastada 
välismaa arhiive ja muuseume, 1931.a Helsingis, 1935.a 
Stockholmis, korduvalt Riias.  
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Mõni sõna Mihkel Aitsami teostest. 
Romaanis “Eestimaa kuningas” on kujutatud Kose -Uuemõisa 
teomeeste ülestõusu. Kölli Toomas, teomeeste poolt valitud 
“kuningas”, j ääb ka vangina alistamatuks, ühise võitluse, mõtte 
ja lootuse kandjaks. 
“Sunnitöölise märgi all” käsitletakse Viru -Nigula kihelkonna 
Kalvi mõisa talupoegade mässu 1816.a. Ülestõusu juht Nulli 
Jaan saadeti asumisele, kuid talupoegadesse jäi idanema tema 
mõtte maasaamisest. 
“Hiiu lossist Siberisse” (krahv Ungern -Sterbergi jälgedes) on 
andnud idee ja ainet ooperi “Tormide rand” libretole.  
Romaan “hiislari tütar” viib lugeja 16. sajandi esimese poole 
Vigala olustikku – rahvakombed, uskumused, 
reformatsioonisündmused (“piiskopisõda”), rahva käekäik.  
Tuleb mainida veel kauakestnud ja põhjalikku “Vigala 
kihelkonna ajaloo” koostamist.  
Mihkel Aitsami tööd on väärtuslikuks materjaliks ja andmete 
allikaks igale ajalooga tegelevale teadlasele ja kodu-uurijale. 
Pensionipõlves rajas Mihkel Aitsam koos poja Mihkliga 
eluaseme Vana-Vigala mõisa lähedale vastaspoole jõge 
Hirvepargi äärde. Poeg Mihkel sai õpetaja koha Vigala 
Põllundus- ja Aianduskoolis.  
Olen isiklikult kokku puutunud Mihkel Aitsamiga. Kui ma 
1944.a. sügisel tulin Vigala Põllundus- ja Aianduskooli 
õpetajaks, tutvusin kohe Mihkel Aitsam juunioriga. Et isa ja 
poega mitte segi ajada, nimetasime vanema Mihkli seenioriks ja 
noorema juunioriks. Mihkel juunior viis mind peagi oma koju, 
kus tutvusin tema isaga. Mihkel seenior oli väga lahke, jutukas, 
ta rääkis mulle Vigala mõisa ajaloost, uskumustest, vaimudest 
jms. Mihkel seeniori üldistest omadustest tuleb mainida, et ta oli 
suur rännumees. Peamiselt kasutas ta jalgratast, olles üks 
esimesi jalgratta omanikkudest Vigalas. Ka vanas eas sõitis ta 
palju jalgrattaga, pikad valged juuksed lehvimas.  
Mihkel seenior oli veel innukas pillimees, mängis viiulit. Selle 
õppis ta selgeks juba Aitsamaa abikoolis; oma esimese viiuli 
ehitas ise. Noores eas mängis Vigala Muusikaseltsi orkestris.  

Pensionieas mängis Vigala rahvapilliorkestris viiulit. 1952.a. 
esines ta Estonia kontsertsaalis Küla Kunstilise Isetegevuse 
ülevaatuse lõppkontserdil omaloomingulise palaga 
“Vimmapüüdjate polkaga”. Omaloomingulisi lugusid oli tal palju. 
Nagu ta ise ütles: “Kui kirjutamise juures mõttelõng ei tahtnud 
idaneda, siis võtsin viiuli kätte ja mängisin ning mõte hakkas jälle 
voolama.”  
 
Vigala Põllundus- ja Aianduskooli õpilaste pidudel esinesid 
vahest kaks Mihklit. Mõlemad mängisid viiulit, kuid poeg Mihkel 
lisaks veel parmupilli.  
 
