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Kevadised mõtisklused ja tänusõnad! 
 
Õnn on tee, mida mööda me liigume. Sihtpunktist olulisemad on teekond, 
maastik ja reisiseltskond. Õnn tuleb teel olles, mitte kannatamatult 
kilomeetreid lugedes. 
(Manfred Kets de Vries´i raamatust “Õnne valem”)  
 
Suur aitäh kõigile, kes on olnud koostöövalmid, ning on olnud valmis ka 
ise ennast ja veel teisigi vaatamata enda eluraskustele aitama. 
Loodetavasti jätkub vallavanematel ja volikogul edaspidigi vastutulelikkust, 
jõudu, leidlikkust ja võimalusi tervise ning teiste elualade edendamise 
osas. 
Südamlikud tänud Vigala mesindus-, aiandus- ja tordimeistritele!  
Positiivset ellusuhtumist, siis on tuju ja tervis ikka paremad! 
 
Tohter 
 
Vigala Vallavalitsus ja Volikogu tänab perearsti Eike Elmetit meeldiva 
koostöö eest ja soovib talle ilusat edasiminekut! 



  

 

2 Kultuur mai 2004 

Läbi raskuste tantsupeo poole 
 
On tantsijaid, kes kord tantsupeol osalenuna ei taha sellist 
kogemust enam kunagi korrata ning tantsijaid, kelles püsib 
jätkuvalt vastupandamatu soov läbi tiheda töö ja 
konkursisõela jõuda Kalevi staadioni tantsumurule. 
Viimaste hulka kuulub folklooriseltsi Kiitsharakad naisrühm 
ning nad on oma järjekordsele eesmärgile 
jõudmas – ülevaatusel tantsiti end 80 peol osaleva 
naisrühma hulka. Naisrühmade üldjuhi Helle-Mare 
Kõmmuse sõnul luges 138 rühma hulgast valiku tegemise 
juures see, kes oli emotsionaalsem, väljendusrikkam ning 
suutis tantsuteksti korrektselt edasi anda. Suur töö on 
tehtud ning enamus naistest teab juba oma kogemustest, 
mis neid ootab ees Tallinnas. 

 “Las jääda ükski mets…”. Peo pealavastaja ja tema 
meeskonna unistuseks on tantsuväljakule tantsudest 
kasvama panna pärnaallee ja männimets, võimsad 
kastanid ja jõuduandvad pihlakad, sekka kidurad kadakad 
ning müstilised tammed. 
Et tantsija ka tegelikult loodusega kokku lepiks ja tema 
valdustes end ausalt ja vabalt tunneks, istutab ta kevadel 
metsa oma puu, või kaks, või kümme…. Nõnda kui jõud, 
jaks ja aeg lubab. Tantsijaid on 8000. Kui tihedaks 
kasvavad need tantsijate metsad, seda näitab aeg. 
Vana-Vigalast sõitis bussitäis talgulisi – 29 lauljat, tantsijat 
ja vabatahtlikku - Nissi valda metsa istutama 8. mail. 
Istutati umbes 2000 kuuseistikut. Asjaosaline Silja Käär 
jagas oma muljeid: “Töö oli üsna raske, käed said päris ära 
torgitud ja korralikult mullaseks ka. Peale tööd sõime 
ühiselt suppi ning laulsime istutatud kuusekesed kasvama. 
Olime küll väsinud, kuid rõõmsad ja rahul - igaüks meist on 
üle poolesaja puu kasvama pannud! Koduteel käisime ka 
Varbola linnust kaemas. Oli väga tore ja kasulik päev!” 
Kalev Järvela: “Tegelikult ei kanna pidu vaid seetõttu 
metsapeo nime, et iga tantsuline puu istutab. Kas ei aja 
metsamees ja rahvatantsija oma tegemistes üht ja sama 
asja? Nõnda kui metsaistutaja töö kannab kõigile nähtavat 
vilja aastate pärast, nii on ka kultuuris. Tantsuseemne 
istutamine tänase lapse südamesse kasvab võimsaks 
puuks aastate pärast. Nõnda näeb ka metsaistutaja oma 
töö vilja aastakümnete pärast.  
Seda sama seemet antakse edasi järgmistele põlvedele –
nii metsas kui tantsumaastikul. Ja seda tööd ei tohi 
unarusse jätta.” 
Meie tänased tantsijad on tõestuseks, et Vigala 
tantsumaastikul töö käib ning kannab ka vilja. Kaasa aitab 
toetav suhtumine kooli ja omavalitsuse poolt, suurt osa 
etendavad ka tantsijate pereliikmed. Osasaamiseks olgu 
ära toodud ka tantsupeo põhiürituste ajakava: 
Reedel, 2. juulil  
kell 14.00 tantsupeo peaproov-etendus pensionäridele ja 
õpilastele 
kell 19.00 tantsupeo I etendus 
Laupäeval, 3. juulil  
kell 11.00 tantsupeo II etendus  
kell 14.00 rongkäik Vabaduse väljakult Lauluväljakule 
Pühapäeval, 4. juulil kell 19.00 tantsupeo III etendus 
 

Krista Tõldmaker

Märjamaa piirkonna laste lauluvõistlus 
 
16. mail toimus Vana-Vigala rahvamajas Märjamaa 
piirkonna laste lauluvõistlus. Seekordne lauluvõistlus oli 
juubelihõnguline – toimus see juba viiendat korda.  
Vana-Vigala Põhikoolist osalesid Anni Vitsberg, Meeli 
Pappe, Gretelis Liländer, Toomas Lasn ja Mari-Liis 
Veimann ning vilistlane Triin Soonberg; Kivi-Vigala 
Põhikoolist Tauno Roland, Piia Laan, Karolin Niit, Karmo 
Jõendi, Vahur Viimne, Annika Paaret ja Ülle Rämo. Samuti 
oli esindatud Märjamaa, Varbola, Laukna ja Valgu, kokku 
51 registreerunut.  
Žüriisse kuulusid kolm liiget: meie oma valla tüdruk 
Jaanika Kuusik, kes õpib Tallinna Muusikakeskkoolis, Kaiu 
Põhikooli muusikaõpetaja Argo Niinemets ning Kullamaa 
keskkooli direktor Meelis Välis, kes on meile kõigile teada-
tuntud laulumees.  
Võisteldi viies vanuserühmas - kahes arvukamalt 
esindatud rühmas anti välja neli auhinnalist kohta. Meie 
valla tublimad lauljad olid Triin Soonberg 
 

(jagas 1.-2. kohta, juhendaja Vahur Soonberg), Vahur 
Viimne, Ülle Rämo (mõlemad 3. koht, juhendaja Aili 
Soonberg) ja Toomas Lasn (4. koht, juhendaja Silja Käär). 
Tegelikult võib öelda, et väga tublid olid kõik võistlejad. 
Päev oli üsna pikk ja parasjagu pingeline ning andis 
kindlasti palju kasulikke kogemusi nii noortele lauljatele kui 
ka õpetajatele. Päev lõppes tänukirjade üleandmise ja 
ühise tordisöömisega. 
Ja veel – paraku pole head ilma halvata. Paljud lapsed 
käisid rahvamaja ruumes asuvast baarist kehakinnitust 
ostmas. Paraku oli baar maast laeni sinises suitsuvines 
ning lastel tuli kuulata purjus klientide kommentaare ja 
räuskamist. Kahju…  
Lõpuks tänusõnad: lauluvõistlus sai teoks tänu Vigala 
Vallavalitsuse ja Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi 
Hariduse Osafondi rahalisele toetusele. Suured tänud abi 
eest lauluvõistluse korraldamisel ka Astra Põlmale, Harri 
Kivile ja Ilona Pappele! 

