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Ilusat isadepäeva! 
 

Kui vähe on vaja, et 
inimene oleks õnnelik 
 
Tõeliselt õnnelikud olevused 
rõõmustavad asjade üle, mis neil 
juba on. Vähem õnnelikud nende 
üle, mille nad on äsja juurde 
saanud või omandanud. Õnnetud 
inimesed ei rõõmusta isegi siis, 
kui õnne neile kandikul 
serveeritakse. 
Mõnikord ei nähta ega tahetagi 
näha enda ümber toimuvat 
headust ning ilusaid tegusid. Ei 
ole kombeks toetada kedagi-
midagi, mis otseselt isiklikku kasu 
ei too. Kergem on sõimata ja täni-
tada, kui kiita ja tänada, lihtsam 
halvustada ja osatada, kui  kaasa 
tunda ja mõista püüda. Nagu
 

oleksid kenad sõnad limiteeritud, 
aga inetused vabas kasutuses. 
Sageli ei märgata enda ümber 
inimesi, kes peaksid olema 
esikohal. Nähtamatud lapsed, sest 
me ei taha neid näha, tiirlemas 
seelikusabades ja pükstesäärte 
ümber, on pigem tülinaks kui 
rõõmuks. Millal viimati võtsime 
tugevaks kallistuseks oma lastelt  
ümbert kinni?  
Häbi 15-aastast poega kallistada 
või on häbi öelda pojale, tütrele, et 
ei ole vanemana just kõige parem 
ema-isa olnud? 
Inimesed ei ole täiuslikud, 
rääkimata lapsevanematest. Ka 
kõige paremate tahtmiste ja 
püüdluste korral eksitakse ning 
tehakse  vigu.  una  möödunut  ei 
 

saa tagasi kerida, tuleb vigu 
tunnistada ning nendest õppida.  
Alustuseks võiks oma suurt-
väikest last kallistada ja öelda –
vaatamata sellele, et ma pole kõige 
parem lapsevanem, et riidlen liiga 
palju, et ei tegele sinuga piisavalt, 
armastan sind väga, kuid ei oska 
seda alati õigesti väljendada.  
Mõelda tuleks teistelegi 
lähedastele. Varsti on isadepäev, 
mis tihtipeale jääb tähelepanuta. 
Naiste unistuste hulka on ikka 
kuulunud lapsi hoidev ja armastav 
kaaslane. Ärgem unustagem siis 
oma taate ja laste isasid, vaid 
kinkigem neile paar ilusat ning 
siirast sõna, nad väärivad seda! 
 

Elle Altmets
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Vana-Vigala 
Rahvamaja 15 
 
23. oktoobril tähistas Vana-Vigala 
Rahvamaja oma 15. juubelit.  
Maja rajajaks oli Vabaduse 
kolhoos. Algselt plaaniti ehitada 
spordihoone, kuid pikkade 
arutelude ja vaidluste tulemusena 
valmis hoopis maakonna suurima 
saaliga klubi, mis alustas tööd  
Vigala Maakultuurimaja nime all. 
Esimeseks rahvamaja juhatajaks 
oli energiline ja muusikalembeline 
Helju Lüllmaa, kes vastalustanud 
kohale hinge sisse puhus. 
Rahvamaja oli ja on tuntud ka 
praegu laialdaste valikute poolest, 
mille hulka kuulub ka kino 
näitamise võimalus.  

luua lastele ja noortele oma 
huvikeskus. See teostus 2002 
aastal ja praegu kannab ta nime 
Vana-Vigala Avatud 
Noortekeskus. 
Kuigi maja on suur ja muresid 
selle ülalpidamisega on küll ja 
küll, pole Astra kaotanud teotahet 
ning usku ja on liikunud per 
aspera ad astra – läbi raskuste 
tähtede poole.  
Jõudu ja jaksu edaspidiseks! 
 
Noppeid Vana-Vigala Rahvamaja 
tutvustavast voldikust pani kirja 

Elle Altmets

Erinevatel aegadel ja juhendajate 
käe all on rahvamajas tegutsenud 
mitmed ringid: naisansambel, 
võimlejad, rahvamuusikud, 
pereklubi, mängukool, näitering, 
naisrahvatantsurühm. Viimasest 
kasvas Krista Tõldmakeri 
juhendamisel meile üldtuntud ja 
tunnustatud folklooriselts 
“Kiitsharakad”.  
1990. aastal alustas 
kultuurikeskusega koostööd Astra 
Põlma, kes 1994. aastast ka 
rahvamaja juhataja kohuseid 
täidab. Tema eestvedamisel 
tegutseb  tänaseni  näitetrupp 
 

“Topelt kiiks”. Kokku on vaatajate 
ette toodud 18 lavastust 67 
osalejaga. Nende igasuvised 
vabaõhulavastused on aastatega 
muutunud huvitavamateks, 
mängulisemateks ning kogunud 
hulgaliselt andunud külastajaid. 
Omanäolise traditsiooni osaliseks 
on saanud jõulude paiku tegutsev 
perekond Päkanson, kelle 
kummaline pereelu ning jõulumöll 
suuri ning väikeseid 
pealtvaatajaid köidab. 
2000. a. kolis Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli 
ruumidest rahvamajja Mängukool, 
mille juhendajate ja kooskäivate 
lastevanemate tuumikust 
moodustus seltsing “Oma soodu”. 
Nende ideeks ja eesmärgiks oli 

