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Hõbedamees Gerd Kanter  

Gerd Kanter - 
Vigala vägilane 
 
Vigala pinnas on olnud läbi 
aegade viljakas, soodustades 
andekate inimeste esiletõusu. 
Meilt on pärit palju tuntud 
haridus-, kultuuri- ja 
spordiinimesi. Tundub, et eriti 
soodne on tippude tekkeks Vana-
Vigala kant, sest Vana-Vigala, 
Tiduvere ja Paljasmaa külades on 
andekate esilekerkimine 
ülivõimas. Ehk on siin oma osa nii 
sitkust andval savi- kui ka 
tugevust andval paepinnasel. 
Möödunud aastal osales Ateena 
olümpiamängudel lausa 2 (!) 
sealtkandist pärit sportlast - Gerd 
Kanter ja Tarvi Thomberg. Kui 
Vigala   vald   on   maadlust  läbi 

eelarve toetanud aastaid, siis 
eelmisel aastal andsime enne 
olümpiat oma tagasihoidliku 
panuse ka Gerdi ettevalmistuse 
toetuseks. 
Kui mullu võis mõnigi olla 
(põhjendamatult) pettunud, et 
Ateenast medalit ei tulnud, siis 
käesoleval aastal on Gerd Kanteri 
tulemused komeedina taevasse 
sööstnud - sealhulgas uued Eesti 
rekordid, MM hõbe, 
suveuniversiaadi kuld, Kuldse 
liiga etapi hõbe ... Tundub, et 
energia on Gerdist nagu paisu 
tagant välja pääsenud. Usun, et 
ka Alekna alistamine pole enam 
kaugel. 
Vigala vallavalitsus ja volikogu 
tänavad Gerdi 30. augustil Vana-
Vigala Põhikoolis korraldataval 
vastuvõtul      (mis      on    ajalehe 

ilmumise hetkeks ilmselt juba 
toimumas-toimunud). Mõtlesime 
pikalt, kuidas vääriliselt 
vägitegusid hinnata ja 
otsustasime kinkida kangelasele 
Vana-Vigala sepikojas kunstnik 
Raimo Kuusiku poolt sepistatud 
mõõga, millel kiri "Vigala 
vägilasele 2005". Vastvõtule on 
kutsutud Gerdi mänedžer Raul 
Rebane, treener Uno Ojandi, 
loomulikult tema vanemad Jaan ja 
Imbi ning vanaema Erika. 
 
Soovime Gerdile edu ja 
eneseteostust! 
 

Priit Kärsna

Foto on võetud Gerd Kanteri 
Fanclubi koduleheküljelt 
www.zone.ee/gerdkanter 
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 Noored chillisid Pänus 
noortepäeval 
 
12. augustil kogunesid noored 
Pärnusse, et tähistada 
ülemaailmset noortepäeva. 
Alguses oli kogunemine ja kohtade 
paigutus rongkäigule, siis 
suundusid noored oma lippude ja 
plakatitega läbi Pärnu linna 
Ranna-pargini. Seal oli üleval 
erinevad telgid, kus sai näha, teha 
ja osa võtta erinevatest võistlustest. 
Oli ka maakondade vahelised 
võistlused, näiteks jalgpall, 
teatevõistlus ning plakatite 
tegemine. 
Esinesid sellised bändid nagu 
Milde, Ursula, Noorkuu ning Tanel 
Padar ja The Sun. 
Noored näitasid, et ka ilma 
alkoholita saab rokkida!!! Pidu 
lõppes kell 20.30, mil tehti päevast 
kokkuvõtteid ja jagati autasusid. 
Soovitame kõigil järgmine aasta 
noortepäevadele minna, sest see oli 
väga lahe üritus, mis oli just 
mõeldud noortele, nii et kahetsege, 
kes ei käinud.... 
 

Reelika Otti ja Katrin Põlma 

tulemata ning on olnud võimalik 
külla kutsuda huvitavaid inimesi ja 
liikuda kodust kaugemalegi. 
Üheks huvitavaks külaliseks, kes 
sisustas meie laagrilastele terve 
päeva, oli Lauri Õunapuu, keda 
laiem avalikkus teab ansamblist 
Metsatöll. Lauri innustas meie lapsi 
improviseerima    ning     koos     sai 

Vigala Folkloorilaager  
 
Juba kolmandat aastat saavad 
augustikuu alguses Vana-Vigalas 
kokku lapsed, et elada ühel nädalal 
tavapärasest teisiti. Kellel 
suurimaks sooviks kandlemäng, 
kellel puu- või näputöö, kes tahab 
üle kõige laulda või tantsida, 
jutuvestmisest rääkimata… Lisaks 
väljasõidud kohtadesse, kus saab 
kogeda midagi minevikulist. 
Seekord oli huvilisi kokku 38 ning 
enam mitte ainult Vigala vallast, 
vaid ka kaugemaltki. Tegevust 
pakkumas ikka jälle folklooriseltsi 
Kiitsharakad liikmed koos oma 
heade mõttekaaslastega. Sellest on 
kujunenud omapärane võimalus 
jagada lastega midagi endale 
südamelähedast ning õppida koos ja 
üksteiselt. 
Arvestatav asjaolu on ka see, et 
koduvalla eelarves on laagri 
korraldamiseks jätkuvalt toetust 
jagunud. Samuti Rapla maakondlik 
Kultuurkapital ja Omavalitsususte 
arengufond toetavad meid 
jõudumööda. Seetõttu ei jää ühelgi 
huvilisel  raha  pärast küll laagrisse 

Vana-Vigala Lasteaia 
nimekirja lisandusid uued 
mudilased: 
 
1. Fred Kikas 
2. Kristo Lebin 
3. Emily Melissa Pilv 
4. Andreas Tõldmaker 
 
 
Kivi-Vigala Lasteaia 
nimekirja lisandusid uued 
mudilased: 
 
1. Helyn Luik 
2. Relika Kullap 
3. Aare Tuula 
4. Gerlin Sildoja 
5. Rasmus Cristopher Kensap 
 
Ilusat lasteaiateed ja 
kooliaasta algust kõigile 
mudilastele, noortele, 
nende vanematele ja 
pedagoogidele! 