Silja Käär ja Aili Soonberg
lauluvõistluse korraldajad

 

Oma esimest suure peo kogemust lähevad saama aga 
lapsed. Repertuaar on mahukas ning nõuab päris tugevat 
treeningut. Oleme teinud kaks kahepäevast tantsulaagrit 
ning arvukalt treening-tunde lisaks tavapärasele kahele 
tunnile nädalas. Lihtne pole see olnud kellelegi. Lastel on 
ka muid huvialasid, millega tahetakse tegeleda. Nii mõnigi 
loobus,  vedades alt rühma ning eelkõige oma partnerit. 
Praeguseks on rühmas aga 8 paari, kes ülevaatusel 
edukalt esinesid ning peole pääsesid. 
Sellesuvine suursündmus XVII Üldtantsupidu kannab nime
 

Raskused on selja taha jäänud 



  

 

3 mai 2004 Kooliuudised 

Uudiseid Kivi-Vigala Põhikoolist 
 
6. mail toimus Rapla maakonna 9. klasside saksa keele 
olümpiaad, kus meie kooli õpilane Sander Soosaar 
saavutas II koha ja Diana Tammeleht III koha. Neid 
õpetab Loide Enni. 
Iga õppeaasta lõpus kutsub Rapla Maavalitsuse haridus- ja 
kultuuriosakond olümpiaadidel edukalt esinenud õpilased 
parimate ainetundjate vastuvõtule. 28. maiks on meie 
koolist kutsutud Liis Jaagant (emakeele olümpiaad), Tõnis 
Liiva (bioloogia- ja geograafiaolümpiaad), Riho Rukki 
(ajaloo-olümpiaad), Sander Soosaar ja Diana Tammeleht 
(saksa keele olümpiaad). 
27.-28. aprillil toimus Viljandis Eesti MV B-klassi korvpallis 
maapõhikoolide finaalturniir. Seal osales edukalt ka Kivi-
Vigala poiste võistkond. Esimesel päeval võideti Nõo 
Põhikooli, Vilustet ja Leiet. Teise päeva vastasteks olid 
viimase aja kaks tugevamat põhikooli - Simuna ja 
Kihelkonna. Simunale kaotati tasavägises mängus 7 
punktiga. Kihelkonna vastu aga seekord hammas ei 
hakanud ja kaotus tuli 20-punktiline. Nii saavutati 
Kihelkonna ja Simuna järel III koht. Võistkonda kuulusid: 
Martin Üürike, Kaur Kristin, Riho Rukki, Madis Peitre, 
Martin Sisas, Margus Liiva, Siim Jaagant, Anre Kuldja, 
Peep Võtti. Poiste treener on Marko Kreuz. 
Korvpalli maakondlikus üldarvestuses vahetasime eelmise 
õppeaasta I koha sel aastal II koha vastu. 
Kivi-Vigala Põhikooli KEVADPIDU toimub 28. mail 
algusega kell 18:00 Kivi-Vigala Rahvamajas. Olete kõik 
oodatud vaatama kooli taidlusringide paremaid numbreid ja 
üllatusesinejaid! 
 

Kivi-Vigala Põhikool
 

Maikuu Vana-Vigala Põhikoolis 
 
Maikuu eelõhtul 30. aprillil toimus meie koolis juba 
traditsiooniline Playbox-show. Kõik klassid esinesid ühe või 
isegi mitme etteastega, samuti olid õpetajad oma loo ette 
valmistanud. Üritus pakkus toredaid hetki nii esinejatele kui 
publikule. Säravamaid playboxe võib taas näha kevadpeol. 
 

Sada päeva olümpiamängudeni 
 
5. mail, sada päeva enne Ateena Olümpiamänge, kogunes 
umbes 1200 õpilast-õpetajat Tallinna Saku Suurhalli. Meie 
maakonnast oli õpilasi 50 ja meie koolist 3: Veronika 
Vodolaztšenko, Rauno Liländer ja Sander Viljastu. Üritus 
oli mõeldud parimatele õppur-sportlastele. 
Esimesena oli võimalik kohtuda olümpiavõitjatega, kes 
jagasid autogramme. Kohal olid Ants Antson 
(kiiruisutamine), kahekordne olümpiavõitja Svetlana 
Tširkova (vehklemine), Jaan Talts (tõstmine), Jüri Tarmak 
(kõrgushüpe), Jaak Uudmäe (kolmikhüpe), Viljar Loor 
(võrkpall), Ivar Stukolkin (ujumine), Erika Salumäe 
(kahekordne olümpiavõitja trekisõidus). Ka pronksmedali 
omanik Indrek Pertelson oli kohal.  
Toimis ühistreening ja teatevõistlused maakondade vahel. 
Veronika esines väga hästi hüpitsaga hüppamises. Pärast 
ühist lõunasööki oli võimalik külastada Premia Jäähalli ja 
Tallinna Loomaaeda. Jäähallis uisutamine oli suur elamus. 
Saku Suurhallis oli võimalik Pedagoogikaülikooli ja 
Sisekaitseakadeemia tudengite juhendamisel tegeleda 
mitmesuguste jõuproovidega. Järgnes Smilers’i kontsert ja 
teatevõistluste autasustamine. Kõik osavõtjad said 
kaelaskantava võtmehoidja.  
Kell 16.00 avati Olümpiajooksu rada (3,3 km). Kõik raja 
läbijad said ROK-I presidendi allkirjaga diplomid. 
Osavõtjakaardi numbri järgi loositi hulgaliselt nänni. Oli 
tõesti suurepärase päev. Meie makkonna koolispordiliidu 
esinaine Laine Rokk arvas, et võiks ka maakonnas midagi 
sarnast teha.  