Moment vabaõhulavastusest Rummu Jüri 

Õpetajate päev Vana-
Vigala Põhikoolis 
 
8. oktoobril tähistati meie koolis 
õpetajate päeva.  
Hommikul kogunesid kõik lapsed 
ja õpetajad saali aktuseks. 
Õpetajad olid aga kuidagi väga 
lärmakad ja lapsikud, tahtsid kogu 
aeg vahele rääkida ja küsida 
rumalaid küsimusi. Selgus, et 
tunde annavad hoopis uued 
õpetajad ning ka direktor on välja 
vahetatud. Aktusel luges 
õppealajuhataja Liisi ette direktor 
Henri käskkirja, millega võeti 
Vana-Vigala põhikooli vastu uus 
klassitäis õpilasi (seda küll ainult 
üheks päevaks). Iga uustulnuk sai 
roosiõie ja raamatu, kust 
koolitarkusi ammutada.  
Peale aktust toimus viis tundi, 
kuid uue klassi õpilased polnud 
veel sugugi kooliküpsed ning 
piirdusid vaid kahe raske 
koolitunniga. Esimene oli 
joonistamine, teisel tunnil ajal 
toimus koolimaja tutvustav 
ekskursioon.  
Kõik teised klassid olid tundides 
väga vaikselt, ainult uus klass käis 
lärmates ringi ja tekitas 
koolimajas päris korraliku kaose. 
Ühel õpilasel oli salaja kodust kooli 
kaasa võetud lemmikloom – kass, 
kes vahepeal lausa pööraseks 
muutus ja koju tagasi viia tuli. 
Kuna kaks esimest tundi olid 
uutele õpilastele väga koormavad, 
veetsid nad ülejäänud päeva 
mõnusalt kooki süües, kohvi juues 
ja Aliast mängides. 
Uued õpetajad olid väga tublid ja 
tulid oma ametikohustustega 
kenasti toime. Paar nooremate 
klasside väänkaela said oma 
ulakuste eest siiski ka uue 
direktori käskkirjaga noomituse.  
Valla kolme kooli õpetajate päev 
jätkus reisiga Pärnu. Külastasime
Tervise Paradiisi veeparki ja 
mängisime bowlingut. Arvan, et 
selle põneva reisiga jäid kõik 
rahule.  
Suured tänud meie koduvallale, 
kes seda toredat õhtut rahaliselt 
toetas! 
 

Silja Käär,
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht
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I veerand  
Vana-Vigala Põhikoolis 
 
On hea meel tõdeda, et I veerandi 
lõpetas meie koolis heade ja väga 
heade hinnetega 40% õpilastest.  
I klassi õpilased veel hindeid ei 
saa, aga tublid on nad kõik.  
II klassi õpilastest on enamus 
head ja väga head õpilased.  
Sigrit Nurm, Chris Raagel ja 
Signe-Renate Saar õpivad ainult 
“5”,  Holger Algma, Monika Hatto, 
Rauno Liitmäe, Sander Liitmäe, 
Kelly Ojavee, Margus Põlma ja 
Triinu Ülemaante õpivad 
hinnetele “4” ja “5”.  
III klassi õpilastest õpivad väga 
hästi Taavi Kliss, Kristel Vitsberg, 
Doris Välis ning hästi ja väga 
hästi Meriliis Helme ja Tiina Otti. 
IV klassi tublid õpilased on Sven 
Harlamov, Grete Kupp, Raido 
Liitmäe, Tuuli Roosi, Laura-
Louisa Saareste, Riho Tammis ja 
Anni Vitsberg. 
V klassis õpivad hästi Sirli 
Arusaar, Liis Einling, Gretelis 
Liländer, Liina Otti, Tanel Paavel, 
Meeli Pappe ja Mai-Triin Viirsalu. 
VI klassi parimad õpilased on 
Taavi Roosi ja Teele Vänto. 
VII klassi õpilastest õpivad väga 
hästi Mare Paavel ja Paula Kivi 
ning hästi Kadri Kaldma, Rain 
Kalda, Koidu Kannela, Monika 
Kalso, Grete Välimäe. 
VIII klassi tublid noormehed on 
Jürgen Algma, Rauno Liländer ja 
Sander Viljastu. 
IX klassist õpib hästi ja väga hästi 
tervelt kolmandik ning loodame, 
et see kolmandik jätkab tublisid 
õpinguid aasta vältel – Arthur 
Kivi, Liisi Nisumaa, Jaana 
Liländer, Maarjo Rego, Liina 
Veerits.  
Loodan, et kõigil õpilastel jätkub 
jõudu, jaksu ja tahtmist õppida 
järgmistel veeranditel ikka sama 
hästi või veelgi paremini. Kena, et  
noored jõuavad lisaks õppetööle 
tegeleda mitme huvialaga, olla 
aktiivsed, sportlikud ja lihtsalt 
mõnusad inimesed. 
Ilusat vaheaega ning algavat uut 
veerandit!  