 Kivi-Vigala Põhikooli 
1. klassi nimekiri: 
 
1. Gerli Kullap 
2. Grete Kärsna 
3. Hanna - Liina Lusti 
4. Krista Muhu 
5. Pirjo Paukku 
6. Andra Veiand 
7. Kristi Viimne 
 

Klassijuhata Aili Altmets
 
Vana-Vigala Põhikooli 
1. klassi nimekiri: 
 
1. Katri Alesmaa 
2. Jaanica Hatto 
3. Heerik Jõõts 
4. Evely Lebin 
5. Annika Otti 
6. Tiina Põlma 
7. Martin Rudak 
8. Adeele Zagurski 
9. Hans Veskimägi 
10.Gabriel Vodolaztšenko 
 

Klassijuhataja Raili Roosi

lauldud-mängitud hulgaliselt 
uuemaid-vanemaid rahvalaule.  
Külastasime Lavassaare raudtee-
muuseumi, kus võis enda jaoks luua 
kujutluspildi sellest, kuidas vanasti 
rongiga Vigalast Rapla või Virtsu 
poole sõita oli. 
 

(järg lk. 3)

  Sõbralik laagrialgus 2005.a suvi    
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(algus lk. 2) 
Unustamatuid muljeid saime 
Kuusiku maapäeval, kõige tipuks 
loomulikult käsitsi rukkilõikus. 
Kuldne ilm ja kuldne viljapõld, 
sirbiga algul kohmetuid liigutusi 
tehes kuni hasardini välja – ikka 
peotäis vihku ja vihud parmastesse, 
lõpetades uhkete hakkidega. See 
paneb teisiti mõtlema meie 
igapäevase leiva peale… 
Maakondlikul pärimuspäeval olid 

töötubades osalejateks jällegi 
enamasti folkloorilaagri lapsed, kuid 
läbiviijaid oleme selleks päevaks 
ikka mujalt otsinud: jututoas Piret 
Kukk Märjamaalt, kuivviltimist tegi 
Signe Sume Pärnu-Jaagupist. 
Üllatuslik oli seekordne 
pärimuskontsert, kus lisaks 
lõppenud folkloorilaagri lastele 
astusid üles samas algava 
pärimusmuusikalaagri õpilased ja 
õpetajad. See oli tõeline nauding  

kõigile kohaletulnuile, vastastikune 
rikastumine ja äratundmisrõõm, 
enese proovilepanek ja rahulolu 
õnnestumisest, innustuse saamine 
edaspidiseks. 
Parim tänu korraldajatele on laste 
soov osaleda ka järgmisel suvel 
selles nende sõnul “toredas, lahedas 
ja lõbusas” laagris. 
 

Krista Tõldmaker
MTÜ FS Kiitsharakad

Suurperede 
kokkutulek 
 
29. - 31. juulil said Vigala 
mõisapargis kokku lasterikkad 
pered üle kogu Eesti, et  siin ühiselt 
suvepäevi tähistada. Päevade 
teemaks oli “Päike, lilled ja lapsed”. 
Lisaks eestlastele oli külla tulnud 
ka peresid Lätimaalt. Osavõtjaid 
kokku peaaegu 900 ja rõõmu ning 
lusti sada protsenti. Ka ilmataat oli 
seekord armulisem, kui eelnevatel 
suurüritustel. 
Neil päevil oli Vigalas korraga väga 
palju lapsi ja lapsevankreid ning 
muidugi ka noori rõõmsameelseid 
vanemaid. Pidu  ja trall kestis 
mõlemal päeval varaste hommiku-
tundideni ning tahaks tänada 
sõbralikke põlisasukaid, kes seda 
kõike  pahaks ei pannud. 
Kuid mis siis ikkagi toimus? Päevad 
avati mõisaesisel lipuplatsil, kus 
peresid tervitasid Vigala 
vallavanem Priit Kärsna, Eesti 
Lasterikaste Perede Liidu president 
Kalmer Hütt ja Raplamaa 
Lasterikaste Perede Ühenduse 
esinaine Kulla Elias. Edasi mindi 
rongkäigus laululavale. 
Tegevust leidus kõigile - nii suurtele 
kui väikestele, nii naistele kui 
meestele. Päevade juhiks oli 
naljamees Raimo Aas.  

Esines lastetsirkus “Folie“, kes ka 
pärast kõigile huvilistele oma oskusi 
jagas. Tutvuda sai üksikvahi-
pataljoni sõjaväepolitsei relvastuse 
ja varustusega. Laste lemmikuteks 
olid saksa lambakoerad, kes 
erinevaid trikke näitasid. Toimus ka 
Märjamaa tuletõrje koolitus sellest, 
kuidas kasutada vahtkustuteid ja 
mida teha, kui peaks juhtuma 
õnnetus. Erilise elevuse kutsus esile 
suur vahumöll, mis isegi täiskasva-
nud vihmavarjust platsile meelitas. 
Peeti nii maakondade vahelisi
võistlusi kui ka võistlusi erinevatel 
aladel: pallimängud, laskmine, 
Tiigrirajal seiklemine. Need, kel 
huvi pigem kultuuri poole kaldu, 
said samal ajal  valmistada lille-
seadeid, savi voolida, paelu punuda. 
Kohal olid lektorid Marek Koppel ja 
Mare Pruks, kes oma teadmisi 
lastevanematele jagasid.  
Ürituse finaaliks kujunes isetege-
vuskavade ülevaatus.  

