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Vastlapäev 
 

 

Lõbus möll Kivi-Vigalas 
 
Sel aastal teadis vastlapäev, mil on õige aeg 
saabumiseks – vabariigi sünnipäeval. Tänu vabale 
päevale võis külavahel kohata paljusid peresid, kes 
veetsid oma lastega lõbusalt aega. 
Kivi-Vigala Tervisekeskuse juures olev kelgumägi oli 
keskpäevaks lapsi täis kui sügisene mets seeni. Ja 
mida lõbusamaks nende tuju muutus, seda enam 
lisandus seltskonnaga täiskasvanuid.  
Kivi-Vigala noortekeskuse lõbusad lapsed trallitasid 
ja võistlesid koos lastevanemate ja suurte 
õdede-vendadega. Tuleb tunnistada, et 
täiskasvanute “vanad kondid” jäid pisikestele 
võistlustel alla. 
Lapsed võitsid pikemates liugudes, aga täiskasvanud 
olid ületamatud rohmakates piruettides.  
Naeru ja nalja jätkus mitmeks tunniks. Lõpetuseks 
sai iga osaleja mitte traditsioonilist hernesuppi, vaid 
väikese meene vahvast päevast. 
 
Kivi-Vigala noortekeskuse juhendajad Katrin ja Elle 

Vastlapäev  
Vana-Vigala Noortekeskuses 
 
24. veebruaril tähistasid meie küla noored lisaks 
Vabariigi aastapäevale veel ka teist eesti rahvale 
olulist ja tähtsat päeva - vastlapäeva. Kui mitmel 
aastal on vastlaliu tegemiseks tulnud lund lausa 
luubiga otsida, siis selle aastane vastlapäevailm oli 
ideaalilähedane. Nii ilusat päikest ja selget ilma ei 
juhtu siin eesti veidras kliimas just sageli olema. Kella 
kaheks oli meie kohaliku liumäeharjale kogunenud 
üsna suur hulk lapsi, et siis koos teistega 
liulaskmises mõõtu võtta. Ka “kelke” oli igasuguse 
disainiga alates prügikotidest ja lõpetades 
autoõhukummidega, millele veel plastikpõhi alla 
köidetud. Kui liumäel juba külm liiga kippus tegema, 
sai veel ühiselt noortekeskuses teed juua ja 
vastlakukleid maiustada. 
 

Liumäel olid koos lastega  
Astra ja Merle. 
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Mõtted riigi sünnipäeval 
 
Elame huvitaval ajal, kus elu muutub väga kiiresti. Tänane 
riigi sünnipäev on eriline selle poolest, et järgmisel aastal 
tähistame seda juba Euroopa Liidu liikmena. 
Meenutades ajalugu, võib näha, et Eesti Vabariigi 
iseseisvumine 1918.a. ja taasiseseisvumine 1991.a. olid 
imed. Jumal aitas rahvast, sest rahvas aitas end ka ise. 
Neid aegu iseloomustasid kodanikualgatus ja võimas 
ühtekuuluvustunne. Idee nimel olid inimesed paljuks 
valmis. 
Vaadates elu tänases Eestis, tuleb kahjuks tõdeda, et 
peaaegu kõige mõõdupuuks on saanud RAHA, s.t. asjade 
üle otsustatakse majandusliku kasu põhjal. Loodan aga 
väga, et tulevikus saab mõõdupuuks INIMENE, s.t. et 
otsuste tegemisel peetakse silmas seda, kas otsus aitab 
kaasa inimese heale elukeskkonnale. Riik ja vald on 
inimese jaoks, mitte vastupidi. Tähtis on, et inimesel oleks 
oma riigis hea ja turvaline elada. 
Me saame riigi arengule kaasa aidata - arendades ennast 
muudad ennast, muutub maailm. Igaüks meist oskab 
midagi hästi teha. Praegu käib valla uue arengukava 
koostamine. Nii praeguse kui uue arengukava eesmärk on 
see, et Vigala vallas oleks inimestel hea elada. Soovin, et 
aitaksite kaasa ja teeksite oma ettepanekud arengukava 
osas ning annaksite oma panuse plaanide elluviimisel.  
Soovin kõigile, et  
1) me üheskoos lepiksime kokku, MIDA on vaja vallas 
lähiaastatel teha; 
2) meil oleks tarkust otsustada, KUIDAS püstitatud 
eesmärgid saavutada; 
3) meil oleks TAHET plaanid ellu viia, sest ilma TAHTETA 
ei ole kahel eelmisel tegevusel mõtet. 
 
Soovin kõigile head Eesti Vabariigi aastapäeva! 
 

Priit Kärsna 
vallavanem 

 

Vabariigi aastapäeval toimus Kivi-Vigala kirikus 
jumalateenistus ning pidulik lipu heiskamine.  

 

SÕBRAD! SÕBRAD! SÕBRAD! 
 
Hea sõbra jaoks on valla 
mu uksed ja mu hing 
mu silmad ja mu kõrvad 
ning mu perekonnaring…. 
 