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja
 

Tublid õpilased  
Kivi-Vigala Põhikoolis 
 
Esimeste sügiskülmadega lõppes 
koolis ka esimene õppeveerand. 
Ainult viitega lõpetasid esimese 
veerandi järgmised õpilased: 
2. klass – Kristina Muhu 
3. klass – Liis Siimar 
4. klass – Katre Amann, Piia 
Laan, Karolin Niit 
5. klass – Sandra Soosaar 
8. klass – Sille Sisas 
9. klass – Liis Jaagant,  
Kristel Kivi 
Heade ja väga heade tulemusteni 
jõudsid: 
2. klass – Perje Paukku, Tauno 
Roland 
3. klass – Cathy Amann, Janette 
Liitmäe, Triinu Rokk, Eliina 
Rõõm, Urmo Titson 
4. klass – Sirli Lubaso, Laura 
Piperal 
5. klass – Aileen Kreuz, Tanel 
Viimne 
6. klass – Sille Jõendi, Marin 
Laan, Eerika Plamus, Viiu Roosi 
7. klass – Karmo Jõendi, Mari-Liis 
Kalmus, Jander Klimenko, Anre 
Kuldja, Andres Orub, Vahur 
Viimne, Rauno Üürike 
8. klass – Siim Jaagant, Triin 
Jüürman, Janar Klimenko, 
Margus Liiva 
9. klass – Jana Djatšok, Tõnis 
Liiva, Kristel Lints, Riho Rukki, 
Ülle Rämo, Martin Sisas 
 
Kohtumiseni ja heade õpi-
tulemusteni  uuel veerandil! 
 

Leili Jaagant
 

Raamatukogupäevad 
Kivi-Vigalas 
 
Iga aasta oktoobrikuu viimased 
kümme päeva on juba 
traditsiooniliselt nimetatud üle-
eestilisteks raamatukogu-
päevadeks.  
Käesoleva aasta päevade juhtlause 
on “Avastad raamatukogu –
avastad maailma”. 
Nende päevade raames 
korraldatakse raamatukogudes 
üritusi, et anda piisavalt 
põhjalikku teavet kõige kohta, 
mida raamatukogust leida võib. 
Viiakse läbi ettelugemispäevi, 
tutvutakse uute ja huvitavate 
inimestega. Iga raamatukogu 
organiseerib ise ürituste kava ning 
sisu. 
Kivi-Vigala raamatukogu lugejatel 
ja kohaliku kooli vanemate 
klasside õpilastel oli meeldiv 
võimalus kohtuda Märjamaalt 
pärit kirjaniku ja kunstniku Tiit 
Sepaga. Väga ladusalt, kohati 
mõnusa huumoriga jutustades, 
andis autor ülevaate sellest, kuidas 
sünnivad tema maalid, milliseid 
tehnikaid ta kasutab. Võimalus oli 
vaadata ka väikest valikut tema 
maalidest, millised ta kohtumisele 
kaasa tõi.  
Kirjanikuna astus ta üldsuse ette 
romaaniga “Ajatu elu” aastal 2002. 
Praeguseks on lisandunud veel 
romaanid “Neitsi”, “Thori päev”, 
käsikiri uue looga on 
valmimisjärgus. Ka luulet on tema 
sulest ilmunud, need on koondatud 
kahte kogumikku “Kivilillest 
kirikakrani” ja “Luulutaja 
äpardised”.  
Saime teada huvitavaid seiku, 
kuidas valmis kaheosaline 
noorsooromaan “Vana Henri lood” 
ja sedagi, et selle raamatu 
tegevuskohaks on Märjamaa oma 
tänavate, ehitiste, ümbruse ja 
inimestega. 
Meenutamaks seda toredat 
kohtumist on raamatukogu seinal 
kaunis loodusmaal – kingitus 
raamatukogule Tiit Sepalt. 
Oli nauditav päev humoorika 
inimese ning vanade ja uute 
raamatute seltsis. 
 

Mai Sipelgas
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Vigala Vallavalitsuses 
ja volikogus 
 
Vigala vallavalitsuse 
 
13.10.2004.a.istungil: 
- otsustati lubada ostu-

eesõigusega erastada maad 
neljal taotlejal 

- otsustati tagastada 
õigusvastaselt võõrandatud 
maad kahele õigustatud 
subjektile 

- otsustati jagada üks kinnistu 
neljaks katastriüksuseks 

- otsustati võõrandada 
otsustuskorras Marek Eritile 
Vana-Vigala külas maja nr 6 
korter 8 

- otsustati väljastada Vigala 
Piimatööstuse OÜ tootmis-
hoonele kasutusluba 

 

Vigala Vallavolikogu 
 
30.09.2004.a.istungil: 
- otsustati muuta Vigala valla 

põhimääruse  §  21  lg 4,    
mille kohaselt hakkavad 
volikogu korralised istungid 
toimuma iga kuu viimasel 
neljapäeval  