Mida päikselisemaks muutusid
kavad, seda selgemini ja suuremalt 
päike pilve tagant ka välja tuli. 
Päikseliselt need päevad lõppesidki. 
Vigalast võtsid suvepäevadest osa 
perekonnad Otti, Põlma ja Välis. 
Suured tänud neile, kes kohalikena 
aitasid Vigala lippu kõrgel hoida. 
Võib öelda, et nii Rapla kui ka 
vabariiklikud ühendused jäid 
üritusega väga rahule. Tahan 
tänada Ain Keerupit, kes nendel 
päevadel tõeliseks mõisavalitsejaks 
muutus ja kogu seda suurt kampa 
külalislahkelt vastu võttis. Suur 
tänu kokkadele. Loodan, et nii 
rasket katsumust te oma elus enam 
kunagi kogema ei pea. Erilised 
tänud veel Olev Nisumaale, Anneli 
Ülemaantele, Ants Ojaveele, Jüri 
Saarelehele, Raili Roosile, Anne 
Viirmaale, Jaan Kuusikule ja Arvo 
Roosile. 
 

Astra Põlma

Suurperede suvepäev Vana-Vigalas 
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Vigala Vallavalitsuses 
 
29.06.2005. a. istungil: 
- otsustati määrata kompensatsioon 

õigusvastaselt võõrandatud vara 
eest neljale õigustatud subjektile 

- otsustati võõrandada otsustuskor-
ras Kivi-Vigala külas maja 4 krt 4 

- otsustati väljastada ehitusluba 
lambalauda rekonstrueerimiseks 

- kinnitati 29.06.2005 toimunud 
kirjaliku enampakkumise tulemus 
(Manni külas Elamu majavaldus) 

- arutusel oli Vana-Vigala Raamatu-
kogu remondi küsimused ning 
sellega seotud vähempakkumised 

- sotsiaaltoetusteks  eraldati 1341 kr 
- reservfondist eraldati Märjamaa 

Muusika- ja Kunstikooli projekti 
“Ühine seminarlaager 
Kaiserlauterni maakonna 
sümfoonilise puhkpilliorkestriga” 
toetamiseks 3000 krooni  

 
03.08.2005. a. istungil: 
- otsustati määrata kompensatsiooni 

ühele õigustatud subjektile 
ühistatud vara eest 

- otsustati väljastada kirjalik 
nõusolek Päärdu mõisa 
territooriumi piirde ehitamiseks 

- otsustati lõpetada ühe hooldatava 
hooldus 

- otsustati määrata hooldaja ühele 
abivajajale ning hooldajatoetus 
hooldajale 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 500 kr 
- reservfondist eraldati maadlus-

saali remondiks 2129 kr ja Veljo 
Tormise fondi toetamiseks 3000 kr 

 
24.08.2005. a. istungil: 
- otsustati tagastada õigusvastaselt 

võõrandatud talu maa ühele 
õigustatud subjektile 

- otsustati lubada erastada ostuees-
õigusega maad 3 maa taotlejal 

- otsustati väljastada ehitusluba 
hoone lammutamiseks 

- otsustati kinnitada 12.08.2005 
toimunud kirjaliku 
enampakkumise tulemused 

- otsustati võõrandada otsustus-
korras Kivi-Vigala külas maja nr 
6 korter 5 

- kinnitati Vana-Vigala ja Kivi-
Vigala lasteaia laste nimekirjad 

- otsustati lõpetada hooldajatoetuse 
maksmine ühele hooldajale 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 3520 kr 
- reservfondist eraldati Poti laada 

läbiviimiseks 2000 krooni  
- arutusel oli riigiteede halb olukord 

vallas 

Vigala Vallavolikogus 
 
30.06.2005. a. istungil: 
- otsustati määrata järgmise Vigala 

Vallavolikogu liikmete arvuks 13 
ning moodustada Vigala vallas 
üks 13 mandaadiline valimis-
ringkond, mille piirid ühtivad 
valla piiridega 

- otsustati nimetada valla valimis-
komisjon järgmises koosseisus: 
komisjoni esimees - Helja Kaarits, 
liikmed – Risto Konnapere ja 
Harri Kivi ning asendusliikmed –
Helvi Tondi ja Silvi Konnapere 

- otsustati määrata 2005. aasta 
auditeerimiseks Vigala valla 
audiitoriks Karin Teder. 

- otsustati võtta arvele peremeheta 
rajatisena Maivälja töökoja plats 
Läti külas, mille viimane 
teadaolev omanik oli Vigala 
Talude Liit 

- reservfondist eraldati 3000 krooni 
Tarvi Thombergi universiaadile 
sõiduks Türki, 3000 krooni 
Põrgupõhja retk 2005 
auhinnafondi toetuseks ning 
25 000 kooliõpetaja ametikorteri 
remondiks 

Konstaabel kirjutab 
 
• 09.07. ostis Eli Vigala vallas Kivi-

Vigalas kauplusest alkohoolse 
joogi Gin Long Drink alaealisele 
noormehele, kes seda ka tarbis. 

• 07.06. varastasid 12- ja 13-aasta-
sed noormehed Vigala vallas Jädi-
vere külas rahakoti, milles oli 32 
kr sularaha ja pangakaardid ning 
omaniku ID-kaart. Kokku tekitati 
kahju 352 krooni. 