Ilus traditsioon sai alguse juba 1999. aastal, mil Kivi-Vigala 
Lasteaia töötajad Pille Meeles, Anneli Kilumets ja Virge 
Kaldma kutsusid meie lasteaia lapsi sõbrapäeva tähistama. 
Üritus oli tore ja nii otsustasimegi jätkata. Nüüd juba 
kuuendat aastat saame kaks korda aastas kokku: kord 
Kivi-Vigalas, teinekord jälle Vana-Vigalas.  
Seekord siis meie lasteaias. Kakskümmend Kivi- Vigala 
last koos oma viie tädiga ja viisteist Vana-Vigala last oma 
kolme tädiga said kokku 16.veebruari hommikul. Peale 
teineteisega tutvumist, esinemist, kingituste üleandmist ja 
ringmänge, said lapsed koos hakata mängima meie 
lasteaia mänguasjadega. See on päeva toredaim osa, sest 
teiste laste mänguasjad on ikka huvitavad ja põnevad. 
Väga toredad lapsed käivad meie valla lasteaedades – 
sõbralikud, viisakad, abivalmid ja tähelepanelikud.  
Hommik möödus hetkega ja juba pidid sõbrad ära minema. 
Vahvat   päeva  aitavad  meenutada  mälestuseks  kingitud  
 

esemed: Vana-Vigala lapsed kinkisid oma sõpradele 
kaelakeed ja joogikõrred, Kivi-Vigala lapsed tõid meile 
omavalmistatud Kommipoisi ja ilusad küünlaalused.  
See koosolemise tunne on midagi väga erilist, seda ei saa 
jutus jutustada ega kirjas kirjutada, seda peab igaüks ise 
tundma! Meil oli mõnus, meil oli vahva, meil oli tore! Nii 
hea, et meil on sõbrad! Ootame uut kohtumist! 
 

Vana-Vigala lasteaia nimel Ave Lazarev 



  

 

3  veebruar 2004 Kooliuudised  
 Kodu 

 
Väljavõtteid Kivi-Vigala põhikooli 3. klassi õpilaste 
kirjutistest oma kodudest.  
 
Mulle meeldib kodus olla, sest seal oodatakse mind 
alati. Kodus on mul kõik asjad olemas. Kodu on soe, 
hea ja mõnus. Kodu on alati puhas ja korralik. Kodus on 
igasuguseid mänge, mida saab mängida. 
See kodu ootab mind alati. 
 
Minu kodu on soe. Kodu on suur, seda ehitati kaua. 
Minu kodu juures on palju suuri puid. Minu kodus elavad 
isa, ema, vennad ja õed. Meil on ka loomad. 
 
Minu kodu juures kasvavad puud ja põõsad. Seal 
laulavad linnud ja see on kõik väga tore. Mulle meeldib 
oma kodu, seal elavad mu vanemad, õde ja vend. 
 
Mulle meeldib kodus kõige rohkem, sest seal elavad 
mulle kõige kallimad inimesed. Kodus on alati hea olla, 
seal on soe ja mõnus. 
 
Kodu on igale inimesele väga tähtis. Ka mulle on kodu 
armas. Kodus on mul oma tuba ja see on väga hubane. 
 
Kodus elavad mu tuttavad. Seal on mul soe olla. Saan 
õppida, mängida ja lugeda. 
 
Mulle meeldib kodu sellepärast, et seal on minu asjad ja 
saan nendega mängida. Kodus on mul oma hamster, 
kes on väga armas. ‘’kodus on ema ja isa, kes on ka 
head inimesed. Ma olen õnnelik, et mul on kodu. 
 

12.sajandi II poolel hakkasid Daugava ehk Väina jõe ääres 
sakslased kauplemas käima, ilmusid ka katoliku kiriku 
misjonärid ja preestrid. Misjonär, munk Meinhard Üksküla, 
Väina äärde Ükskülla (Ikskile) kiriku. Meinhard ülendati 
piiskopiks 1186.a. Meinhard ega ka tema järglane Berthold 
ei suutnud liivlasi alistada. 1199.a. määrati Liivimaa 
piiskopiks Albert, kes viis lõpule Liivimaa, sealhulgas ka 
Eestimaa vallutamise. 
Eespool kirjeldatust võime teha järelduse, et Vigala 
Üksküllide suguvõsa ja arvatavasti ka nimi pärineb Väina 
äärest Ükskülast. 
Millal Üksküllid Vigalasse tulid? Üksküllide suguvõsa 
uurijad pole selles küsimuses ühisele seisukohale jõudnud. 
Üks arvab, et varsti peale Eestimaa alistamist, teine aga 
hiljem. 
 

Mõnda Vigala ajaloost 
 
Vigala nimetust ei leia me vanadest kroonikatest, ei Läti 
Hendriku ega nn. vanemast riimkroonikast (autor 
teadmata), mis möödunud aastal tõlgiti keskülemsaksa 
murdest eesti keelde. Läti Hendriku kroonika käsitleb 
eestlaste muistset vabadusvõitlust, vanem riimkroonika 
Baltimaade sündmusi 13. sajandi II poolel. 
Noorem riimkroonika, mille autor on teada ( Hoeneke), 
käsitleb sündmusi 14. sajandi I poolelt ja annab päris hea 
ülevaate Jüriöö ülestõusust (1343.a.). Vigala nime ei leia 
neistki. Kui vaadata vanemaid Baltimaade maakaarte, siis 
leiame 12. ja 13.sajandi kaartidelt küll Varbola, Lihula, 
Rotaalia ( Ridala) ja Soontaga, mis on meile lähedasemad 
asulad, aga mitte Vigalat. Vigala vasallkindlus ja kirik 
ilmuvad kaartidele 16. sajandil. 
 