- otsustati võtta arvele 
peremeheta   ehitisena 
Kaasiku saun (Üürikse saun) 
Tõnumaa külas, mille viimane 
teadaolev omanik oli Vigala 
Talude Liit 

- otsustati tunnistada 
peremehetuks ehitiseks 
Päärdu külas Sirtsu 
majavaldus, Kurevere külas 
Noorlooma   laut,    Manni 
külas  Elamu  majavaldus  
ning   Rääski   külas  Villa-
veski majavaldus 

Haigekassa 
liikmekaart ja Euroopa 
ravikindlustuskaart 
 
Alates 1. augustist ei pea 
kindlustatu omama Eestis arsti 
juurde pääsemiseks 
haigekassakaarti. Piisab, kui tal 
on kaasas isikut tõendav 
dokument.  
Alla 15-aastaste võivad 
kindlustuse tõendamiseks Eestis 
esitada isikut tõendava 
dokumendi asemel Euroopa Liidu 
ravikindlustuskaardi või kuni 
selle väljastamiseni 
haigekassakaardi.  
Sündinud laps tuleb vanematel 
haigekassas arvele võtta ja talle 
taotletakse kohe Euroopa 
ravikindlustuskaart.  
Eestis arstiabi saamiseks 
soovitame taotleda Euroopa Liidu 
ravikindlustuskaarti ka nendel 
alla 15-aastastel isikutel, kellel 
puudub isikut tõendav dokument.  
Alates 1. augustist ei anna 
haigekassa välja enam nn rohelisi 
haigekassakaarte. Kui reisitakse 
Euroopa Liidu territooriumil, on 
vaja, et oleks kaasas Euroopa 
ravikindlustuskaart või selle 
asendussertifikaat.  
Seda pole vaja taotleda nendel üle
  

15-aastastel isikutel, kes ei 
kavatse külastada Euroopa Liidu 
liikmesriike. 
Kui roheline siseriiklik 
haigekassakaart andis õiguse 
arstiabile üksnes Eestis, siis 
Euroopa ravikindlustuskaart 
annab õiguse vajaminevale 
arstiabile Euroopa Liidu 
territooriumil ja Euroopa 
Majandusühenduse piirkonnas 
viibimise ajal.  
Euroopa ravikindlustuskaardi 
asendussertifikaadi väljastab 
haigekassa siis, kui 
kindlustuskaitse kehtivus on 
lühem kui kolm kuud, kui kaart 
on kadunud või inimesel on 
kiiresti vaja kindlustust tõendavat 
dokumenti. 
Euroopa ravikindlustuskaardi 
saab inimene kätte kümne päeva 
jooksul, asendussertifikaadi aga 
kohe haigekassa kliendi-
teeninduse büroos. 
Euroopa ravikindlustuskaarti 
saab taotleda vähemalt 
viieteistkümneaastane isik, kellel 
on pass või omab ID kaarti. 
Lapsele saab ravikindlustuskaarti 
taotleda kuni 18. eluaastani ka 
lapsevanem või esindaja.  
Euroopa ravikindlustuskaardi 
taotlemiseks on järgmised 
võimalused:  
 

- kodanikuportaali kaudu 
https://www.eesti.ee  
- tuua taotlus ise 

klienditeeninduse büroosse  
- saata taotlus haigekassasse 
postiga 
- saata taotlus haigekassasse 
e-postiga digitaalselt 
allkirjastatuna. 
 

Kaardi saab inimene kätte
lihtkirjaga sellel aadressil, mis on 
registreeritud haigekassa 
andmebaasis, või haigekassa 
klienditeeninduse büroost. 
Taotluse vorm on üleval 
haigekassa koduleheküljel: 
http://veeb.haigekassa.ee/blanketi/ 
ja haigekassa piirkondlike 
osakondade klienditeeninduse 
büroodes.  
Kuigi alates 01. augustist 2004 
haigekassa uusi nn rohelisi 
haigekassakaarte ei väljasta, 
peaksid kindlustatud isikud 
isikuandmete muutumisel (nimi, 
elukoht, ja muu säärane) kindlasti 
pöörduma lähimasse haigekassa 
klienditeeninduse büroosse 
ravikindlustuse andmekogu 
andmete muutmiseks.  
 
Haigekassa kliendiinfo 
lühinumber on 16 363. 
 

10. novembrini 2004 
võetakse vastu 

spordistipendiumi 
taotlusi  

Spordistipendiumi 
põhimäärusega saate 
tutvuda valla 
koduleheküljel: 

www.vigala.ee/teave/docs/
spordistipendiumid.html 

Taotlused koos 
vajaminevate lisadega 
tuleb esitada Vigala 
vallavalitsusse Kivi-
Vigala 78001 Raplamaa 
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Vigala arsti Mihkel 
Kulli elust ja tööst 
 