Mihkel seenior oli kirglik kalamees. Kuna sünnikodu asus jõe 
ääres, andis see võimaluse juba poisikese eas tegeleda 
kalapüügiga. Suurejooneline kalapüüdmine algas aga 
pensionipõlves, mil ta muretses endale paadi ja täiendas 
püügivarustust. Ühele pikale kalastusretkele mööda jõge kutsus ta 
ka minu kaasa. Õpetas kuidas põhjaõngi vette panna. Mihkel 
juunior, kes püüdis kalu peamiselt spinninguga, õpetas mulle selle 
kasutamist.  
Nende õhutusel ostsin endalegi spinningu, käisin päris mitmel 
korral proovimas nii põhjaõngi kui ka spinningut, kuid õiget 
kalameest minust ei saanud, mul olid teised huvid tugevamad.  
Mihkel Aitsam seeniorist oleks veel mõndagi kirjutada, kuid 
olulisem on öeldud. Ta suri 17.juulil 1953.a. ja on maetud Vigala 
kalmistule. 
Tema kirjanduslik looming sisaldab palju eesti kultuurilist ja 
ajaloolist püsiväärtust. 
 
1.juulil 1978.a. avati tema koduseinal mälestustahvel: 
Ajakirjanik, kirjanik ja kodu-uurija  
Mihkel Aitsam 
Elas selles majas aastatel 1940- 1953 
 
J. Laanemets 
 

Spordi-
sõniumid 

MAADLUSEST 
 
8.-9. veebruaril toimusid Jõgeval Eesti Meistrivõistlused kuni 15-
aastastele. Võistlustel osalesid ka Vana-Vigala Põhikooli õpilased: 
Sander Viljastu ( kuni 38 kg) – alagrupist edasi ei pääsenud. 
 
Jaan Kuusik – (kuni 32 kg) – võitis kõiki vastaseid ja jõudis 
finaali. Heitluses esimese koha pärast oli talle vastaseks Tapa 
maadleja Aleksander Novitski. Jaan võitis 10:0 tulles 
esmakordselt Eesti Meistriks.  
 
Ardo Arusaar ja Vahur Allveer (kuni 53 kg) – jõudsid mõlemad 
poolfinaali, kus tuli klassivendadel omavahel kohtuda. Võitjaks 
tuli Ardo ja liikus edasi finaali. Ardo tõestas ka sel aastal, et on 
vaieldamatu liider omavanuses ja kaalus – võitis Luunja maadlejat 
Jürgen Hilpuse 10:0 ja tuli viiendat korda Eesti Meistriks.  
 
Samas kaalus tuli Vahuril III-IV koha matšis vastu võtta 
seljakaotus MK Jaan võistlejalt Jaanus Lepikult. Vahurile igati 
tubli IV koht. 
 
Olev Nisumaa  
 

Võistlused toimusid 15.veebruaril Tapal. Võistlejaid oli Lätist, 
Leedust ja Eestist. Maadlejaid oliumbes 200. päev oli 
maadlejate jaoks väga pikk, kuna koju jõuti alles kell kaks 
öösel. Vigala maadlejate tulemused olid: 
Jaan Kuusik – 35 kg III koht 
Sander Viljastu – 38 kg III koht 
Ardo Arusaar – 50 kg I koht 
Ranno Laane - 69 kg III koht   
Tarvi Thomberg – 84 kg III koht 
 
Järgmised võistlused toimusid 22.veebruaril Tallinnas 
Audentese Spordikoolis. Vigala võistlejate tulemused olid:  
Vahur Allveer – 54 kg II koht 
Jüri Nisumaa – 63 kg I koht 
Ranno Laane  - 69 kg  III koht 
Rait Thomberg – 76 kg II koht 
Tarvi Thomberg – 84 kg I koht 
Auhindu andis üle kahekordne Maailmameister August Englas. 
Kohal oli ka kuulus joogaga tegeleja Madis Kivi ja tema tütar 
Maarja Kivi, kes esines koos bändi Vanilla Ninja.  
 
Mari   
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Korvpall 
 
Kivi-Vigala Põhikooli B- klassi korvpalli poisid osalesid 
10- 11 märtsil Eesti Meistrivõistluste Põhikoolide 
finaalturniiril. Poolfinaalturniiril tuli alla vanduda Simuna 
poistele kuid alagrupi teine koht andis võimaluse pääseda 
finaali. Finaalis osales viis poiste võistkonda kellele 
seekord tuli kõikidele napilt alla vanduda. Selle aasta 
põhikoolide võitjaks tuli üllatuslikult Kihelkonna kool 
saaremaalt. Finaalturniiri ühtlusest räägib ka see, et 
Simuna kool võitis Kihelkonna Kooli 40- punktiga aga 
Simuna jäi lõpuks neljandale kohale. Muidugi ka paljus 
kohtunike kaasabil. Igatahes järjestus siis selline. 1. 
Kihelkonna 2. Nõo 3. Paikuse 4. Simuna 5. Kivi- Vigala. 
Igatahes viienda kohaga võib rahule jääda. Võistkonnas 
mängisid: Kaur Kristin, Reimo Lepp, Marek Orub, Martin 
Sisas, Martin Üürike, Margus Liiva, Riho Rukki, Madis 
Peitre. 
 