Matemaatika nädal  
Vana-Vigala Põhikoolis 
 
Traditsiooniliselt toimus Vana-Vigala Põhikoolis jaanuari 
viimasel nädalal matemaatika nädal. Osaleda oli võimalus 
kõikidel õpilastel 1.-9. klassini. Nädala jooksul toimusid 
klassides matemaatika olümpiaadid.  
Kõige tublimad olid: Holger Algma 1. klass, Doris Välis 2. 
klass, Tuuli Roosi 3. klass, Gretelis Liländer 4. klass, Veljo 
Lasn 5. klass, Rain Kalda 6. klass, Rauno Liländer 7. 
klass, Jaana Liländer 8. klass, Aet Jaakson 9. klass.  
Veel oli nädala jooksul kõigil soovijatel võimalus proovida 
oma kiirust ja nutikust Soma-kuubi kokkupanemisel 
1 minuti jooksul. Soma-kuup on 3x3 ühiku suurusega kuup, 
mis koosneb seitsmest erikujulisest osast ning on valminud 
7.klassi tööõpetuse tunnis. Kõige rohkem kuupe suutis 
kokku panna Henri Nurges 8. klassist, tema tulemuseks jäi 
6 kuupi minutis. Tublid olid ka kõik need, kes said 
hakkama 5 kuubi kokku panemisega: Janari-Joel Jõessar, 
Taavi Viirsalu, Jaanis Vitsberg.  
Nädala lõpetuseks toimus matemaatiline orienteerumis-
loendamismäng koolimajas, mille käigus tuli kõigil leida 
vastused erinevatele küsimustele.  
Mõned näited: Mitu trepiastet on puutrepil?; Mitu ust on 
esimesel korrusel?; Mitu arvutit on arvutiklassis?; Mis tund 
on 3. klassil kolmapäeval 3. tund? Nimeta esemeid 
koolimajas, millel on skaala. Kas teie oskate nendele 
küsimustele vastata? Kui ei oska, tulge kooli ja leidke 
õiged vastused üles!  
Samuti toimus korrutustabeli tundmise lõppvoor. Tundides 
olid kõik vastanud kirjalikult 20 ülesandele korrutustabeli 
kohta ning nüüd toimus lõppvõistlus nende vahel, kes 
vastasid täiesti õigesti. Peale kolme suuliselt läbi viidud 
vooru olid alles jäänud need 9 õpilast, kes olid absoluutselt 
eksimatud: Meeli Pappe, Tanel Paavel 4. klassist, Jürgen 
Algma, Rauno Liländer 7. klassist, Arthur Kivi, Jaana 
Liländer, Liisi Nisumaa, Maarjo Rego 8. klassist ja Aet 
Jaakson 9. klassist.  
Lõpetuseks veel maakondliku tähtsusega tulemus: nimelt 
saavutas Jaana Liländer matemaatika olümpiaadi 
maakondlikul voorul 8. klasside arvestuses II koha.  
Kokkuvõtteks võiks öelda, et ega see matemaatika alati nii 
õudne ja raske ei olegi ja ega matemaatikaõpetaja ei ole 
ka alati kõige kurjem nõid koolimajas!  
 

Margit Liira  
Vana-Vigala Põhikool  
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 Kirjanik ja kodu-uurija M.Aitsami uurimustest arhiivides 

selgub, et üheks esimeseks kirjalikuks jäljeks Viglast on 
1339.a., kus Dominikaani orduülem Johannes von Volin 
mainib tülis Padise kloostriga tunnistajaks preester-venda 
Johannest Vigalast (Vickel). See tähendab vaimuliku 
olemist Vigalas ja ka koguduse olemasolu. Vigla kiriku 
ehitamise ja algperioodi tegutsemise kohta pole säilinud 
ühtki dokumenti. Samuti Üksküllide losskindluse ehitamise 
kohta pole täpseid andmeid, kuid võib arvata, et see toimus 
15. sajandi alguses. Kindluse müürid olid ehitatud pae- ja 
raudkividest ning olid üle 3,5 m paksud. Lossikindlus asus 
Suur-Vigala (praegu Enge) ja Naravere jõe harude vahel. 
Lõuna poolt oli loss piiratud kahekordse vallikraaviga. 
Müürinurkades laskeavadega tornid. Lossi õu oli samuti 
piiratud kõrge aga õhema müüriga. 
Nüüd mõningaid sündmusi, mis on seotud lossikindlusega. 
Luteri usu leviks algas Tallinnas 1524.a. ja Tartus aasta 
hiljem. Tallinnas oli luteri usu eestvedaja ja levitaja munk 
Johann Lange. Usu uuenduste algusaastatel oli palju 
segadusi, sest paljudel ei olnud õiget ettekujutust usu 
uuendustest. Mitmel pool rüüstati kirikuid ja ka kloostreid – 
põletati pühapilte ja kujusid, arvati et need enam ei sobi. 
Ka Vigala preester Ermis (astus ametisse 1530.a. Vigala 
vasalli Otto Ükskülli kutsel) läks koos Otto Ükskülliga üle 
luteri usku. Sama tegid nii mõnedki Läänemaa mõisnikud. 
See aga ei meeldinud Lääne-Saare piiskop Buxhoevderile. 
Ta teostas mitmeid relvastatud retki ülejooksikute vastu. 
Alistanud mõned mõisnikud nt. Koluvere, Virtsu, jt., jäi 
viimaseks ja vihatumaks vastaseks Vigala Üksküll. 1535.a. 
suvel tuli piiskop oma vasallide ja sõjameestega Vigala 
losskindlust vallutama. Lossi piiramine kestis mitu nädalat. 
Üksküllile tulid appi mõned tema pooldajad mõisnikud ja 
sõjasulased. M.Aitsam nimetab seda oma teoses “Hiislari 
tütar” – piiskopi sõjaks. Lõpuks kindlus alistati ja vangistati 
mitu mõisniku eesotsas Otto Ükskülliga. Kokkulepe järgi tuli 
neil maksta mitu tuhat riia marka. Vangid viidi Kuressaare 
kindlusesse. Vigala loss jäi kuni edaspidise korralduseni 
piiskopi valitsemise alla. Järgmisel aastal, kui nõutud 
summa oli tasutud, vabastati osa vange, ka Otto Ükskülli 
poeg Dietricht. Piiskop kutsus oma sõjamehed Vigalast ära 
ja andis lossi üle Dietrichtile, kes vandus igavest truudust 
piiskopile. 
1541.a.lahkus Buxhoevden piiskopitoolilt ja asus elama 
Kolovere lossi oma venna juurde. Nüüd vabastati ka Otto 
Üksküll ja lõpuks said endistest vihameestest head sõbrad. 
Vangist vabanenuna sai Üksküll tagasi kiriku patrooni 
õigused. Ta viis täide oma lubaduse – kinnitas altari seinale 
enda ja oma naise vapid (naine sündinud Maydel) - “Tema 
on Vigalas maapealne jumal”. 
Piiskopisõjas said kannatada paljud talud: mõned põletati 
või lammutati palkide saamiseks; viidi ära kariloomi ja vilja. 
Vigala losskindluse eluiga ei kujunenud ajaloolisest 
seisukohast lähtudes mitte eriti pikaks – alla 200 aasta. 
1558.a. algas Vene-Liivi sõda, mille tulemusena hävis 
orduriik ja Eestimaa jagati Rootsi, Poola ja Taani vahel. 
Sõjategevus kestis umbes paarkümmend aastat. Sõja 
käigus ründasid, vallutasid, hävitasid ja põletasid venelased 
mitu korda Vigala lossikindlust (1560, 1576.a.). Võib öelda, 
et 1584 aastal hävis kindlus täielikult. Eks sõjatehnikaga, 
eriti kahurite arenemisega, kaotas niisugune losskindlus 
oma tähtsuse ja Üksküllid ei hakanud enam oma kindlust 
taastama. Kuna ümbruses polnud kive, kasutati vanu 
müürikive muudeks otstarveteks. Säilisid vaid mullas 
olevad müürid.  
Losskindluse kohale ehitas Vigala kauaaegne arst dr. Kull 
oma elamu. 
 