Käesoleva aasta oktoobrikuus 
möödus 110 aastat kauaaegse 
Vigala arsti Mihkel Kulli sünnist. 
Seoses sellega meenutagem tema 
elulugu ja elutööd. 
30.10.1894 aastal sündis 
Pärnumaal Vändra vallas 
Suurekivi talus Juuli ja Juhan 
Kulli kuuenda lapsena poiss, 
kellele pandi nimeks Mihkel-
Ernst.  
Mihkel õppis Pumbioja külakoolis, 
Vändra kihelkonna koolis ja 
Pärnu Gümnaasiumis. Viimases 
osa poisse, nende seas ka tema, 
mobiliseeriti I Maailma sõtta ja 
viidi Venemaale, kuid sõdima ei 
saadetud. Gümnaasiumi lõpetas ta 
1916. a. Okaa kaldal Muromis. 
Samal aastal astus ta Tartu 
Ülikooli arstiteaduskonda 
Voroneži, kuhu see oli 
evakueeritud. Seal lõpetas ta oma 
esimese kursuse. Teise aasta 
studeeris ta Tomski Ülikoolis. 
Eesti Vabariigi väljakulutamise 
järel tuli ta Tartu Ülikooli. 1919 
aastal aga saadeti Mihkel 
velskrina sõtta Landeswehri 
vastu. Lõpuks, 1923 aastal, 
õnnestus tal Tartu Ülikooli 
arstiteaduskond lõpetada.  
Sõjakeerise tõttu jäi ametlikes 
dokumentides kadunuks Mihkel-
Ernsti teine nimepool ning 
edaspidi tunti ja kirjutati tema 
nime ainult Mihklina.  
1924. a. jaanuaris alustas Mihkel 
Kull arstitööd Läänemaal Vigala 
jaoskonnas. Eluasemeks anti riigi 
vana  arstimaja, kuid mille 
ümbrus oli ilus.  
Jaoskond oli suur, jõgedega 
jagatud ja teed halvad. Ainus 
transpordivahend, millega 
kevadise suurvee ja sügisese pori 
ajal oli võimalik jõuda 
kaugematesse taludesse arstiabi 
andma, oli ratsahobune. 
Jaoskonna-arsti kogemused 
kasvasid pingelises piiramata 
tööajaga tegevuses. Arstiabi oli 
kättesaadav kogu ööpäeva vältel. 
Päeva esimesel poolel, aga vahel 
ka õhtuti, toimus ambulatoorne 
vastuvõtt. Õhtupoolikuti külastas 
ta ja ravis haigeid nende kodudes.  

Öösel võis abivajaja koputada 
arsti magamistoa aknale, arst 
tõusis voodist, nõelus haava või 
istus appikutsuja vankrisse, rekke 
ja sõidutati paluja koju abi andma. 
Tolle aja töövahenditeks olid 
stetoskoop, vererõhuaparaat, 
skalpell, kopsukelmete-vahelise 
õõne troakaar, süstlad, kips, 
lahased, nägemisteravuse 
kontrollimise tabel, nina-ja 
kõrvapeeglid koos reflektoriga, 
neelutaguse mädaniku avamise 
spetsiaalnuga, reflekshaamer, 
hambaravi tool ja peeglid, 
spaatlid, hiljem ka röntgenaparaat 
ja mikroskoop. See töövahendite 
loetelu, mis pole küll täielik, 
annab siiski ülevaate tolleaegse 
jaoskonna-arsti töö mitme-
külgsusest. Tuli olla kirurg, sise-, 
silma-, kõrva-, naiste-, 
sünnitusabi-, hamba-ja nakkus-
haiguste arst.  
Meeldejäävaim juhtum mikros-
koobi abil avastatud haigusest on 
siberi katku kindlakstegemine 
tolleaegsel loomaarstil Jaan 
Alekandil, kes nakatus 
haigestunud looma lahkamisel 
nahakriimustuste kaudu. 
Ennastsalgava igapäevase töö ja 
ka harvaesineva ohtliku haiguse 
õigeaegse diagnoosimise eest andis 
NSVL Tervishoiuministeerium 
Mihkel Kullile aumärgi 
“Tervishoiu eesrindlane” (1947).  
Koduvisiitidele sõitis M. Kull 
jalgratta, hobuse, mootorratta või 
autoga – oskas liikuda kõigi 
transpordivahenditega. Kui Eesti 
NSV-s hakati rajama väikesi 
maahaiglaid, asutas M. Kull selle 
ka Vigalasse tühjaks jäänud 
vanasse arstimajja, kus 
sünnitusabi oli antud juba paar 
aastat varem. Hulga varustust 
(padjad, linad, jm) annetas 
haiglale Vigala rahvas. Mõni aasta 
hiljem ehitati M. Kulli 
eestvedamisel Vigala kirikla 
katuse alla elektrivalgustusega 
haigla ja ambulatoorium. Haiglas 
oli sünnituspalat kolme voodiga ja 
üldpalatid 10-12 haigele. 
Kuuekümnendate aastate algul, 
kui esines rohkesti nakkuslikku 
kollatõbe, raviti Vigala haiglas 
ainult kollatõbiseid. Töötajaid oli 
haiglas ja ambulatooriumis 12 
inimese ümber. 