Ell Rahnik

Nädalavahetusel, mil maikuu ja aprill kohad vahetasid, 
korraldas tantsuõpetaja Krista Tõldmaker tantsulaagri 
4. - 5. klassi rahvatantsijatele. Tantsupeole pürgijad õppisid 
peorepertuaari. Abiks oli Ilona Noor - Märjamaa 
tantsurühma “Hopsani” juhendaja ja Kivi-Vigala Põhikooli 
huvijuht. Tänu temale sai selgeks üldtants “Las jääda ükski 
mets”. Vaadati esimesel ülevaatusel filmitut ning tehti 
tantsudes parandusi ja täpsustusi. Võõrustati Jõõpre 
lasterühma, kellega koos on juba päris mitmeid laagreid 
tehtud ning Soome reisilgi käidud. Kuigi treening kestis 
reede õhtul poole üheksani, tegid tantsulapsed siiski veel 
ka volbrituld. Selle eest, et lastel kõhud täis oleks, 
hoolitses Raili Roosi. Laagri lõppedes tantsiti 
lapsevanematele ette kogu repertuaar. 
Emadepäeva puhul olid reedel meie koolis lahtised tunnid, 
mida võisid külastada kõik emad. Kivisaalis võis näha 
näitust õpilastöödest. Õhtul kogunesid kooli aulasse emad, 
vanaemad ja teised kallid inimesed. Tervituskõnega esines 
kooli direktor, lapsed andsid pea pooleteist tunnise sisuka 
kontserdi. Pildid kontserdilt on nüüd üleval ka kooli 
kodulehekülje galeriis. 
Laupäeval, 8. mail, käisid meie kooli lauljad, tantsijad ja 
vabatahtlikud koos folklooriseltsi "Kiitsharakad" 
naisrahvatantsurühmaga Nissi vallas metsa istutamas. 
Kokku oli meid 29. Kamba peale sai kasvama pandud 
umbes 2000 kuusehakatist.  
Maikuus käisid üldlaulu- ja tantsupeo ülevaatusel 
mudilaskoor ja 4.-5. klassi tantsurühm. Konkursisõel oli 
tihe, kuid meie lapsed olid väga tublid ning suurele peole 
sõidavad nii mudilaskoor kui tantsijad. Juba aprillikuus 
tagas endale laulupeole pääsu ka lastekoor. 
Veel sündmustest, mis koolielus lähiajal plaanis. 3. juunil 
heliseb viimane koolikell üheksandale klassile, keda ootab 
ees pingeline eksamiperiood. Kooliaastat kokkuvõttev 
kevadkontsert toimub viimasel koolipäeval, 4. juunil 
algusega kell 18:00 Vana-Vigala TTK aulas. Ootame kõiki 
huvilisi kuulama-vaatama, mida me selle aasta jooksul 
selgeks õppinud oleme! 

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

 

4. klassi posid esinemas Playbox-show’l 



  

 

4 Vallauudised mai 2004 

Vigala Vallavalitsuses ja volikogus 
 
Vigala Vallavalitsuses: 

 
30.04.2004.a. istungil: 

- määrati kompensatsioon ühele õigustatud subjektile 
- otsustati jagada üks kinnistu neljaks maaüksuseks 
- otsustati väljastada kasutusload kahele ehitisele 
- anti kirjalik nõusolek  ruumide tehnosüsteemide 

muutmiseks 
- perearsti konkursikomisjoni määrati vallasekretär 

Helja Kaarits 
- arutusel oli OÜ Vigala Piimatööstus olukord 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 1822.50 krooni 
- maakondliku laste lauluvõistluse läbiviimiseks 

eraldati reservfondist 1870 krooni 
12.05.2004.a. istungil: 

- otsustati lubada erastada maad ühel taotlejal 
- määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa 
- tühistati vallavalitsuse korraldus hooldaja määramise 

kohta 
- väljastati projekteerimistingimused kahele taotlejale 
- tunnistati kehtetuks OÜ Vigala Piimatööstus 

tootmishoone kasutusluba 
- konkursile “Kaunis Kodu 2004” esitati Liia Pasieko 

Naravere külast, Taivo Tamme Vana-Vigala külast, 
Hans Redlich Kivi-Vigala külast ning Toomas Ruus 
Tiduvere külast. 

- kehtestati valla lehes avaldatava kommertsreklaami 
hinnaks 10 krooni cm2, millele lisandub käibemaks 

- otsustati kahe suurema üürivõlglase kohta
vormistada dokumendid kohtusse andmiseks  

- sotsiaaltoetusteks eraldati 1620 krooni. 

Vigala Vallavolikogus: 
 
30.04.2004.a. istungil: 

-     kinnitati ÜVK arengukava 
- kinnitati 2003.aasta majandusaasta aruanne 
- vallavalitsuse liikmetest vabastati Riina Redlich ja 

Reemet Kasekamp 
- uuteks vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Natalia 

Lüllmaa ja Enno Selirand 
- moodustati jaoskonnakomisjonid Euroopa 

Parlamendi valimisteks 
- valla põhivarast kanti maha Rebase saun asukohaga 

Kurevere külas. 
- Peremehetu varana võeti arvele Sirtsu majavaldus 

Päärdu külas, Noorloomalaut Kurevere külas, Elamu 
Manni külas, Villaveski majavaldus Rääski külas. 

- Muudeti Vana-Vigala Laste ja Noorte Huvikeskuse 
põhimäärust. 

- Muudeti Vana-Vigala Rahvamaja põhimäärust 
- Muudeti “Stipendiumite taotlemise, määramise ja 

maksmise korda Vigala vallas” 
- Munitsipaalomandisse otsustati taotleda järgmiste 

hoonete alused maad: Vana-Vigala põhikool, Kivi-
Vigala Põhikool, Vigala Hooldekodu, Kivi-Vigala 
Lasteaed, Vana-Vigala Rahvamaja, Vana-Vigala 
Raamatukogu 

- Kinnitati “Sotsiaaleluruumide eraldamise ja 
kasutamise kord Vigala vallas” 

- Vigala Meeskvintetile eraldati Rootsi sõiduks 5000 
krooni 

- Arutusel oli Pärnu ATP bussiliini nr 333 võimalikud 
muudatused 

 
 

Ettevõtja registreerimine  
kaubandustegevuse valdkonnas 
 
15. aprillil 2004 jõustus majandustegevuse registri seadus.  
Uue registriga kaasneb oluline muudatus 
kaubandustegevuse valdkonna andmete sisestamisel, mis 
hakkab edaspidi toimuma tegevuskoha põhiselt. Alates 15. 
aprillist ei väljasta kohaliku omavalitsuse ametnikud enam 
paberil kauplemislubasid, vaid sisestavad ettevõtja taotluse 
andmed otse registrisse.  
 
Enne 15. aprilli 2004.a väljastatud tähtajaline 
kauplemisluba kehtib kauplemisloale märgitud tähtpäevani 
või sellele märgitud andmete muutumiseni, kuid mitte 
kauem kui 2005. aasta 15. aprillini. 
 