• Ööl vastu 31.07. tungiti Vigala 
vallas Eesti Suurperede Liidu 
suvepäevade laagriplatsile pargi-
tud bussi ning varastati musta 
värvi spordikott Kappa, foto-
aparaat Sashika, tumesinine 
spordikott, mobiiltelefon Nokia 
3230 ja erinevaid riietusesemeid.  

Politsei jaoks on juulikuu Vigala 
vallas möödunud rahulikult. Sellest 
hoolimata panen inimestele süda-
mele, et hoolitsetaks oma vara tur-
valisuse eest. Sel aastal Raplamaal 
varastatud jalgratastest enamik on 
varga saagiks langenud Märjamaa 
piirkonnas. Peamiselt on tegu olnud 
lukustamata ja järelvalveta jalg-
ratastega. Juuli eelviimasel päeval 
pöördus politseisse ka Vana-Vigala 
noormees, kelle lukustamata ratas 
oli maja seina äärest kadunud -
õnneks leiti see sõprade abiga 
lähedalasuvast põõsastikust. Noor-
mees tõdes, et oleks äärepealt oma-
enese lohakusest ilma jäänud kallist 
sõiduriistast. Samuti juhin tähele-
panu, et kortermajade trepikojad 
hoitaks lukus ka päevasel ajal, sest 
kogemus näitab, et alati päeva-
valgus varast ei hirmuta. 
Kogu ühiskonna probleemiks on 
kasvav alkoholism, eriti noorte seas. 
Napsupudel käib seltskonna käes 
ringi tihti otse tänavail ja laste sil-
me all. Politseistatistika näitab, et 
suur osa kuritegudest on toime 
pandud joobes isikute poolt. Igaühe 
kodanikukohus on anda teada õigus-
rikkumistest, ka avalikus kohas 
alkoholitarvitamisest. Teie abiga 
saab politsei sekkuda ja aidata sel 
viisil kogukonda tervemaks muuta. 
Õigusrikkumistest andke teada 
kohalikule konstaablile mobiil-
telefonil 514 9071 või e-mailile 
mati.jensen@rapla.pol.ee, samuti 
võite ööpäevaringselt helistada 
politsei tasuta telefonile 110. 
 

Turvalist ja meeldivat suve lõppu! 
 

Mati Jensen (Vigala konstaabli-
piirkonna vanemkonstaabel

 
Teade 
valimiskomisjonilt 
 
Seoses kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimisega 
16.10. 2005 on Vigala valla 
Valimiskomisjon avatud: 
 
17.08.- 09.09.2005 kella 

13.00 – 16.00  
ja 

06.09.2005 kella  
13.00 – 18.00. 

 
Valimiskomisjoni telefon: 
489 2288,  
e-mail: helja@vigala.ee 
 
Kandidaatide 
registreerimiseks esitamine 
alates 
17.08.2005 – 06.09.2005 
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Metsaomanikele 
 
Metsapildis on näha esimesi 
sügisvärve ja algamas on metsaraie 
hooaeg. Siinkohal mõningad 
meeldetuletused seadusandlusest. 
Metsade majandamiseks peab 
metsaomanikul olema vastavalt 
metsaseadusele kehtestatud metsa-
majanduskava. See tähendab, et 
igal metsamajanduskaval peab 
olema vahel Metsakaitse- ja Metsa-
uuenduskeskuse poolt välja antud 
lisaleht metsamajanduskava kehtes-
tamise kohta. Kehtestamisega on 
määratud maksimaalne lubatud 
uuendus-, harvendus- ja valikraiete 
maht. 2004. a koostatud metsa-
majanduskavad on reeglina metsa-
omanikuni jõudes kehtestatud. 
Aastatel 1996–2003 koostatud 
metsamajanduskavad tuleb tuua 
kehtestamisele. Selleks tuleb koos 
kavaga esitada taotlus koos seni 
teostatud tööde nimekirjaga. Kavad 
võib tuua piirkondlikule metsa-
spetsialistile, kelle käest saab ka 
taotluse vormi. Uute metsamajan-
duskavade saamiseks võib esitada 
keskkonnateenistusele avalduse. 
Selle rahuldamise aeg ei ole teada 
ning sõltub riigi eelarvest eraldatud 
vahenditest ja sooviavalduste 
hulgast. Omal kulul võib kava 
tellida metsakorraldustööde 
tegevusluba omavatelt metsakorral-
dajatelt. Vallavalitsuses ootavad 
omanikku 2003. a valminud 
metsamajanduskavad: Hiidlase, 
Juhkami, Jürismaa, Kaera, 
Kaldajaani, Kasumaa, Koka, Kolgi, 
Konksu, Korro, Lepiku, Leppoja, 
Lõu, Lätiallika, Miku-Vanatoa, 
Moka, Männiku, Nõmme, Ojasauna, 
Peetri-Hansu, Pipra-Uuetoa II, 
Pipra-Vanatoa I, Ravisaun, Rebase, 
Rebase-Jaani, Selja, Selja I, 
Seljamaa III, Sepasoo, Siima, Tapu, 
Tondi I, Uueallika, Uue-Heinamaa, 
Uuejässi, Uuelepiku, Uue-Uustalu, 
Uus-Kura, Uustalu, Viilu, Väike-
Moka maaüksustele. 
Raiete tegemiseks peab metsa-
omanik saama keskkonnateenis-
tusest loa. Selleks tuleb esitada 
keskkonnateenistusele metsateatis. 
Metsateatis kehtib ühe aasta. Ilma 
teatist esitamata võib füüsilisest 
isikust metsaomanik raiuda 
tuuleheite, tuule- ja lumemurru 
puid juhul kui neid on alla 5% 
eraldise tagavarast ja metsamaa iga 
hektari kohta aastas 3 tm puitu, kui 
raiutava puidu kogus ei ületa 