02.06.1925.a abiellus Mihkel Linda 
Kontusega (1901-1990). Ta oli 
leidnud elukaaslaseks tubli, terve, 
haritud kooliõpetaja Vändra 
vallast. Hariduse, tervise ja 
töökuse väärtusteks pidamine ja 
lastearmastus olid selles kodus 
iseenesestmõistetavad. Sündis neli 
last: tütar Virve (1926), poeg Arvo 
(1927), tütar Margit (1929) ja tütar 
Linda (l932.-1971). Arsti abikaasa 
Linda Kull võttis vastu 
telefonikõnesid, täitis meditsiiniõe 
ja sanitari ülesandeid, hiljem 
töötas ämmaemandana. 
Mihkel Kull ostis Vigalas talu, 
ehitas moodsa karjalauda ja 
elamu, kus umbes 10 aastat toimus 
ka ambulatoorsete haigete 
vastuvõtt.  
Eesti Vabariigi ajal oli M. Kull 
Kaitseliidus ratsaväelane ja 
abikaasa Linda Kull kohaliku 
Naiskodakaitse esinaine.  
Nõukogude Liidu venelastest 
sõdurid, liikudes vallutajatena 
1944.a. sügisel läbi Vigala, võtsid 
kaasa arsti ratsahobuse ja auto, 
kolhoosikorra rajajad ühistasid 
kariloomad, lauda ja maa.  
M. Kullil oli hea tervis hoolimata 
pingelisest peaaegu puhkuseta 
töötamisest. Ta saadeti 1966 aastal 
Vigala elanike austusavalduste 
saatel pidulikult pensionile. 
Pensionärina luges ta 
arstiteaduslikke ja loodus-
teaduslikke ajakirju, oli 
Looduskaitse Seltsi liige ja kogus 
andmeid Vigala linnuse ajaloo 
kohta. Kui ta pani käest raamatu 
või sulepea, siis võttis ta pihku 
kangi, labida või kõpla ja läks aeda 
võitlema kivide ja umbrohuga.  
Koos abikaasaga armastasid nad 
loodust ümberkujundavalt ja 
loovalt. Vana arsti süda hakkas 
lööma ikka vaiksemalt ja infarkt 
viis ta igavikku 21.10. l972.a. 
Nädal aega hiljem maeti ta Vigala 
kalmistule. Viimsele teekonnale 
tulid teda saatma nii eakad 
ülikoolikaaslased, sugulased kui ka 
paljud Vigala elanikud.  
Oli lahkunud arstitööd oma 
elutööna teinud inimene, kellega 
kohtumistest veel senini räägivad 
tänulikud Vigala elanikud.  
 

Virve Sui
Mihkel Kulli tütar
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Maadlusuudised 
 
11. - 12. septembril mälestati Leo 
Kreininit kolmandate 
võistlusetega Paikusel.  
Vigala maadlejate tulemused: 
Sander Viljastu  50 kg II 
Jüri Nisumaa  66 kg I 
Rait Thomberg 85 kg I 
 
17. - 18. septembril toimus 
E. Pütsepa nimelised 
meistrivõistlused Võrus. 
Võistlejaid oli peale Eesti klubide 
ka Lätist ja Soomest.  
Kolme hulka maadlesid: 
Marek Lainela  32 kg III 
Sander Viljastu 50 kg III 
Rait Thomberg 85 kg II 
 
25.septembril toimus Vana-Vigala 
Rahvamajas X Vigala lahtine 
matt. Võistlustel osales kümme 
maadlusklubi, sealhulgas ka 
Vigala sõprusklubi Soomest 
Aevast. Võistlejaid oli kokku 71. 
Avasõnad vallavanemalt ja 
maadlusteemaline esinemine 
Vigala showtrupilt andsid järje 
tõsisele maadluspäevale.  
Maadlust kommenteeris Raimo 
Aas, kes noorena samuti tegeles 
maadlusega. Vahelduseks Mari ja 
Liisi poolt kokku seatud tants ja 
oligi õhtu käes. 
Samal ajal kui matil käis kõva 
rassimine oli raamatukogus 
avatud Tarvi, Jüri ja Ardo 
auhinnanäitus. Organiseerijaks 
ikka väsimatu Mare Ülemaante. 
 

Võistlustel osalesid kõik viimastel 
aastatel Vigalale au ja kuulsust 
toonud noormehed. Võistkond-
likult võitis kindlalt Vana-Vigala 
võistkond, II Tapa ja III tuli 
maadlusklubi Nelson Tallinnast. 
Individuaalselt olid tublid: 
Thomas Kolesov  36 kg III 
Jaan Kuusik  39 kg  I 
Sander Viljastu  52 kg I 
Jüri Nisumaa  63 kg  I 
Ardo Arusaar  68 kg I 
Ranno Laane  74 kg I 
Tiit Kuusik  74 kg II 
Rait Thomberg  84 kg I 
Tarvi Thomberg  90 kg I 
Marek Liiva 120 kg II 

Võistlust toetasid ja abiks olid: 
Vigala  vald,  Maadlusklubi  
Juhan, Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool, OÜ Liisu Rõivad,
Hr. Veljo Asperk, AS ERA, 
Pr. Astra Põlma, kelle kirjutatud 
projektitaotlus tõi  kaasa  
Kultuurkapitali toetuse, Hr. Ants 
Mansberg ning Pr. Maret Järv, kes 
oskab nutvaid naeratavateks 
tohterdada. 
 