Enne 15. aprilli 2004. a väljastatud tähtajatu kauplemisluba 
kehtib sellele märgitud andmete muutumiseni, kuid mitte 
kauem kui 2005. aasta 15. aprillini. 
Enne 15. aprilli 2004. a hulgikaubandusega tegeleval 
kauplejal on lubatud tegutseda registreeringuta kuni 2004. 
aasta 15. septembrini. 
 
15.aprillist 2004.a hakkas kehtima ka nõue 
hulgikaubandusega tegeleva ettevõtja 
registreerimiseks, mis toob kaasa ka enamiku tootjate, 
kes on registreeritud äriregistris või maksukohuslaste 
registris ning kes tegelevad oma toodangu (ka 
põllumajandustoodangu) hulgimüügiga, 
registreerimise kohustuse.  

Kaubandustegevuse seadusest tulenevalt ei pea 
registreeringut taotlema tegevusaladel, mille käigus ei 
toimu vallasasja pakkumist ja müüki, vallasasja kasutusse 
andmist ja võtmist.  
Ettevõtja, seadusega nimetatud asutus, sihtasutus, 
mittetulundusühing, soovides tegeleda 
kaubandustegevusega (ka teenindus) esitab 
registreerimistaotluse vastavalt oma tegevusalale 
tegevuskohajärgsele vallavalitsusele. 
Registreerimistaotluse ja registreeringu muutmise taotluse 
vormid ning juhendid on registri veebilehel: 
www.mkm.ee/mtr 
 
Kaubanduse tegevusala vormide hulgast valitakse vorm 
soovitaval tegevusalal tegutsemiseks: 

�� jaekaubandus; 
�� toitlustamine; 
�� hulgikaubandus; 
�� teenindus; 
�� kaubanduse korraldamine (tänava- või 

turukaubanduse korraldamine või kaubanduse 
korraldamine avalikul üritusel). 

��  
Registreeringu tegemist taotletakse eraldi igale 
tegevuskohale. Registreerimistaotlus esitada 
vallavalitsusele. 
 
Küsimuste korral ja informatsiooni saamiseks pöörduda 
vallavalitsusse telefonil 489 2288 Helja. 



  

 

5 mai 2004 Kultuur 

XII Rapla Kirikumuusika Festival 
 
Pühapäeval, 8. augustil kell 12.00 Vigala Kirikus 
Eesti Flhatrmoonia Kammerkoor 
Pärt ja Keskaeg 
Dirigent Paul Hillier 
 
Kava 
cantus Te Deum  
Perotinus Sederunt principes  
Arvo Pärt 7 Magnificat-Antifooni (1988/1991)  
 Weisheit 
 Adonai 
 Sproß aus Isais Wurzel 
 Schlüssel Davids 
 Morgenstern 
 König aller Völker 
 Immanuel 
Anonymus   Beata viscera 
Jean Mouton Nesciens mater  
Tomas Luis de  
Victoria  O magnum mysterium 
Arvo Pärt Nunc dimittis (2001) 
Arvo Pärt Dopo la vittoria (1996/1998) 
 
Pileteid eelmüügist saab osta Vana-Vigala 
Raamatukogust ja Kivi-Vigala Rahvamajast. 
Sooduspiletite hind 15 krooni. Sooduspileteid saab osta 
1. juunist 9. juulini. Hiljem pilet täiskasvanule 30 krooni, 
õpilastele ja pensionäridele 15 krooni. 
 

Oma muusikukarjääri alustas ta Londoni St. Pauli 
katedraali koori lauljana ning hiljem sai temast laulja 
Windsori lossi Queen’s Chapel Royalis.  
Pikki aastaid pühendas ta suurema osa oma energiast 
tööle Hilliard Ensemble’iga, mille üks asutajaid ning 
muusikajuhte ta oli (ansambel asutati 1973. aastal). 
Tema juhatusel saavutas ansambel rahvusvahelise 
tuntuse, anti kontserte üle kogu maailma, osaleti 
arvukates tele- ja raadioülekannetes ning salvestati üle 
kolmekümne heliplaadi, millest paljud pälvisid väga 
kõrgeid auhindu. Siit algas ka Hillieri ja ansambli 
koostöö Arvo Pärdiga, mis on jätkunud ka pärast Hillieri 
lahkumist ansambli juurest.  
1990. aastal asus Hillier Ameerika Ühendriikidesse ning 
oli kuni 1996. aastani California Ülikooli 
muusikaprofessor. Seal moodustas ta ansambli Theatre 
of Voices, mille kunstiline juht on ta tänaseni.  
2001. aastal sai Hillierist Eesti Filharmoonia 
Kammerkoori ja 2002. aastal ka Kopenhaageni 
vokaalgrupi Ars Nova peadirigent. Ta on Kopenhaageni 
Ülikooli Muusikateaduskonna audoktor. Hillier on 
juhatanud mitmeid koore ja orkestreid ka külalisena, 
viimastel hooaegadel on olnud nende seas Tokyo 
Filharmoonia orkester, Concerto Copenhagen, Concerto 
Palatino, Tallinna Kammerorkester, Indianapolise 
Sümfooniaorkester, Chicago Barokkorkester.  
Paul Hillieri muusikahuvi ulatub keskaegsest muusikast 
tänaseni Tänavu pälvis Paul Hillier ka Eesti 
Kultuurkapitali aastapreemia eesti muusika esituste eest 
maailmas. Sel puhul võisime ajakirjandusest lugeda 
tema tänusõnavõttu preemia puhul, kus ta muuhulgas 
ütleb: “Minu huvi eesti muusika vastu sai alguse enam 
kui 20 aasta eest, kui ma esmakordselt puutusin kokku 
Veljo Tormise ja Arvo Pärdi teostega. Nagu siinmail juba 
teada, sai minust väga aktiivne Pärdi loomingu esitaja… 
Sellest peale, kui asusin EFK kunstilise juhi kohale, on 
mul olnud rõõm saada tuttavaks ka mitmete teiste Eesti 
heliloojate loominguga – ja tunda üha enam 
hämmastust, kuidas nii väike maa nagu Eesti suudab 
produtseerida nii palju väljapaistvaid muusikaloojaid. 
See ei saa olla juhus!”   
Maestro Hillier räägib oma plaanidest, mille teostumist 
õhinaga ootab – esitada noorte heliloojate uut loomingut 
ja taasavastada vanu tähtteoseid, sealhulgas suuremas 
mahus “täiesti erakordse ja rabava helilooja Cyrillus 
Kreegi muusikat” 
 
Lühendatud XII Rapla Kirikumuusika Festivali 
tutvustavast brošüürist korraldaja loal 
 

Eesti Filharmoonia Kammerkoori (EFK) asutas 1981. 
aastal Tõnu Kaljuste, kes oli 20 aastat selle kunstiline 
juht ja peadirigent ning tegi koori tuntuks ja hinnatuks 
kogu maailmas. 2001. a. sügisest kutsus Tõnu Kaljuste 
oma 
tööd EFK kunstilise juhi ja peadirigendina jätkama 
tuntud inglise muusiku Paul Hillieri. Koori repertuaar 
ulatub gregooriuse koraalidest hilisbaroki ja 20. sajandi 
muusikani. Erilisel kohal on juba aastaid olnud Veljo 
Tormise ja Arvo Pärdi looming. Igal hooajal antakse 60-
70 kontserti nii kodu- kui välismaal. 
Kontserditegevuse kõrval on olulisel kohal salvestused 
erinevatele plaadi- firmadele, mis on pälvinud väga 
kõrgeid hinnanguid maailma juhtivatelt 
muusikakriitikutelt ja ajakirjadelt. EFK on teinud 
koostööd mitmete väljapaistvate dirigentide ja 
orkestritega.  
 