Kivi-Vigala ja Vana-Vigala 
 
Ajalooürikutes ja teistes vanemates dokumentides esineb 
vaid Vigala (Vickel), selle all tuleb mõelda praegust Kivi-
Vigalat. 14.sajandi lõpust on teateid Sikenkose jõe ääres 
asuvast Sikenkose külast (Sckenkoschka). Sikenkose jõgi 
on praegune Vigala jõgi. Sikenkose külasse tekkis 
Sikenkose mõis, mis vahetas mitu korda omanikku ning 
lõpuks läks Üksküllide kätte. Sikenkose nimetus püsis kaua 
aega. Rootsi aja lõpul nimetakse Sikenkose jõe 
lõunapoolset ala ka Uus-Vigalaks. Praegust Kivi-Vigalat on 
nimetatud ka Suur-Vigalaks (peale Põhjasõda). Praegust 
Vana-Vigalat on nimetatud Alt-Vigalaks. Tõnumaa ja 
Ojapere külade juurest langeb maapind ja kõrged jõekaldad 
muutuvad madalaks, nagu ka Vigala jõe juures mõisast 
Matsalu lahe poole. Seepärast nimetati praegust Vana-
Vigalat Alt-Vigalaks (alumine Vigala). Alt aga tähendab 
saksa keeles vana. Nii muutus siis keelekümbluses (nagu 
tänapäeval räägitakse) eesti alt vanaks. 
Vigala lõunapoolne ala, kus oli väga paksude kivimüüridega 
Üksküllide losskindlus, hakati kutsuma Kivi-Vigalaks. Vigala 
erinevad nimetused kujunesid välja või hakkasid kujunema 
arvatavasti 16.sajandil. Kui vaadata Vigalat ajaloolisest 
seisukohast, on Vigala jaotusnimed kujunenud erandlikult 
ega ole päris kohased. Vaadeldes Eestis või ka kogu 
maailmas kohanimede tekkelugu, siis paikkondi ja asulaid, 
mis olid varem asustatud või avastatud, nimetati eessõnaga 
“Vana” ja hilisemaid “Uus” või “Uue”. Näiteks Vana-Kariste, 
Uue-Kariste; Vana-Võidu, Uue-Võidu, jne; mujal Uus-
Meremaa, Uus Lõuna Wales (Austraalia osariik), jpt. Kõik 
need tähendasid hiljem avastatut, asustatud või 
moodustatud. 
On ju teada, et praegune Kivi-Vigala tekkis tunduvalt varem 
– kirikud ja mõisad tekkivad reeglina ikka tihedamalt 
asustatud alale, mitte tühjale kohale. Nii oleks Kivi-Vigala 
nimetus pidanud olema hoopis Vana-Vigala ja viimase nimi 
Uus-Vigala või eestipäraselt Alt-Vigala. 
Pika aega oli teadmata, miks kadusid Konnapere jõgi ja 
muistne järv – Tuhinu. Viimast mainib kirjanik M.Aitsam 
oma teosese “Hiislari tütar” (Pallika mäe ja Kesu raba vahel 
suur nõgus ala, märjad heina- ja karjamaad, vesihein). 
Viimaste aastakümnete geomorfoloogilised uurimused on 
tõestanud, et Loode-Eesti maapinna (maakoore) 
neotektooniline kerkimine aastas on kuni 3mm. Muhu 
piirkonnas 2-3 mm aastas. Kui arvestada, et Vigala aladel 
maapind kerkib aastas 2mm, siis viiesaja aasta kohta teeb 
see lausa 1 meetri. Eesti ei kuulu aktiivse seismilise 
maavärinate piirkonda, kuid siiski on teada mõned nõrgad 
maavärinad 1859 ja 1877.a. Loode- Eestis. Seni tugevaim 
maavärin oli 25.oktoobril 1976.a. epitsenter Osmussaare 
juures. Nii pole midagi imestada, et mõned madalad 
veekogud ja jõed on kadunud. 
Kui nii edasi läheb, pole meil mõnesaja aasta pärast enam 
väikesi jõgesid ega madalaid veekogusid. Teisalt paljud 
teadlased ennustavad kliima soojenemist, poolustel 
jääväljade sulamist ja veepinna tõusu, mis nivelleerib 
maapinna tõusu ning veekogusid ei ähvarda kadumine. 
Tuleviku kohta ei oska keegi midagi kindlat öelda ja nagu 
laulusalm ütleb:“...ei me ette tea...”.  
 