Suur tänu ning kohtumiseni aasta 
pärast. 
 

Jüri Nisumaa
Maadlustreener

 

Vigala lahtisel matil võistlushoos  

Lauatennisest  
 
11. - 12. oktoobril toimus Vana-
Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli 
jõusaalis Vana-Vigala piirkonna 
lauatennise individuaalse 
karikavõistluste esimene etapp. 
Osavõtjaid oli kokku 24 ning need 
jaotati vastavalt eelnevate 
tulemuste ja tasemete järgi  
gruppidesse A, B, C.  
 
Eelnevate mänguoskuste järgi oli 
tugevaim grupp A, kus kohad 
jagunesid järgnevalt: 
Marek Pilv I koht 
Martin Koort II koht 
Igor Voznjuk III koht  

B grupi tulemused: 
Ilmar Luige  I koht 
Kert Kliss  II koht 
Marko Eifel  III koht 
 
C grupi kolm parimat olid: 
Margus Vatter  I koht 
Rivo Kigaste  II koht 
Aleksander Ossipov III koht  
 
Võistluste II etapp toimub 15. ja 
16. novembril käesoleval aastal. 
27. novembril toimub Vana-
Vigalas VI Vigala valla 
lauatenniseturniir. Oodatud on 
kõik mängijad! 
  

Ilmar Luige

VIGALA  VALLA  VI 
LAUATENNISETURNIIR 

 
27. novembril algusega kell 
11.00 toimub Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli 
jõusaalis lauatenniseturniir. 
 
Võistlused toimuvad 
järgmistes vanuseklassides: 
- tüdrukud, poisid kuni 13 a. 
- tüdrukud, poisid 13 –18 a. 
- naised, mehed kuni 50 a. 
- segapaarismäng 
- paarismäng naistele, 
meestele 
- peetakse üldarvestust 
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Teade! 
 

Sotsiaaltöö spetsialist Ilme Roosi viibib 
koolitusel 09. november ja õppesessioonil 
22. november – 02. detsember 2004 
 
Projektijuht Elle Altmets viibib 
õppesessioonil  
29. november – 10. detsember 2004 

Raplamaa Arendus- ja 
Ettevõtluskeskuse 
(RAEK) teatab:  
 
RAEK kaudu saab esitada taotlusi 
koolitustel osalemiseks, 
konsultatsiooni ostmiseks ja Eesti 
messidel osalemiseks. 
Septembri lõpuks oli esitatud 
Raplamaalt 4 taotlust, neist üks on 
EAS-i heakskiidu saanud, teised on 
alles menetlemisel. Nõustamis-
toetusi on esitatud 3, neist 2 on 
heakskiidu saanud, üks taotlus on 
menetlemisel. Messitoetusi on 
esitatud 2004. aastal 8, kõik on 
rahastatud. 
Koolitustoetus  
Eesmärk on stimuleerida ettevõtjaid 
investeerima oma töötajate ja 
juhtide koolitusse. Taotlejateks 
võivad olla äriühingud, FIE, 
ettevõtjate ühendused (MTÜ). 
Üdine töö- ja juhtimisalane koolitus 
(enamus koolitusi) on toetatav kuni 
70% ulatuses, kitsas tööalane 
koolitus on toetatav kuni 35% 
ulatuses. 
Ei toetata koolitamist järgmistes 
valdkondades: põllumajandus, 
metsamajandus, kalakasvatus, 
joogi- ja tubaka tootmine, veondus, 
hulgi- ja jaekaubandus, finants

vahendus, kinnisvaraalane tegevus, 
hasartmängude korraldamine. 
Koolituse summa ja taotluste arv 
aastas ei ole piiratud. Taotluste 
menetlemine toimub jooksvalt. 
Projektide ajaline kestus võib olla 
kuni 12 kuud. 
Nõustamistoetus 
Eesmärk on toetada ettevõtjate 
kasvu ja uute töökohtade loomist. 
Taotlejateks: äriühingud ja FIE. 
Nõustamisteenuse kasutamist ei 
toetata samades valdkondades, mis 
koolitustoetuse puhul. 
Abikõlbulikud tegevused: äri-, 
finants- ja turundusplaani 
koostamine, strateegia koostamine, 
juhtimisalane konsultatsioon, 
personaliarendus, tööohutus ja 
töötervishoid, turu-uuringud, 
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimine, 
tasuvus- ja patendiuuringud, 
tootmis- ja tehnoloogiaalane 
nõustamine, tegevusanalüüs, EL 
struktuurfondide ja riiklike 
tugimeetmete ettevõtluse 
arendamisega seotud projektide 
ettevalmistamise nõustamine. 
Abikõlbulikud kulud: konsultandi 
teenustasu  
Toetussumma ja piirmäär: kuni 200 
000 EEK taotleja kohta aastas ja 
kuni 50% abikõlbulikest 
kulutustest. 