Marko Kreuz 

Võrkpalliheitlused Vana – Vigalas 
 
Vigala võrkpalliturniir on leidnud maakonna spordisvõistluste 
kalendris kindla koha. Selle aasta Vigala esimene suurim 
spordisündmus toimus kevadkuu esimesel päeval, mil kogunesid 
võrkpallihuvilised  Vana – Vigalasse, et osaleda järjekordsel 
turniiril. Soov osaleda võistlustel on suur. Uued üritajad turniiril 
olid Kaiu meeskond ning Türi, Lihula ja Vändra naiskond. 
Seekordsel turniiril osales 9 meeskonda ja 8 naiskonda, 
rahvusvahelist hõngu andis turniirile väljastpoolt Eestist osalenud 
Hämeenlinna “Tavastia” meeskond Soomest. Mängud toimusid 
kahes alagrupis, kus jätkati olümpiasüsteemis. Meeste mängud 
olid Vana – Vigala tehnika- ja teeninduskooli võimlas, 
naiskondade mängud aga Vana – Vigala põhikooli spordisaalis. 
Huvitav oli meeste finaalmäng esimese ja teise kohale, mullune 
turniiri võitja Viljandi pidi alistuma Vigala meeskonnale ja nii 
saavutas üle pika aja Vigala meeskond turniirivõitja tiitli, kellele 
järgnes Viljandi, Märjamaa, SK “Rewaltes”, Kaiu, Kullamaa, 
Valtu, Hämeenlinna ja Virtsu meeskonnad. Naiskondade 
mängudes näitas head tehnilist taset SK “Rewaltes “, kes on 
korduvalt tulnud ka Vigala turniiri võitjaks, nii ka tänavu. 
Järgnevatele kohtadele võistkonnad olid tasavägisemad ja  
võrdsed. Mullune võitja Valtu naiskond pidi tallinlaste paremust 
tundma ning saavutas turniiril teise koha, kolmandaks tuli. 

Kullamaa naiskond, neile järgnesid Vändra, Vigala, Märjamaa, 
Lihula. Nagu alati selgitakse turniiri parimad mängijad, kellele 
Vigala ettevõtted on välja pannud eriauhinnad. 
Turniiri parim naismängija Mare Massa, parim võistleja 
Vigalast Ille Välimäe ning sümpaatsem naine väljakul Õnnele 
Sepman. Turniiri parimaks meesmängijaks osutus Ahto Reilent 
Vigala võistkonnast, Vigala parim Rain Enni ning noorim 
mängija  turniiril oli Madis Riive Virtsu meeskonnast. Võitjad 
võistkonnad said aastaks hoiule rändkarika. Suur tänu võistluste 
sponsoritele. 
 Turniir lõppes sportlaste ühise 
õhtuga, kus tantsuks mängis “S 
& V “ ning lõbusaid va hepalasid 
pakkus tehnika- ja teenindus-
kooli õpetajate šoutrupp. 
Sportlikul tegevusel on Vigalas  
pikad traditsioonid, hea et 
järjepidevus jätkub ja seda kõike 
vallavalitsuse mõistvale suhtu-
misele. Spordisündmuseid on 
Vigalas veel mitmeid tulemas. 
 