Jaan Laanemets Vana-Vigalast 
Toimetuse märkused:  
- tekstis esineb Uexküllide nimi autori palvel eesti keele 
häälduspäraselt Üksküllina. 
- ruumi puuduse ja tehniliste võimaluste piiratuse tõttu ei 
saa avaldada Vigala lossi plaani ja lossi asukoha kaarti.  
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 Vigala Vallavalitsuses ja volikogus 

 
Vigala Vallavalitsuses:  
 
05.02.2004.a. istungil 
- otsustati lubada ostueesõigusega erastada 

maad ühel taotlejal 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud 

maakolmele õigustatud subjektile 
- otsustati väljastada üks kauplemisluba. 
- kehtestati Vana-Vigala Põhikooli 

õppekavavälisest tegevusest saadavate teenuste 
hinnad 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 2850 krooni 
 
11.02.2004.a. istungil 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud 

maa kolmele õigustatud subjektile 
- otsustati määrata kompensatsioon 

õigusvastaselt võõrandatud maa eest kolmele 
õigustatud subjektile 
 

- arutusel oli 2004.aasta eelarve projekt  
- sotsiaaltoetusteks eraldati 3118 krooni 
 
Vigala Vallavolikogus: 
 
30.01.2004.a. istungil: 
- otsustati pikendada Vigala valla arengukava 

kuni 31.12.2004 
- otsustati kinnitada valla territooriumil asuvatele 

erastatavatele ja tagastatavatele maadele 
katastriüksuse sihtotstarbed 

- arutusel oli projekti “Matsalu alamvesikonna 
asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
rekonstrueerimine ja laiendamine” raames ühise 
vee-ettevõtte loomine 

- arutusel oli munitsipaalobjektide maa 
erastamine. 

- toimus 2004.aasta eelarve I lugemine 
- arutusel oli OÜ Latte olukord seoses loomade 

väärkohtlemisega 
- otsustati 2005.aastal viia Memme-Taadi laulu- ja 

tantsupidu läbi Vana-Vigala laululaval 
 

Loomarsti veerg 
 
Veel paar kuud on jäänud Euroopa Liitu jõudmiseni. 
Tasapisi tuleb sukelduda nende  nõudmistesse- 
direktiividesse. Juba paar aastat tagasi anti juhendid 
sigade ja vasikate pidamise kohta. Need määravad kui 
palju peab igal loomal vastavalt vanusele, eluskaalule, 
jne ruumi olema, kuidas sigade ja vasikatega käituda, 
sööta jne. Põhimõtteliselt olete kogu aeg nii teinud, aga 
nüüd on seadus taga. Näiteks sulupinda peaks olema 
sigadel: 
10 kg põrsale -  0,15 m 
30-50 kg kesikule - 0,40 m 
85-110 kg nuumikule - 0,65 m 
Sigade pidamise määrus hakkab kehtima 31.12.2005. ja 
puudutab majapidamisi, kus on vähemalt 6 siga või 5 
põrsastega emist. 
Asjast huvitatu otsigu internetist – põllumajandusministri 
määrus nr 80 03.12.2002. 
Tõsisem lugu on vasikatega, nende määrus nr 78 
22.10.2002 hakkas kehtima 01.01.2004. Haarab 
majapidamisi, kus on üle 6 vasika. Aga seda peaksid 
kõik teadma, et vasikas tuleb kohesekt boksi paigutada, 
mitte pidada paela otsas lehma kõrval. Boksis, kas 
individuaal või üldises, tuleb hoida vasikat 8 nädalat. 
Minu andmetel on paljudel toorpiima müüjatel 
terviselehed aegumas märtsis või aprillis. Palun 
vaadake need üle. Terviseleht kehtib kaks aastat, 
tavaliselt perearstid pikendavad neid. 
Tõin Raplast veeproovi võtu pudelid - kahjuks on nende 
nõudlus väike! Mina pean vastavalt 
põllumajandusministeeriumi ja loomakitseseadustele 
veeproovide näitusid kontrollima. Lähen 4–5. märtsil 
Raplasse, saaksin ise veeproove ära viia. 
Tuletan veelkord meelde, et ravimite vihikud peavad 
täidetud olema. Pöördudes minu poole keeluajaga 
ravimi saamiseks, peab kaasas olema ravi vajava looma 
identifitseerimiseks looma pass, mille alusel saan 
vastava ravimi maha kanda. Võtke kaasa ka ravimivihik. 
 