Paul Hillier sündis 
Inglismaal Dorchesteris 
(Dorsetis).  
Hariduse omandas ta 
Dorchesteri Hardye’ koolis 
ning Londoni Guildhalli 
muusika- ja draamakoolis 
(1967-1972).  
Viimases õppis ta muusika 
kõrval ka näitlemiskunsti, 
teda tõmbas alati rohkem 
kooli draamaosakonna 
poole.  
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Armsad Vigala inimesed! 
 
Mul on hea meel teile teatada, et sel suvel on mul 
harukordne võimalus esineda esmakordselt elus teie 
kaunis kirikus. Nimelt neljapäeval, 22. juulil, algusega 
kell 20.00.  
Minu selle suve esinemiste pealkirjaks on “Uus 
KLAVER tuleb külla”. Uus sellepärast, et 
kontsertklaver, mis seekord saabub teid teie omas 
kodus külastama, on uhiuus! Soovin külastada 
võimalikult palju väikeseid maakohti, et inimesi, kes 
saavad osa sellest imeilusast kavast, oleks rohkem. 
Naudin seda suurepärast võimalust taas mööda 
Eestimaad ringi sõita, kohtuda tuttavate kirikutega ja 
avastada uusi, kus ma pole varem esinenud. Iga koht 
on eriline: sealsed inimesed, uued tutvused, 
esinemiskoha ümbrus, vaimne õhkkond... Kirikute 
puhul muidugi veel arhitektuur, nii seest kui väljast, ja 
eriti – kõla! Ainuomane helikeskkond pääseb esile 
vaid siis, kui esineda naturaalselt, st ilma elektrilise 
helivõimenduseta. Muusika peegeldub tagasi 
seinadelt ja laest, hakkab ringlema löövides. Helid 
põrkuvad, tekitades uusi noote, mida polegi mängitud. 
Sageli üllatab mind ennastki, mida ma kõike tagasi 
kuulen! 
Seekordne kavavalik on väga eriline. Usun, et see 
kontsert on absoluutselt igaühele. Ka neile, kes pole 
kunagi (klassika)kontserdil käinud. Kes on peljanud, 
et see on igav, et “ei saa aru”. Võimalik, et see vahel 
nii ongi. Kuid kaugeltki mitte alati. Seekord ei pea te 
kindlasti omama mingeid eelteadmisi ega kogemusi. 
Kavas on ainult need palad, mis on alati olnud kõige 
populaarsemad; need, mis on sõelale jäänud
sajandite vältel. Palad, mida kõige rohkem on 
armastanud just tavalised inimesed. 
Need meloodiad on suures osas teile juba tuttavad –
olete neid koolis kuulanud, muusikaõpilased on 
kindlasti mitmeid neist ise mängida proovinud. 
 

Kõik lood on lühikesed, paar-kolm minutit, nagu ka 
tänapäevane popmuusika. Ja popmuusika see oligi 
siis, kui need palad loodi!  
Lisaks aitavad seekord muusikat paremini mõista 
selged pealkirjad. Need räägivad kuupaistest ja 
vihmapiiskadest, tegelastest nagu kägu ja trollid, 
meeleoludest nagu armumine ja unistamine … 
Parim muusika, klaver, akustika! Ning luban, et teen 
kõik minust oleneva, et ka esitus oleks parim. 
Pileteid saate osta Vigala Rahvamajast, alates 17. 
juunist. Neid müüakse nii palju, kui kirikus on istekohti 
(pileteid müüb ka Piletilevi). 
Lastele kuni 13. eluaastat (kaasa arvatud) on pilet 39 
krooni. Õpilased alates 14. eluaastast, üliõpilased ja 
pensionärid saavad sooduspileti, mis maksab 59 
krooni. Täispilet on 89 krooni.  
Maakohtades võivad need hinnad tunduda suhteliselt 
kallid. Kuid midagi pole parata. Need ei tulene kellegi 
ahnusest, vaid hädavajalikkusest katta kõik 
korraldamiskulud. Eeskätt reklaamikulud. Erinev oli 
olukord siis, kui alles alustasin oma esinemiste 
korraldamist: 1997 maksis mu “Klaver tuleb külla” 
sooduspilet vaid 10 krooni. Toona sain kogu reklaami 
täiesti tasuta! Minu ettevõtmistel pole olnud ega ole 
praegu mitte mingisugust riikliku toetust. Kuid ma 
tahaks väga tänada Vigala Vallavalitsust, kes leidis 
võimaluse mu ettevõtmist toetada. 
Mõelge ka sellele, et teile külla tulev pool miljonit 
krooni maksev klaver saab kõvasti vatti eesti teedel ja 
tõstmisel. Tema väärtus langeb iga korraga. Siinkohal 
oleks ehk sobiv tuua üks naljakas tsitaat. Mulle 
kirjutati: vanaema nõudis, et viiksin ta Teie 
kontserdile. Kui kontsert läbi sai, teatas ta talle 
ainuomase rahu ja elutarkusega: "Ku ta tuur näil 
üitskõrd läbi saa, sis olõ-õi Talnahe tagasi viia muud 
ku klaveri kaas ja kolm jalga."  
Tänan teie tähelepanu eest ja kohtumiseni Vigalas! 
 

Rein KLAVERIPOEG Rannap
 

Folklooriselts Kiitsharakad annab 
teada: 
 
�� Viltimise kursus saab toimuma eelmises 

vallalehes väljakuulutatust nädal aega 
varem – 5. juunil. Registreerumine 31. maiks tel 
5660 1358 või suuliselt seltsiliikmete vahendusel. 

 
�� 9.-13. augustil toimuvasse folkloorilaagrisse 

registreerumiseks pöörduda Aili Soonbergi või 
Krista Tõldmakeri poole. Palume endast märku 
anda ka neil, kes sooviksid osaleda hilisõhtustes 
kandletundides. 

 
�� 13. augustil on kõik rahvakultuurihuvilised 

oodatud pärimuspäevale. 
 