Messitoetus 
Eesmärk: toetada ettevõtjaid Eestis 
toimuvatel messidel (peavad olema 
EAS toetatavate messide nimekirjas) 
osalemisel. 
Taotlejateks: äriühingud, FIE, 
ettevõtjate ühendused (MTÜ). 
Toetussumma ja piirmäär: kuni 9000 
EEK, üks kord aastas, 50% 
abikõlbulikest kulutustest. 
Abikõlbulikud kulud: osavõtutasu; 
boksi maksumus; stendide rentimise, 
ülespanemise ja ekspluatatsiooniga 
seotud kulud; kulud reklaam-
materjalidele. Ei kompenseerita 
tootenäidiste valmistamise ja 
transpordiga seotud kulusid. 
Soovitame taotlused esitada 
vähemalt kuu aega enne plaanitavat 
tegutsemist, sest nii pikk on periood 
taotluse läbivaatamiseks ja 
rahastamisotsuse tegemiseks EAS-
is. Ei rahastata kulutusi, mis on 
tehtud enne taotluse esitamist või 
juhul kui koolitus, mess või 
nõustamine on juba alanud. 
 
Lisainfot ning taotlusi saab esitada 
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtlus-
keskusesse: 
Rapla, Tallinna mnt 14, tel 489 4121, 
e-post: raek@raek.ee. 
 

Anneli Bauvald
 

EELK Maarja kogudus teatab 
 
Pühapäeval 5. detsembril 2004.a  
kell 11.00 toimub Vigala Maarja koguduse 
täiskogu koosolek.  
 
Päevakorras uue koguduse nõukogu 
valimised.  
Valimised toimuvad üldkorra alusel kaheksa 
kalendripäeva jooksul  
(5. – 12. detsember 2004.a). 
 
§3 Õigus osaleda koguduse nõukogu 
valimistel on koguduse täiskogu liikmel. 
Koguduse täiskogusse kuuluvad kõik 
konfirmeeritud koguduse liikmed, kes 
eelmisel või jooksval kalendriaastal on teinud 
liikmeannetuse või tasunud liikmemaksu ja 
käinud armulaual ning kelle õigusi ei ole 
kirikukari korras piiratud. Koguduse 
liikmemaksu mittetäielik tasumine ei saa 
olla aluseks isiku väljaarvamisele 
hääleõiguslike liikmete hulgast. 
 

Meie hulgast lahkunud 
 

Arnold Poolak 
 

Helmut Meeles 

Ajalehte Vigala Sõnumid saab lisaks 
raamatukogudele ja kauplustele osta ka 
vallavalitsusest registripidaja Lilia või  
toimetaja Elle käest.  
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Vana-Vigala põhikooli  
vilistlaste kokkutulek 

 
Vigala Algkooli 60.aastapäeva 
tähistamine ja Vana-Vigala Põhikooli 
vilistlaste kokkutulek toimub  
 
                  20.novembril 2004 
 
15.00 - Registreerimine 
15.30 - Sportlikud üritused kooli võimlas 
õpetajate, õpilaste ja vilistlaste vahel 
17.00 - Konverents teemal Vigala 
Algkool – 60 
18.00 - Õhtusöök ja näituste 
külastamine  
19.00 - Kontsert-aktus  
21.00 - Tantsuõhtu vilistlastele, bankett 
endistele õpetajatele ja koolijuhtidele  
 
Eelregistreerimine ja info:  
Tel 482 4582;  
e-mail: vigala.pohikool@mail.ee  
täpsem ajakava www.vana-vigala.edu.ee 
 
Osavõtumaks 75 krooni kanda võimalusel 
a/a nr 10802006933000  (Vigala 
Vallavalitsus) märgusõnaga “Kokkutulek” 
 

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

Novembrikuu sünnipäevalapsed 
 

Anton Haidla 95 
Loviise Ester 87 
Salme Tõnne 85 
Aleksander Kaarits 83 
Meta Suislep 82 
Jaan Laanemets 82 
Helmi Reimer  81 
Lidia Harlamova 81 
Lembit Ervin 81 
Helmi Hiibus 75 
Riina Tann 65 
Vello Nööp 65 
Mihkel Pesti 60 
Iivo Kukk 60 
Ants Ojavee 60 
Aime Davtjan 60 
Havo Hallik 60 
Vello Jeeser 60 
 

Palju õnne! 

15. november 2004  

on Vigala vallavalitsusele projektide, 
ürituste ja muu taoliste ettevõtmiste 

eelarvetaotluste esitamise tähtaeg.  

Taotlusvormi leiate vallakoduleheküljelt 
25. oktoobri 2004 uudiste alt  
ja veebiaadressilt: 

www.vigala.ee/blogger/doku/0410/taotlus
vorm.rtf  

Taotlusi saab esitada e-kirajaga: 

elle@vigala.ee  

või tavapostiga: 

Vigala Vallavalitsus Kivi-Vigala 78001 
Raplamaa  

märgusõnaks eelarvetaotlus. 

Info tel. 489 2288 Elle Altmets  

 

Kivi-Vigala Rahvamajas 

alustab alates 28. oktoobrist 

taas tegevust noorte huviring 

Jälgige kuulutusi! 