Ester Alekand 

Raplamaa Päästeteenistuse liitumine  
 
Alates käesoleva aasta 1. märtsist liitub Raplamaa 
maakondlik häirekeskus Päästeameti alluvuses oleva 
Põhja-Eesti regionaalse häirekeskusega. Põhja-Eesti 
häirekeskus on seni teenindanud hädaabinumbrile 112 
helistavaid kodanikke Tallinna linnas ja Harjumaal, 
alates 1. märtsist lisandub sellele teeninduspiirkonnale 
ka Raplamaa.  
Tuleb rõhutada, et antud ümberkorraldused puudutavaid 
vaid häirekeskuseid ehk kõnede vastuvõtmist ning 
elanikkonna mure, et talle abi osutavaid jõudusid 
vähemaks jääks, on asjatu. Kõik operatiivteenistused – 
nii päästekomandod kui kiirabibrigaadid jäävad endises 
mahus oma kohtadele ning teenindavad samadel alustel 
edasi oma väljasõidupiirkondi. 
 

Eva Rinne 
Päästeameti Põhja-Eesti Häirekeskuse juhataja 

Vigala valla arengukava 
 
Avalikustamisel on Vigala valla arengukava aastateks 
2004-2008. Ootame rahva aktiivset osalust arengukava 
tegemisel ja aruteludes. Tähelepanelike ja aktiivsete 
inimeste poolt on juba saabunud nii mõnedki 
konstruktiivsed ettepanekud ning kriitika. Loodame, et 
rahva aktiivsus ja huvi jätkub ning täiendusi saabub 
edaspidigi.  
Arengukavaga saab lähemalt tutvuda nii valla 
raamatukogudes kui ka valla koduleheküljel 
www.vigala.ee (link asub paremal asuvas menüüs). 
Avalik arengukava arutelu toimub 5. märtsil kell 17.00 
Kivi-Vigala rahvamajas. Kirjalikke täiendusi ning 
parandusettepanekuid ootame 8. märtsiks 
vallavalitsusse kas posti teel või 
e-mailiga: elle@vigala.ee märksõna arengukava.  
 

Aktiivset osalemist oodates 
Elle Altmets     
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 Natuke pikemalt korvpallist 

 
Aasta algus on kulgenud sportlikult ka põhikooli 
korvpalluritel. Kivi-Vigala Põhikooli B-vanuseklassi poisid 
tulid maakonna meistriteks ja neid ootab ees vabariiklik 
poolfinaalturniir.  
Kokku osales 13 võistkonda ja vastased võideti keskmiselt 
30 punktiga. Tublid mängumehed olid: Kaur Kristin, Martin 
Üürike, Martin Sisas, Margus Liiva, Madis Peitre, Riho 
Rukki, Peep Võtti, Siim Jaagant ja Anre Kuldja.  
Aasta lõpus käis põhikooli poiste võistkond ja 
vilistlastüdrukute võistkond aastalõpu turniiril Sürgaveres. 
Poisid mängisid seekord ainult viiekesi. Alagrupp võideti 
kindlalt. Turniiri süsteem oli aga selline, et üks kaotus 
kustutas ka võimalused kolme hulka pääseda. Kolmandaks 
päevaks oli viie poisi jõud raugenud ja lõpuks saavutati 12 
võistkonna seas kuues koht. Võistkonda kuulusid: Kaur 
Kristin, Martin Üürike, Martin Sisas, Madis Peitre, Margus 
Liiva.  
Vilistlastüdrukud said samal turniiril teise koha. Mängisid: 
Reena Kidra, Helina Kidra, Helerin Abroi, Katrina 
Suurkask, Laivi Jõendi, Liis Jaagant.  
B-klassi tüdrukuid osales kõigest neli kooli ja Kivi- Vigala 
tüdrukutel tuli seekord vastu võtta neljas koht. Teistest 
peajagu üle oli Kehtna tüdrukute võistkond. Tüdrukute 
võistkonnas mängisid: Sille Sisas, Liis Jaagant, Laivi 
Jõendi, Pille Rämo, Eerika Plamus, Viiu Roosi, Mari-Liis 
Kalmus, Annika Paaret ja Margit Alu.  
Detsembris toimusid ka C-vanuseklassi maakondlikud 
võistlused. Poisid saavutasid kolmanda ja tüdrukud teise 
koha. Poistest mängisid: Margus Liiva, Siim Jaagant, Peep 
Võtti, Anre Kuldja, Vahur Viimne, Sander Säkk, Allar Kukk, 
Taavi Tulvik, Gerto Torjus.  
Tüdrukute Võistkonnas mängisid: Viiu Roosi, Eerika 
Plamus, Sille Sisas, Mari-Liis Kalmus, Geitlin Sildoja, Eliise 
Seits, Maarja Paluoja.  
Jaanuaris algasid ka meeste korvpalli maakonna MV II liiga 
mängud. Vigala valla võistkond ei saanud esimese hooga 
hoogu üles ja algul tuli vastu võtta 2 nappi kaotust. 

Kulla Kalso, Kirsti Kislenko, Maire Pirn, Anne Sillamäe. 
Parimatele mängijatele jäi mälestuseks turniiri sponsorite 
poolt välja pandud meened. 
Turniiri pidulik lõpetamine oli Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli aulas. Sportlasi lõbustas Vigala šõutrupp 
Ilona Noore juhtimisel. Aasta pärast kohtutakse kümnendal 
turniiril Vana-Vigalas. 