Veel Vigala vallaga seotud suviseid 
üritusi:  
 
�� Vigala Töömalev 14. – 30. juuni 

Tegutsevad kaks rühma: Kivi-Vigala ja 
Vana-Vigala töömalev 

�� Vigala valla suvepäevad: 
21. juuni kirikukontsert 
Esinevad meie valla teada-tuntud kollektiivid 
22. juuni valla suvepidu 
kell 19:00 Vana-Vigala laululaval 

�� Hard Rock Laager 2004 16. – 17. juuli 
Eesti ainus raskele muusikale pühendatud 
mitmepäevane vabaõhufestival.  

�� Vana-Vigala Piirkonna külade kokkutulek  
�� Valla spordipäev 14. august 

 

J Ä L G I G E  R E K L A A M I !  
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Aprill Vana-Vigala Lasteaias 
 
1. aprilli hommikul tuli lasteaeda palju “uusi” poisse ja 
tüdrukuid, keda mitte keegi ei tundnud. Õpetajadki olid 
välja vahetatud - majas tegutsesid Alfredo, Uuno ja Georg. 
Algul tutvuti üksteisega ja pandi nimesildid rinda, et 
mingisuguseid segadusi ei tekiks. Viimast jätkus õnneks 
terveks päevaks- lõunasööki sõime mängutoas ja magama 
ei läinud voodisse, vaid madratsitega söögitoa põrandale.  
Kõik lapsed olid ennast emade abiga hoolega riidesse 
sättinud ja ära ehtinud, Hannesel oli isegi öösärk kaasas.  
Nii suured kui väikesed tundsid sellest päevast rõõmu. 
Kevadpühi tähistasime 8. aprillil Vana-Vigala rahvamajas. 
Kinkisime kiigele punutud paelu, et ta meid kõrgele 
kannaks, kiikusime ja laulsime. Tutvusime 
rahvamajaga - kolasime katusel, uurisime kinoruumi, 
otsisime pühadejänkut ja tema üllatust. 
Aitäh Astrale huvitava päeva eest! 
20. aprillil toimus lasteaias suur “puhastus-korrastus-
paranduspäev”. Täname kõiki isasid ja emasid, kes kaasa 
lõid.  
30.aprill – kapi küljes kõlkus kuulutus: 
“Kuulge, kulla kodanikud! Kolmekümnendal kihutame 
kohutavalt kiiresti “Kivisse” kivinõidadele külla. Kohustuslik 
kihvt kostüüm, kantav külma kui ka kuumaga. Kava kestab 
koidikust (kella kaheksast) kuni kuueni.”  
Kommentaar – käisimegi kohal. Kepsutasime koos, 
kargasime kastidega kaugust, kugistasime kapsausse, 
kiitsime kohaliku koka kooki.  
Kaja, Kave, Kaire. 
Pilte sellest üritusest on võimalik vaadata valla kodulehelt.  

Kaja Vallimaa 

Mida mäletate  
kolhoosiajast (1949-2000)? 
 
MTÜ Vana-Vigala Kultuuriselts pöördub teie poole 
suure palvega – säilitada tulevastele põlvedele kõik 
see, mis toimus aastatel 1949-2000.a. 
Selleks kutsume Vigala inimesi kirjutama mälestusi, 
milles kajastub tolle perioodi igapäevaelu, oma küla 
ajalugu, talud - nende paiknemine, millal ehitatud ja 
kes seal elasid. Meenutamist väärib ka tööelu, 
talgud, seltsid ja kultuurielu. Samuti võiks meelde 
tuletada küla ümbrusega seotud muistendeid, 
naljajutte jne. 
Okupatsiooniaja aastaist tasub kirja panna mälestusi 
kolhooside ja sovhooside loomisest. Kes liitusid, kes 
olid esimehed, mis olid töötasud jne. 
Kirjutada võib vabas vormis, mis tahes pikkuses. 
Oodatud on igasugused mälestused: ei maksa 
häbeneda konarlikku kirjutamisoskust ega kehva 
õigekirja! Oluline on see, et kirjapandu oleks loetav. 
Hea oleks, kui lisaksite tööle fotosid, millest teeme 
paljundused (tagaküljel võiks olla kirjas, kes või mis 
seal näha on ja mis ajast pilt pärineb). 
Kaastööd palume tuua Vana-Vigala Raamatukokku 
2. juuliks. Fotod tagastatakse, aga kirjatööd jäävad 
Vigala koduloo arhiivi. 
 

Mare Ülemaante 

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) 
ravikindlustuse kaitse taotlemine, 
tekkimine ja lõppemine 
 

Füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE), kes on end kandnud 
Äriregistrisse 
või registreerinud Maksu- ja Tolliameti kohalikus asutuses 
ja kes peab enda eest ise maksma sotsiaalmaksu, on 
õigus kindlustuskaitsele. Selleks peab ta esitama Maksu- ja 
Tolliameti tõendi avansiliste maksete maksjana, kui ta 
registreeris ennast  Maksu- ja Tolliametis või registrikaardi 
kinnitatud ärakirja, kui ta on kantud Äriregistrisse. 
Nimetatud dokumendid peab ta ise esitama Haigekassa 
piirkondlikule osakonnale. FIE kindlustuskaitse tekib 
ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest 
arvestatava 3-kuulise ooteaja möödumisel. Kui inimene 
esitab vajalikud dokumendid ajal, millal tal on veel kehtiv 
kindlustuskaitse mingil muul alusel, jätkub tema 
kindlustuskaitse FIE-na ilma katkemiseta. 
FIE-l on haigestumise korral õigus saada ka ajutise 
töövõimetuse hüvitist, kui ta on sotsiaalmaksu maksnud ja 
tal on kehtiv ravikindlustus. Haigus- või hoolduslehe 
haigekassale väljamaksmiseks esitamise päeval ei tohi 
FIE-l olla sotsiaalmaksu avansilise makse võlgnevust. 
Võlgnevuse korral ei ole tal õigust saada ajutise 
töövõimetuse hüvitist haigus- või hoolduslehe alusel. 
FIE kindlustuskaitse lõpeb 2 kuu möödumisel ettevõtlusega 
tegelemise lõpetamise kohta teatise esitamisest Maksu- ja 
Tolliametile või äriregistrile. FIE peab esitama 
ettevõtlusega lõpetamise teatise samal ajal ka 
haigekassale. 
FIE kindlustuskaitse lõpeb sotsiaalmaksu avansiliste 
maksete tähtpäevaks maksmata jätmise korral 14 
kalendripäeva möödumisel, kui sotsiaalmaksu avansilise 
makse kohustust ei ole selleks ajaks nõuetekohaselt ja 
täies ulatuses täidetud. 
Kui FIE taotleb pärast sotsiaalmaksu avansiliste maksete 
võlgnevuse likvideerimist uuesti kindlustuskaitset, peab ta 
jälle esitama ka kõik vajalikud dokumendid. Sealjuures 
rakendub tema suhtes uuesti ka 3-kuuline ooteaeg, kui tal 
ei ole mingit muuliigilist kehtivat kindlustuskaitset. 
Küsimuste korral palume helistada Eesti Haigekassa 
kliendiinfo telefonil: 16 363 
Klienditeeninduse faks: 443 0095. 
 