kinnistu kohta 15 tm aastas. 
Metsaomanikud, kellel on Eesti 
Vabariigi kasuks hüpoteek, peavad 
raied kooskõlastama hüpoteegi-
pidajaga. Lisaks raietele peab 
metsaomanik metsateatisega 
teavitama keskkonnateenistust 
metsa uuendamisest, metsakuiven-
dussüsteemide ja teede ehitamisest 
ning uuendamisest 15 tööpäeva 
enne nimetatud tööde algust ning 
metsakahjustustest kohe pärast 
seda, kui omanik sai teada või pidi 
teada saama metsa kahjustamisest. 
Kui soovitakse puid või põõsaid 
raiuda veekogude veekaitsevööndis, 
tuleb vastavalt veekaitse seadusele 
esitada taotlus raie kooskõlastami-
seks keskkonnateenistusele. Vigala 
vallas olevatel jõgedel on
veekaitsevööndi ulatus 10 m 
tavalisest veepiirist. 
Kasvava metsa ja metsamaterjali 
võõrandamisel, metsamaterjali 
töötlemisele, ladustamisele või 
vedamisele andmisel peab üleandja 
vastuvõtjale tõendama kasvava 
metsa raieõiguse või metsamaterjali 
valdamise seaduslikkust ja 
vastuvõtja seda kontrollima. 
Metsamaterjali vedamisel peab 
vedajal kaasas olema veoseleht. 
Raieõiguse või metsamaterjali 
müügi korral peab metsaomanik 
kahe nädala jooksul sellest 
teavitama keskkonnateenistust.  
Kõigi ülalmainitud toimingute 
teostamiseks ja kõigi teiste 
metsanduslike küsimustega palun 
pöörduda metsaspetsialisti poole.  
Vastuvõtuaeg Vigala valla-
valitsuses esmaspäeviti kell 9.00 
– 13.00, telefon 5344 8701. 
Ilusat sügist ja meeldivat koostööd 
soovides, 

Peeter Paunmaa
piirkondlik metsaspetsialist

Kivi-Vigalast ja Vana-Vigalast 
kaugemal kui 7 km. Vigala vallas 
jääb sellesse alasse näiteks Päärdu, 
Ojapere, Avaste, osaliselt Palase ja 
teised kaugemad kohad.  
Kirjakandja võib koju tellida siis, 
kui soovitakse saata postipakki, 
täht- või väärtkirja, rahakaarti, 
tellida perioodikat või teha makseid. 
Samuti toimetab kirjakandja kätte 
kõik täht- ja väärtkirjad ning 
postipakid. Koduvisiidi käigus võib 
saada veel terve rea teenuseid nagu 
näiteks osta kirjamarke, ümbrikuid, 
jaekaupu, saata kirju jms.  
Enam ei pea maainimene otsima 
võimalust, et külastada lähimat 
postkontorit, vaid postkontor tuleb 
ise tema juurde koju. Kirjakandja 
külastab oma klienti kutsumise 
päevale järgneva 3 tööpäeva jooksul. 
Koju saab kirjakandjat tellida 
mitmel erineval viisil. Otse 
kirjakandja poole pöördudes või  
1. Telefonil: 661 6616  
helistades peab kindlasti teadma: 
• millisele aadressile soovite 

kirjakandjat tellida; 
• mis ajaks soovite kirjakandjat 

enda juurde tellida; 
• milliste toimingute jaoks soovite 

kirjakandjat enda juurde tellida. 
2. Eesti Posti kodulehelt -
www.post.ee, teenuste alajaotusest 
vorm „Soovin tellida kirjakandja 
enda juurde koju”. 
3. Kutsekaardiga. Kutsekaardid 
leiavad oma postkastist elanikud, 
kes elavad Kivi-Vigalast, Vana-
Vigalast või Märjamaalt kaugemal 
kui 7 km. Vajadusel saab 
kutsekaarte kirjakandjalt alati 
juurde küsida. Kutsekaart tuleb 
postitada lähimasse postkasti. 
Kirjakandja külastab oma klienti 
kutsekaardi postitamisele järgneva 
3 tööpäeva jooksul. 
Kui maainimene on oma 
pensioni eelnevalt kodus kätte 
saanud, jätkub see samamoodi 
ja selleks pole tarvis 
kirjakandjat eraldi tellida.  
Nagu igast ümberkorraldusest, nii 
võib ka rakendatava pilootprojekti 
käivitamisel esineda probleeme. AS 
Eesti Post on tänulik kõigi 
asjakohaste ettepanekute, ja miks 
mitte ka pretensioonide eest, 
pilootprojekti kohta ning palub need 
edastada meie kliendikeskuse 
infotelefonile 661 6616. 
Meeldivat koostööd lootes, 
 

Maimor Vill, projektijuht

Eesti Post toob soovi 
korral postkontori Teile 
koju. 
 