Maie Üürike 

Lauatennisest 
 
Veebruaris toimusid Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli võimlas järjekordsed lauatennise meeste 
üksikmängu võistlused. Osavõtjaid oli 24 ja võistlused 
toimusid kahes grupis. 
Esimesest grupist tulid võitjateks kutsekooli 16 K grupi 
õpilased Igor Voznjuk, Martin Koort ja Kert Kliss. Teises 
grupis aga Ursel Veimann, Valdo Lipp ja Riho Rõlkov. 
Võistlused toimusid kuuel õhtul, põhjuseks oli lauatennise 
laudade vähesus, ainult kaks. Joomarluse, narkomaania ja 
kuritegevuse ohjeldamiseks on 2004 aasta kuulutatud EL-s 
ja vabariigis spordi aastaks. Sel puhul on loota, et 
spordibaas saab mõned lauatennise lauad juurde.  
 

Ilmar Luige 

Võrkpalliturniir “Vigala 2004” 
 
Veebruarikuu esimesel laupäeval toimus Vana – Vigalas 
järjekordne võrkpalliturniir, mis oli arvult üheksas. Vigala 
turniir on saanud väga populaarseks võistluseks ja seda 
tuntakse  ka väljaspool maakonna piire. Sellel turniiril 
osales 9 meeskonda ja 8 naiskonda. Turniir on muutunud 
rahvusvaheliseks. Esmakordselt osales turniiril 
Hämeenlinna Tavastia Koolituskeskuse naiskond Soomest.  
Mängud turniiril on pingelised, mängutase on ühtlustanud 
ja võitjat Vigala turniiril on raske ennustada. Pingelistes 
heitlustes tuli võitjaks naiskonnaks Valgu, kelle kooseisus 
mängisid Kulla Kalso, Ave Sõlg, Sirje Remmel, Tiina 
Riismaa, Marina Oviir, Viivi Kusmin ja Piret Burmeister, 
neile järgnesid Kullamaa, Valtu, Lihula, Vigala, Märjamaa, 
Hämeenlinna ja Pärnu- Jaagupi naiskonnad.  
Meeste mängud võitis Kullamaa võistkond koosseisus: 
Madis Jõgisalu, Maanus Jõevee, Toomas Jõevee, Erkki 
Tšaban, Kajar Laus, Tarvo Priimägi, Romet Priimägi ja Tiit 
Jõevee. Kullamaa on tulnud Vigala turniiri võitjaks ka 
aastal 1999. Neile järgnesid Vigala, Viljandi, Märjamaa, 
SK ”Rewaltes”, Virtsu, Valtu, Kaiu, Hämeenlinna 
meeskonnd.  
Turniiri parimateks mängijateks osutusid: Varri Väli, Osma 
Tauru,  Madis  Jõgisalu,  Neeme  Kuuskmaa, Aune Rahnik, 

Pingeline mäng ja vabavisetel Pärnu-Jaagupi võistkond 
 
Esimene mäng kaotati kodus “Kehtna MTK” võistkonnale 
kolme punktiga 78:81. Ka järgmine mäng Märjamaaga 
kaotati kolme punktiga. 92:95. Peale kahte kaotust on aga 
suudetud ka võita. Kolmandas mängus alistati “Järvakandi 
Klaas” 89:66 ja siis kodus “Järvakandi Kalev” suurelt 
146:86. Viiendas väga pingelises ja närvilise lõpuga 
mängus võideti Orgita võistkonda napilt 86:84. Meie 
meeste võiduseeria jätkus  juba 27. veebruaril: saadi 
loobumisvõit “Kehtna Kespo” võistkonnalt, kuna viimane ei 
tulnud Vigalasse kohale.  
28. veebruaril toimus Kivi-Vigala põhikooli saalis kolmas 
korvpalliturniir “Vigala Karikas”. Saabusid võistkonnad 
Pärnu-Jaagupist, Raplast, Tallinnast ja loomulikult Vigalast. 
Kõige võidukamaks osutus Tallinna võistkond. Kõige 
sütitavamaks osutusid Kivi-Vigala Põhikooli poiste 
mängud, kes osutasid täiskasvanutele väärikat vastupanu. 
Täname kõiki, kes meid abistasid ning meile võistlustel 
aktiivselt kaasa elasid.  

Marko Kreuz 
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Akupunktuuridiagnostika Vana-
Vigala Raamatukogus 
 
Vana-Vigala raamatukogus toimub 11. märtsil 
tervisepäev, mille raames on külla kutsutud 
akupunktuuridiagnostikaga tegelev doktor. 
Teenusel on juba mitu korda sellist üritust läbi 
viidud ja küllaltki edukalt. Rahvas on rahule 
jäänud ning tagasigi tulnud. Seekord toimub 
taoline ettevõtmine Vana-Vigalas.  
 
Kuna paljudele jääb sõna akupunktuur võõraks, 
pöördusime asjaga tegelevate inimeste poole, et 
nad tutvustaksid toimuvat lähemalt:  
 
“Akupunktuurdiagnostika ehk Voll–diagnostika 
eesmärgiks on teada saada, millistest 
vitamiinidest ja teistest toitainetest organism 
puudust tunneb.  
 
Akupunktuurdiagnostika käigus antakse 
pliiatsikujulise anduriga käelabal asuvale 
organpunktile väike elektromagnetiline impulss ja 
organ annab sellele vastuse. Vastus 
registreeritakse mikroampermeetri abil. See 
annab võimaluse umbes 20 minuti jooksul saada 
ülevaate kogu organismi seisundist.  
 
Akupunktuurdiagnostika abil on võimalik välja 
selgitada, millistest ainetest on organismil 
puudus – kas ta vajab juurde A, E või C vitamiini, 
kaltsiumit või proteiini jne., et parandada erinevate 
organite ja organsüsteemide funktsiooni, vältida 
vitamiinipuudusest põhjustatud haigusi ja 
ennetada kevadväsimust.  
 