Eesti Haigekassa Pärnu osakonna klienditeeninduse büroo 

Kivi-Vigalas kivinõidadel külas 
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Maadlus 
 
18. aprillili toimusid 39. Vändra Lahtise Mati võistlused, mis 
on pika traditsiooniga ja alati ka võistlejate rohke olnud. 
Vaändra treener Karl Pajumäe on nende võistluste 
peakorraldaja olnud läbi aastate. Vigla poistest jõudsid 
kolme hulka: 
Marek Lainela  - 29 kg  I koht  
Sander Viljasut  - 46 kg  I koht 
Jürgen Algma - - 63 kg  II koht 
24. - 25. aprillil maadlesid vigala poisid G. Lurichi 
meistrivõistlustel Tallinnas. Võistlejaid oli Soomest, Lätist, 
Leedust ning muidugi Eestist. Tulemused: 
Tiit Kuusik  - 74 kg  III koht  
Rait Thomberg  - 84 kg  I koht 
Täiskasvanutest  
Tarvi Thomberg  - 84 kg  I koht  
1. mail peeti traditsioonilist Kehtna Liud noorte 
vanuseklassis: 
Marek Lainela  - 30 kg  I koht 
Sander Viljastu  - 46 kg  II koht 
Jürgen Algma  - 66 kg  II koht 
7. - 8. mail toimusid Tapal kuni 17-aastaste Eesti 
meistrivõistlused. Nende võistlustega selgitatakse välja 
Eesti noortekoondis, kes edaspidistel võistlustel Eestit 
esindavad. Vigala poisid maadlesid hästi ja said väärika 
tasu tehtud töö eest: 
Sander Viljastu  - 46 kg  III koht 
Ardo Arusaar  - 63 kg  I koht 
Rait Thomberg  - 84 kg  I koht 
Tiit Kuusikul tuli alagrupis vastu võtta kaotus hilisemale 
kaaluvõitjale ning edasi ei pääsenud, kuigi oleks olnud 
võimeline konkureerima kolme hulka. 
Vigala maadlusringil on väljakujunenud omad traditsioonid. 
Peetakse tulemuslikkuse tabelit s.t I koht 6 punkti, II 5 
punkti, III 4 punkti, liidetakse aasta jooksul kogunenud 
kohad ning esimest kolme premeeritakse auhindadega: 
I-II Jaan Kuusik  71 punkti 
I-II Marek Lainela  71 punkti 
III Jüri Nisumaa  60 punkti 
IV Ardo Arusaaar  59 punkti 
Samasugust arvestust peetakse treeningutel osalemisest: 
Ardo Arusaar  0 puudumist  I 
Jaan Kuusik  2 puudumist  II 
Marek Lainela  9 puudumist III 
Hooaja lõpetab ühine väljasõit ja pidulik söömine Pärnus 
ning külastus Veekeskusesse. 

Olev Nisumaa

Rapla maakonna XIII suvemängud 
 
Suvemängud toimuvad 12. juunil Märjamaal. Võistluste 
algus kell 10.00. Mandaat Märjamaa staadionil kella 9.30. 
Ujumine - 8.juunil Valtu Spordimaja ujulas. Start avatud kell 
19.00 – 21.00. 
Orienteerumine – 9.juunil Kaereperes. 
Suvemängudeks registreerida hiljemalt 8.juuniks spordiliitu 
telefon 485 5481. 
Vald võib suvemängudel olla esindatud spordialal kuni 
kahe võistkonnaga, välja arvatud juhtkonnavõistlus. 
Tütarlapse ja poeglapse sünniaastaks on 1989 ja hiljem 
sündinud. 
 
Täpsema ajakava ja juhendi saamiseks pöörduge Vigala 
Vallavalitsusse Elle Altmetsa poole või elle@vigala.ee 

Spordist Vana-Vigala Põhikoolis 
 
14. mail toimus kevadine spordipäev. Alustati 
pendelteatejooksuga ning jätkati kergejõustiku aladega. 
Kuna ilmataat otsustas meie toredad plaanid vussi keerata, 
jäi planeeritud jalgpallivõistlus ära. Spordipäeval selgusid 
vanuseklasside parimad, kes esindavad kooli maakonna 
koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlustel:  
E-klass: Taavi Kliss, Signe-Renate Saar 
D-klass: Madis Alesmaa, Raido Liitmäe, Sirli Arusaar 
C-klass: Taavi Roosi, Grete Välimäe 
B-klass: Raivo Nööp, Maarjo Rego, Reelika Otti 
A-klass: Jaanis Vitsberg, Urmo Sillakivi, Eve Käär  
Maikuus osaleti mitmetel maakonna spordivõistlustel. 
Rapla maakonna B-klassi võrkpalliturniiril saavutasid 
tütarlapsed II koha. Võistkonda kuulusid: Aet Jaakson, 
Herle Kanter, Gerli Rannik, Liina Veerits, Veronika 
Vodolaztšenko, Eve Käär ja Reelika Otti 
Samuti saavutasid poisid koosseisus Helger Helme, Heigo 
Nööp, Arthur Kivi, Henri Nurges, Maarjo Rego, Raivo Nööp 
ja Taavi Roosi II koha.  
Kehtnas toimusid 13. mail Rapla Maakonna TV-10 
Olümpiastarti III-IV etapi võistlused. Meie kooli õpilased 
saavutasid järgmised tublid tulemused: 
Taavi Roosi - pallivise II koht 
Marko Piir - kettaheide I koht 
Karlis Kaldma - 1000m III koht, kõrgushüpe III koht 
Reelika Otti - kettaheide III koht, pallivise II koht 
Katrin Põlma - kõrgushüpe III koht 
Maakonna koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlustel 
19. - 20. mail saavutati võistkondlikult väikeste põhikoolide 
hulgas II koha. Oma panuse andsid:  
Karlis Kaldma - kõrgushüpe II koht 
Marko Piir – kuulitõuge, kettaheide III koht 
Taavi Roosi - kaugushüpe, 60 meetri jooks I koht, pallivise 
II koht 
Reelika Otti - kuulitõuge I koht 
Eve Käär - seitsmevõistlus I koht 
Heli Käär - odavise, kuulitõuge II koht 
Gerli Rannik - odavise II koht 
Algklasside kergejõustiku võistlustel saavutasid häid 
tulemusi:  
Signe-Renate Saar – 60m jooks, 300m jooks I koht, 
pallivise II koht, kaugushüpe III koht 
Holger Algma - 60m jooks, kaugushüpe I koht, 400m jooks 
II koht, pallivise III koht 
Rauno Liitmäe - 60m jooks, pallivise II koht, 400m jooks III 
koht, kaugushüpe III koht 
Sigrit Nurm - pallivise II koht, 300m jooks III koht 
Kristel Vitsberg – 60 m jooks II koht, kaugushüpe III koht 
Taavi Kliss - 60m jooks, 400m jooks, kaugushüpe I koht 
Silver Liitmäe - 60m jooks I koht, 500m jooks III koht 
Anni Vitsberg - kaugushüpe I koht, 400m jooks, pallivise II 
koht 
Raido Liitmäe - 500m jooks, pallivise I koht, kaugushüpe III 
koht 
Tuuli Roosi - 60m jooks I koht, kaugushüpe II koht 
Grete Kupp - pallivise I koht, 60m jooks II koht, 
kaugushüpe III koht 
Lauri Kannela - pallivise III koht 
Tiina Otti - pallivise I koht 
Sirli Arusaar - 60m jooks I koht, 500m jooks II koht 
Mai - Triin Viirsalu - 60m jooks III koht 
Madis Alesmaa - 60m jooks, pallivise, kaugushüpe I koht 
 