1. septembrist käivitab Eesti Post 
Märjamaa ja Vigala vallas kodu-
visiitide pilootprojekti.  Väiksemates 
külades ja hõreasustusega piirkon-
dades on lähima postkontorini 
mõnikord päris mitu head kilo-
meetrit. Nüüdsest pakub Eesti Post 
maainimestele võimalust kutsuda 
endale kirjakandja koju. Kirja-
kandjat saavad koju tellida need 
inimesed, kes elavad Märjamaalt, 
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MTÜ Folklooriselts 
Kiits(har)akad käis 
Ida-Virumaal 
 
1. juuli õhtul algas Vigala 
folkloorihuviliste kultuuri- ja 
kontsertreis Ida-Virumaale. Reisil 
käisid Kiits(har)akate naisrühm, 
Vana-Vigala Põhikooli lasterühm  ja 
kandlemängijad, lõõtsamees Jaan 
Kuusik ja paar fänni. 
Reedel jõuti välja Lääne- ja Ida-Viru 
piirimaile Tudu metsade ja soode 
vahele. Ööbimiskohaks oli Tudu 
põhikool. Laupäeva varahommikul 
päikesetõusu ajaks oli kooli direktor 
Riho Mäe viinud kolmetunnisele 
soomatkale 21 huvilist. Udu, 
päikesetõus, soojärves ujumine, 
looduse ilu ja vaikus kaalusid üles 
külma, märja, magamatuse. Ka 
laste hulgas oli julgeid, kes ei 
peljanud varast tõusmist ja soos 
müttamist. Võrratu hommik lõppes 
nn. õpetajatalu tutvumisega. Mida 
kõike üks koolidirektor veel jõuab!? 
Viis tublit last, väike maasikapõld, 
mesitarud, lemmikloomad (koerad, 
kassid, hobune, kilpkonn, kalad, 
hamstrid), sumomaadlus, 
võistlusreisid, soomatkad, loodus- ja 
kunstilaagrid, Tudu trialton, 
koorilaul, suupill, skulptuur jm. 
kaunid kunstid ning lõputu 
ehitamine, põllu-, aia- ja metsatöö. 
Laupäeva hommik kuni 
pärastlõunani veedeti Kohtla 
kaevanduses. Kes seal veel käinud 
pole, võtku reis kindlasti ette. Kui 
varem oli kaevurite töötingimusi 
ainult  filmidest nähtud, siis 
kohapeal kogetu võttis sõnatuks –
kuidas nad küll elu ja tervise juurde  
jäid. Madalad käigud, külm, niiskus, 
pimedus ja kohutav müra tundusid 
võimatud talumiseks. Lisaks maa-
alusele ekskursioonile saab tellida 
jätkuekskursiooni maa peal. 
Külastajad  viiakse kivihiide, kus 
nüüd ka Vigalast kaasa toodud kivid 
kivimüüris oma koha on leidnud. 
Kohtla kaevanduse territooriumil 
peeti talvel ka tuhamägede 
tantsupidu. Meie kujutlusvõimele 
oli see liig mis liig. 
Kohe kaevandusse jõudes võttis 
reisiseltskonna vastu rahvatantsu-
ansambli Virulane veteranide 
rühma Virvet tantsija Maret Käiss. 
Tema oli Virveti poolt suure-
päraseks kingituseks s.o. tasuta giid
kaheks päevaks. 

Kohtla-Järve Kultuurikeskuse eesti 
osakonna juhataja teadmised 
rabasid kogu reisiseltskonda. Iga 
küla, metsa, mäe, maja ja/või puu 
kohta oli tal oma lugu. Midagi 
paremat poleks me osanud tahtagi. 
Laupäeva sisse mahtusid erinevate 
Ida-Viru mägedega tutvumine, 
Valaste juga ja keerdtrepiga 
vaateplatvorm, Pannjärve 
liivakarjääri säravus ja puhtus, 
Martiska järveäärne lõõgastushetk 
ja suplus. 
Laupäevane ööbimiskoht oli Saka 
rahvamajas. Kuna Kohtla 
vallavanem Etti Kagarov on ühtlasi 
Virveti tantsija, siis tema 
organiseeritud oli nii öömaja, ühine 
esinemine koos Virvetiga Saka 
CliffHotel & SPA (vt. www.saka.ee ) 
ees, sealne supisöömine, 
hotelliekskursioon ja Virveti 
tantsijatega kohtumisõhtu Saka 
rahvamaja kaminasaalis. Saka 
rahvamaja oli suurepärases 
seisukorras: kõik mugavused, 
sisustatud köök, kõikjal valgus, 
puhtus ja euroremont. Kui Ida-
Virus ainult rahvast oleks, kes seda 
luksust nautida saaks. 
Pühapäeva hommikul algas sõit 
Narva poole.  
Kohe hommikul oli plaan jõuda 
Narva kindlusesse, et osa saada 
sealsest Põhjamaade motofestivali 
lõpetamisest. Olid meil ju kaasas 
mõned mehed ja ka lasterühma 
poisid, kes alati motikate vastu huvi 
tunnevad. Võrdõiguslikkus hakkas 

silma aga ka meie seltskonnas, sest 
naisedki kiirustasid rattaid 
uudistama ja pilte tegema.  
Narva kindlus-muuseumi ees andsid 
rahvatantsijad tunnise kontserdi ja 
muuseumis sees mängisid väikesed 
kanneldajad. Ja oh imet, isegi 
pealtvaatajaid jagus. Kontserdi 
lõppedes saime toreda eestikeelse 
giidiga väga huvitava ekskursiooni 
muuseumis. 
Pühapäeva sisse mahtusid veel 
Kuremäe kloostri külastamine, 
pühal allikal näo pesemine ja janu 
kustutamine; Sillamäe uhke 
kultuurikeskuse külastamine ja 
seoses sellega veneaja meenutamine 
(tankimonument, kinnine linn jm. 
nõukaaegsed märgid) ning 
kirikukujulise linnavalitsushoone 
imetlemine. Narva-Jõesuus peetud 
piknik mere ääres oli tõeline 
puhkehetk pärast muljeterohket 
reisi ja enne pikka kojusõitu kulus 
see marjaks ära. 
Tagasiteel põigati korraks sisse 
Rakvere Vallimäele, et ka Tarvas 
oma silmaga üle näha ja oma käega 
ära katsuda.  
Toredale reisile aitas kaasa  tore 
bussijuht, suurepärane seltskond 
ning valla toetus. Kes huvi tunneb, 
siis Jaan Kuusik filmis suure osa 
reisist ning pildid on üleval 
aadressil 
http://pilt.ee/view/483130/?parool=a
kinaj 
 