Lisaks sellele võimaldab diagnostika teada saada, 
millised ehted, kosmeetika ja  ravimid just antud 
konkreetsele inimesele sobivad või ei sobi.  
 
Samuti saab välja selgitada allergiat põhjustavaid 
allergeene. Selleks tuleb kasutatavad ravimid, 
kosmeetika, kahtlustatavad allergeenid ja ehted 
diagnostikasse tulles kaasa võtta. Kasutades 
sobivaid loodustooteid, on võimalik elukvaliteeti, 
enesetunnet ja töövõimet tõsta ka ravimeid 
kasutamata.”  
 
 

Meie hulgast lahkunud 
 

Meinhard-Friedrich Kuusik 
Vjatšeslav Netsvet 

Kalju Roosi 
Helga Preegel 
Mari Juhkam 
Marie Kaarits 
Linda Pulst 

EELK Vigala Maarja koguduse märtsikuu 
teated  
 
Pühapäeviti, kl 11.00 jumalateenistus. 
 
Kuu teisel ja neljandal pühapäeval kl 13.00 
jumalateenistus Vana-Vigala 
raamatukogus. 
 
Pühapäeviti pühapäevakool 
kl 13.00 eelkooliealised lapsed, 
kl 14.30 esimeste klasside õpilased. 
 
Teisipäeviti, kl 18.00 vestlusõhtud 
kogudusemajas. 
 
Tegutseb koguduse koor, millega on võimalik 
liituda. 
 
Laupäeval, 13. märtsil talgud. Kogudusemaja 
puude saagimine ja lõhkumine. 
 
Märtsist alustab tööd leerikool. Soovijatel võtta 
ühendust koguduse 
diakoniga tel 4825690 
 
Ilusat Iseseisvuspäeva soovides 
Kristiina Jõgi 

Vigala Maanaiste ühenduse sõit Ketnasse 
13. märtsil  
kell 9.00 Jaamast ja mõisast 9.05.  
 

Vana -Vigala pensionärid on külla kutsutud 
Teenusele 10. märtsil.  
Väljasõoit 
kell 12.30 Jaamast ja 12.35 mõisast. 
Osavõtust huvitatutel palun registreerida Mare 
juures.  

Vana-Vigala Raamatukogus tervisepäev 
neljapäeval 11. märtsil algusega kell 9.00.  
 
Registreerida tel. 48 24 581 Mare.  
Osavõtumaks 75.- krooni inimene. Ühele kliendile 
on arvestatud 30 minutit. 
 Kui soovitakse massaa•i, s iis  on see samuti 
tasuline 135.- krooni, massaa•i kestvus  - üks 
tund. 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla, Vigala vald 78001 Raplamaa Tel 048 92 288 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Faks 048 92 287 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht.html 
Toimetaja ja küljendaja: Andrus Suik, e-post: andrus@vigala.ee Trükk Hansaprint OÜ 

Siiras ja südamlik tänu kõikidele sõpradele, 
tuttavatele, kolmele koolile ja vallavalitsusele, kes 
mind tähtpäeval meeles pidasid ja soojade 
sõnadega tervitasid. 

Elvi Reiner 
 

Mängukool  
 
laupäeviti  
 
Vana-Vigala  
rahvamajas  
 
kell 11.30  
 
 

Armsad lugejad! Kivi-Vigala raamatukogu 
pakub teie lugemislauale uusi raamatuid 
 
Teabekirjandus  
Dittus-Bär, Renate Vanamemme maarohud 
Iburg, Anne Vürtsileksikon 
Sonntag, Linda Meeleline seks 
Näitlejate kokaraamat 
Hõissa pulmad 
 
Ilukirjanduses  
Curnyn, Lynda Ekspruudi pihtimused 
Roberts, Nora Hukatuslik ekstaas 
Prattchett, Terry Relvis mehed 
Tohvri, Erik Elutöö 
Veidemann, Rein Lastekodu 
 
Lastekirjandus  
Tungal, Leelo Anna ja Aadama lood 
Remmel, Liili Paharetu Päkapikumetsas 
Vaiksoo, Jaanus Soovaimu lood 
Janikovszky, Eva Minuga juhtub alati midagi 

UUED ILMAKODANIKUD 
VEEBRUARIS:  

 
Ranar Allipere 
Kärolin Kikas 

Joonas Asumets 
Raine Hiiemäe 

OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT 
METSA JA KINNISTUID HINNAGA 
KUNI 90000 KR/HA. TASU KOHE! 

 
051 10 415 051 79 866 

Veebruarikuu sünnipäevalapsed 
 

Jaan Salk 93 
Vanda Kärsna 88 
Jekaterina Jaritsa 88 
Lidia Mõis 87 
Salme Kaasik 85 
Hilda Langi 85 
Aino Sirak 83 
Helmi Merisalu 82 
Jaan Konnapere 82 
Leida Liinat 82 
Salme Pedak 80 
Jaan Lätti 79 
Ester-Armilde Thomberg 78 
Eri Lespa 77 
Valve Altmäe 76 
Vaike Pihelgas 74 
Ellen Aitsam 73 
Aino Poolak 70 
Roine Vunukainen 70 
Elvi Reiner 70 
Liisa Sinikas 65 
Lea Kingisepp 65 
 

Palju õnne! 

SUUR AITÄH Harri Kivile, Jaan Üürikesele ja 
Vigala vallavalitsusele, tänu kellele 
on Vana-Vigalas uus saunakeris!  
 
Tänulikud saunalised. 