Ell Rahnik
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Kivi–Vigala Raamatukogu rõõmustab 
oma lugejaid  
uute raamatutega 
 
Teabekirjandus 
Berger, B. Anna hingele pidet 
Appelgren, M. Biodünaamiline aed 
Morris, D. Intiimkäitumine 
Õun, M. Laevahukud 
Henno, L. Rahvameditsiini käsiraamat 
 
Ilukirjandust eesti kirjanikelt 
Õunapuu, E. Eesti gootika II 
Ruben, A. Elajas trepi eelastmel 
Truija, U. Liivimaa neitsi 
Pilter, L. Lohejas pilv 
Müüripeal, H. Talu 
Kõusaar, K. Vaba tõus 
 
Bestsellerid 
Emburg, K. Armastuse keeles 
Roberts, N. Hukatuslik nõidus 
Bingham, C. Kastanipuu 
Morgan, S.lenda ära, Peter 
Wenhom-Jones, J. Salajased armulood 
 
Lastele 
Rannap, J. Nelja nimega koer 
Olsson, S. Sune ja must mees 
Briggs,K. Ponid 
Pervik, A. paula päästab Kassiopeiat 
 

MTÜ Vana-Vigala Kultuuriselts  
annab teada: 

Vana-Vigala piirkonna 
külade kokkutulek 

toimub  
31. juulil Vana-Vigalas. 

Vana-Vigala Põhikooli XI lennu  
lõpuaktus  

toimub 19. juunil kell 13.00 
 

Kivi-Vigala Põhikooli IX klassi 
LÕPUAKTUS 

toimub 19. juunil kell 17.00 

Teadeanne! 
 

12. juunil 2004.a. toimub Vigala vallas 
segaolmejäätmete kogumine ja vedu. 
Soovijatel informatsioon ja registreerimine  
tel 489 2286 Risto Konnapere 
 
NB! Mitte tuua ohtlikke jäätmeid – ravimid, 
akud, päevavalguslambid, jne. 

21. juunil Vigala kirikus 
kirikukontsert – 

esinevad valla oma kollektiivid 
 

Vigala valla suvepäev 
22. juunil 

algusega kell 19.00 
Vana-Vigala Laululaval 

 
Jälgige täpsustavaid kuulutusi! 

Seoses perearst Eike Elmeti 
lahkumisega Vigalast on Rapla 
Maavalitsus välja kuulutanud perearsti 
konkursi, mille tulemused selguvad 1. 
juunil. Kõigi eelduste kohaselt alustab 
uus perearst Vigalas tööd lähimal ajal.  

AS Eesti Post  
teatab:  
 

alates 01.06.2004 muutuvad lahtiolekuajad 
järgmistes postkontorites: 
Valgu E-R 09:30-11:30 
15:30 - 16:30 
L 09:30 – 11:30 
Velise E - L 12:00 – 13:30 
Nurtu E - L 14:00 – 15:00 
Sipa E - L 08:00 – 10:30 
Laukna E - L 11:00 – 12:30 
Vaimõisa E-L 13:30-14:30 
Tõnumaa E - L 9:00 – 10:30 
Teenuse E - L 11:00 – 13:00 
Eidapere E - L 09:00 – 11:30 
Lokuta E - L 12:30 – 14:00 
Postiteenuseid osutavad ka piirkonna 
kirjakandjad 
 



  

 

10 Teated & Reklaam mai 2004 
 

Hei, Vana-Vigala saunalised! 
 
Alates maist  
saun 1 kord nädalas,19.00. - 22.00. 
Täpset saunapäeva aega jälgige kuulutuselt! 
 
Saunanaene Raili 

Suur aitäh, vallavanem Priit Kärsnale heade 
sõnade ja kena lillekimbu eest ja kõigile,kes 
mind usaldasid! 
 
Aastaema 2004 Raili Roosi. 

Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla, Vigala vald 78001 Raplamaa Tel 489 2288 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Faks 489 2287 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja ja küljendaja: Andrus Suik, e-post: andrus@vigala.ee Trükk Hansaprint OÜ 

Kallid lapsed! 
 

Ootame Teid 30. mail  
algusega 13.00 

 

Vana-Vigala Rahvamajja 
 

et pidada koos üks vahva 
 

LASTE LUSTIPIDU 
 

kust ei puudu võistlused, nali ja 
vallatused. 

 

Astra, Virge ja Raili. 
 

Juunikuu sünnipäevalapsed 
 
Regina Pedosk 85 
Linda Illimar 85 
Erika Kanter 79 
Alma Vitsberg 78 
Hilja Jürisalu 77 
Agnes Rõõm 74 
Ilmi Tõnisson 74 
Albert Maasikas 73 
Jaan Alekand 73 
Asta Koorep 72 
Eha Lootus 71 
Elvi Ester Lõpp 70 
Virve Lepik 65 
Lehte Tamme 60 

 
Palju õnne! 

Uus ilmakodanik 
 

KALJU TORRI 
 

Vigala Vallavalitsus teatab  
peremehetutest ehitistest Vigala vallas: 
 

1. Sirtsu majavaldus Päärdu külas 
2. Noorlooma laut Kurevere külas 
3. Elamu majavaldus manni külas 
4. Villaveski majavaldus Rääski külas 

 
Kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel on 
vastuväiteid ehitiste peremehetuste kohta, 
esitada need kirjalikult Vigala 
Vallavalitsusele (Kivi-Vigala 78001 Rapla 
maakond) kahe kuu jooksul pärast teate 
avaldamist väljaandes Ametlikud 
Teadaanded. 

Tänan Tõnumaa postkontori 
piirkonna kliente, keda olen 

teenindanud 38 aastat. 

15. juunil kell 11:00 Vigala 
Hooldekodus 

Ervin Lillepea kontsert 
 

Osavõtust teatada hooldekodusse. 
Tel 489 8217 

Kontsert on tasuta. 