Kiits(har)akad

  Reisiseltskond Kiviõli vana tuhamäe otsas      
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    Veljo Tormis 75 
 
Augustikuu algul olin kutsutud 
mitmele Veljo Tormise juubeli-
üritusele. Pean siinjuures selgi-
tama, miks just mind, kes pole 
Vigala põliselanik ega ka Tormis-
tega samaaegselt Vigalas elanud.  
Nimelt korraldas Kuusalu Veljo 
Tormise Kultuuriselts mõne aasta 
eest konverentsi Kuusalu kuulsate 
muusikute meenutamiseks. Ei 
unustatud ka Kuusallu kihelkonnas 
sündinud Riho Tormist, kes oli 
hilisem Vigala koguduse köster ja 
organist. Ettekande saamiseks 
pöörduti Vigala Vallavalitsuse 
poole, kes suunas selle abipalve 
minule. Olin enne seda just 
tutvunud Artur Uibo poolt säilitatud 
Riho Tormise peetud Vigala 
kirikukoori arhiiviga ning võtsin 
pakkumise vastu. Riho Tormise 
kogutud ja koostatud arhiivi ja tema 
kaasaegsete mälestuste põhjal 
koostasingi ettekande “Anne ja Riho 
Tormis Vigalas”. Veljo Tormis, 
kellega olin paaril üritusel varemgi 
kokku puutunud, osutus lähemal 
tutvumisel väga põhjalikuks inime-
seks – ta soovis lugeda minu ette-
kannet tükk aega enne konverentsi 
ja andis loa selle esitamiseks. Et 
talle oli uudiseks isast säilinud 
kirikukoori arhiiv, soovis ta hiljem 
sellega tutvuda. Nii süvenesid meie 
kontaktid ning teenisingi kutsed 
tema juubeliüritustele. 
Esimene neist toimus Viinistu 
Kontserdimajas, teine sama päeva 
õhtul Kuusalus Soorinna heina-
küünis. Põhjarannikule sõidu arvas 
mu abikaasa liiga väsitavaks ning 
peaaegu pidime nendest üritustest 
loobuma. Aga kus häda kõige 
suurem, seal abi kõige lähem – ni-
melt oli kutse ka Vigala valla-
vanemal, kes pakkus meile küüti. 
Et me kõik olime Viinistus esma-
kordselt, kasutasime kõigepealt 
võimalust külastada Jaan Manitski 
Kunstimuuseumi. 
Veljo Tormise juubeli tähistamiseks 
antud kontsert kandis pealkirja 
“Tormise ring”, esitajaks Eesti 
Filharmoonia Kammerkoor. Kont-
serdipaik Viinistu Kontserdimaja 
pakkus tõelise üllatuse, sest 
tegemist oli endise laevaremondi-
töökojaga, tohutu suure ja kõrge 
hoonega, ainult tõusev põrand 
pingiridadega andis tunnistust, et 
tegu on kontserdisaaliga. Kui aga 

algas kontsert, ununes kõik 
ümbritsev, suurepärasele esitusele 
aitas kaasa suurepärane akustika. 
Tormise loomingut saab täielikult 
nautida ainult selle elavat ette-
kannet jälgides, iga lugu on omaette 
lavastus. Et Kammerkoori juhatas 
Tõnu Kaljuste, olid mul kontserti 
jälgides ka muud huvid. Nimelt on 
Tõnu Kaljuste isa Heino ja minu isa 
1945. a. koos Põllküla laagris kinni 
istunud saksa sõjaväes olemise eest. 
Et nad olid pillimehed ja see ka 
kuidagi laagriülemustele teatavaks 
sai, moodustati väike orkester. Üks 
orkestri liikmeist meenutas mulle 
veel möödunud aastal, et nende elu 
oli võrreldes teiste kinnipeetavatega 
palju kergem, neile eraldati isegi 
omaette ruum. Keskkooli päevil 
laulsin aga Heino Kaljuste 
moodustatud Tallinna Koolinoorte 
Segakooris, mis oli suur au, sest 
meie koolist pääses sinna ainult neli 
lauljat, katsed olid karmid. Nii on 
üsna loomulik, et Tõnu Kaljustet 
jälgin alati suure huviga.  
Mõne tunni pärast ootas meid ca 30 
km kaugusel asuv Soorinna küün 
“Eesti ballaadidega” Von Krahli 
teatri lavastuses. Mina naiivse 
inimesena ei kujutanud üldse ette, 
et tegemist on suure majandiaegse 
heinaküüniga, kuhu olid sisse 
toodud justkui mingi staadioni 
tribüün, lava põrand oli muldne. 
Aga etendus oli vapustavalt hea, üle 
20 meetri laiuse lava igas nurgas 
toimuvat ei suutnud alati jälgidagi. 
Etenduse lõppedes sain praktikas 
kogeda kunagisi teoreetilisi 
teadmisi resonantsist – pikast ja 
üheaegsest aplausist hakkas 
jalgealune tugevalt kõikuma. 
Õnneks oli konstruktsioon siiski nii 
tugev, et vähemalt meist jäi tribüün 
oma kohale püsima. Muuseas olid 
sellegi etenduse puhul mul 
lisahuvid, sest eespool mainitud 
segakooris olin kõrvuti näitleja 
Liina Vahtriku ema Helgi Salloga 
ning neid on nii huvitav võrrelda. 
Veljo Tormiski tundis muret, et 
pelgame Viinistut liiga kaugeks ja  
pakkus välja võimaluse tulla nädal 
hiljem Pärnusse tema järjekordsele 
juubelikontserdile. Tema sooviks oli 
kutsuda Pärnu kontserdile ka 
Vigala inimesi, kes oleksid olnud 
seotud Vigala kirikukoori, isa koori 
ja Veljo Tormise noorpõlvega. 
Hakkasin siis kiiresti läbirääkimisi 
pidama, osa tööd jäi Tormise kuna-
gise klassiõe Helmi Hiibuse kanda. 