Maie Üürike 
 

UUED RAAMATUD KIVI-VIGALA 
RAAMATUKOGUS 
 
Ilukirjandus:   
Ajaviiteromaanid: 
Campbell, Alexandra  Firmapidu 
Jenkins, Amy   Mesinädalad 
 
Kriminaalromaanid: 
Marinina, Aleksandra  Kõige eest tuleb maksta 
Marinina, Aleksandra  Surmajärgne pilt 
 
Ulmeromaan: 
Pratchett, Terry  Nõiad võõrsil 
 
Eesti kirjanikelt: 
Tanner, Lii   Olmedaamide Tallinn 
Biin, Aarne   Presidendirulett 
Tohvri, Erik   Kasevälja 
 
Teabekirjandus: 
Rütman, Heiki   Autode remont I ja II 
Gavett, Ch.   Linnused läbi aegade 
Sibul, Ivar Maarjakask ja tema 

kasvatamine 
Kaskor, Vello   Hiiumaa ringteed  

Meie hulgast lahkunud 
 

Viktor Vlassov 
Olga-Miralda Hõbesalu 

 

Vigala Sõnumid ootab kaastöid iga kuu 24. 
kuupäevaks. Tuua võib need vallavalitsusse Elle 

Altmetsa kätte või saata e-postiga elle@vigala.ee. 
Vana-Vigala elanikud võivad kaastöid endiselt 
toimetada Hanno kätte, e-post hanno@vigala.ee 
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Aprillikuu sünnipäevalapsed 
 
 
Hilda-Armilda Turtsa  90 16.04.1913 
Helmi Konnapere  89 13.04.1914 
Aliide Klementsov  87 10.04.1916 
Asta-Aurelie Järv  87 30.04.1916 
Alfred-Heinrich Tohver 82 20.04.1921 
Salme Ojandu   81 20.04.1922 
Laine Plamus   80 13.04.1923 
Elmi Nisumaa   80 15.04.1923 
Meinhard-Friedrich Kuusik 75 07.04.1928 
Elsa Janson   75 20.04.1928 
Uno Aak   70 11.04.1933 
Hillar Vinger   65 17.04.1938 
Elmo Randma   60 29.04.1943 
Heinu Kärme   55 03.04.1948 
Viivi Jalas   55 06.04.1948 
Krista Pesti   50 03.04.1953 
Ahto Paaret   50 04.04.1953 
 
Palju õnne! 

 
ELMI NISUMAA 
 
80  
 
ÕNNITLEVAD 
TÜTRED JA POEG  
PEREDEGA 

PÜHENDUS VANA- VIGALA 
TOHTRITELE! 
 
Võtnud aeg minult kõik 
minu nooruse, jõu ja mu trotsi, 
mu võidud ja mu vead. 
Aga see tuli siin rinna sees,  
selle leegi süütab – hea tohter – 
minu haiguste võidumees. 
 Mis saab tohtri juures käies 
 veel paremat tahta,  
 kui uksest sisse minnes 
 vaatavad patsiendile otsa 
 kaks lahket ja julgustavat silma? 
Kas teate kus selliseid silmi võib näha? 
Selleks vaja on visiit 
Vana-Vigala med.punkti teha. 
Siin töötavadki need 
paljude haigete lemmikud 
velsker Maret ja dr. Eike,  
kes oma töövaeva ei pelga 
ega iialgi keera abivajajale selga.  
 Annaks taevas, et riigivõim 
 neid ära ei koondaks 
 ja Vigala rahva lähedast 
 ravivõimalust ei moondaks. 
 
Tänulik patsient E. Randvere 
 

 
Vigala Vallavalitsus kuulutab välja Külavanema 
märgi kavandi konkursi 
 
Seoses üle Eestilise hoogustunud külade liikumisega, 
tahame oma vallas suurendada koostööd küladega. Esimese 
etapina näeme külades külavanemate valimist. 
 
Seoses sellega kuulutame välja konkursi “Külavanema 
märk”. 
 
Märgil võiks olla tekst, mis näitab, et tegemist on Vigala 
valla külavanemaga. Eraldi külanimede kaupa nende välja 
toomist ei pea otstarbeliseks (tellimine kulukas).  
 
Märgi minimaalne läbimõõt 5 cm. Kavandatav märk võib 
olla nii kaelariputatav (paela, takunööriga, jms) või rinda 
pandav; kandiline, ovaalne, kolmnurkne, jne. Kavandatava 
märgi materjali valik sõltub kavandist.   
 
Märgi kavandi laekumise tähtaeg 21. aprill 2003.a. Vigala 
Vallavalitsusse märksõna all “Külavanemamärk”.  
 
NB! Ärge unustage oma nime ja kontaktandmeid lisamast.  
Välja on pandud auhinnafond 1000 krooni.  
 
Info tel. 92 288. 
 

 

UUS VALLAKODANIK 
 

GERLIN SILDOJA 
 

05. märts 