Kes kontserdile tulla said, jäid 
rahule. See oli hästi üles ehitatud ja 
organiseeritud, esinejad esmaklassi-
lised. Ettekannetega samaaegselt 
suurel ekraanil näidatud filmi-
katked, videoklipid ja fotod olid 
huvitavad ja asjakohased. Vigala 
rahvale oli üllatuseks laulu “Torni-
kell minu külas” ajal ekraanil näh-
tav Vigala kiriku vaade. Endale 
tõotasin – kui telekavas on järjekord-
selt film “Kevade”, pööran peatähele-
panu just muusikale, eks olen nagu 
teisedki seni vaid tegelasi jälginud. 
Vigala hariduselu 300. aastapäeva 
aktusel laulsime Veljo Tormise 
juhtimisel “Suure tamme laulu” (ma 
võin pealkirjas ka eksida), see “sing-
sale-proo” kajab siiani kõrvus. Pärnu 
kontserdil oli haruldane võimalus 
näha filmilõigult Marta Hansenit 
seda laulmas, samaaegselt 
kantaadiga “hääled Tammsaare 
karjapõlvest”. See oli suur elamus. 
Mõni sõna Pärnu kontserdi ühest 
solistist, Aile Asszonyi`st. Vähesed 
Vigala inimesed teavad seda nime. 
Tema ema, Aino Pori, omaaegse 
kuulsa orkestrijuhi John Pori (vähe-
malt laulu “Postipoiss” teab iga 
eestlane) tütar oli minu klassikaas-
lane keskkoolis. Ainot kasvatas kaua 
kasuisa Vambola Aasaotsa, selle 
nime peale teevad Vigala vanemad 
inimesed juba “ahhaa!”. Nii veetis 
Aino hulk suvevaheaegu Kivi-
Vigalas, mängis kohalike lastega. 
Aino abiellus ungarlasega, sealt ka 
see võõrapärane perekonna-nimi. 
Tütar Aile osutus väga 
musikaalseks, et võimaldada talle 
õppimist Itaalias, müüsid vanemad 
suvila. Nii oli ka selle kontserdi 
vastu mul isiklik huvi – kuulda Aile 
Asszonyi suurepärast häält. Olgu 
lisatud, et ta esineb paljudel Lääne-
Euroopa kontsertlavadel.  
Nii saingi igalt Veljo Tormise juu-
beliürituselt kahekordselt rõõmu. 

Kaie Bergmann

Tsitaat Veljo Tormise tänuavaldu-
sest Pärnu Postimehest: “Mul on 
olnud õnn ja rõõm, et olen võinud elu 
esimesed kümme aastat ja nüüd 
viimased kümme ja enamgi veel 
elada vabal isamaal. Tajusin seda 
eriti selgelt, kohtudes kontserdi 
vaheajal oma klassiõdedega kunagi-
sest Raba algkoolist Kivi-Vigalast. 
Soovin, et nemad samuti tunneksid. 
See oleks nagu ühendav mõttesild 
üle vahepealsete aegade, nagu köis, 
mis elukoormat koos hoiab.” 
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 Kas Vigala vallas pole 
enam loodus-
armastajaid inimesi? 
 
Miks ma sellest kirjutan? Tuleks 
organiseerida (või uuesti ellu ärata-
da) kolmandasse sektorisse kuuluv 
mittetulunduslik ühing – Eesti 
Looduskaitse Seltsi Vigala osakond, 
mille kaudu võib saada raha meie 
looduskaitse alase pargi hooldami-
seks, istikute muretsemiseks. Raha 
saamiseks tuleb ühendust võtta 
maakonna keskuse teeninduse 
spetsialistidega (keskkonna inves-
teerimise keskusega) ja kogemuste 
saamiseks Rapla Looduskaitse 
seltsi esimehega. Projekt peab 
olema hea ja hästi põhjendatud. 
Põhikooli juures olev pargi osa, jõe 
kallas, on täiesti võsastunud. Ka 
tuleks parki mõned uued puuliigid 
istutada (välja on langenud mitmed 
liigid). Võiks istutada nii uusi kui 
ka neid puid, mida on vähe pargis 
nt hobukastaneid. Samuti pilku-
püüdvaid liike ja vorme, nagu 
punane vaher (Acer rubrum), 
kivitamm (Quercus petraea), lehed 
kuni lumetulekuni tumepruunid; 
samuti erivorme: (püramiidsed, 
kerajad, leina) ja mõningaid 
põõsaliike. Selleks tuleks aga 
asjatundjatega konsulteerida, mitte 
huupi tegutseda. Meil on pinna 
kujult ja vee poolest 

suurepärane algmaterjal, mis tahab 
vaid head hooldamist saada.  
Esimese Eesti Vabariigi ajal oli park 
ideaalselt korras, üks näide – iga 
nädal pühiti pargi teed üle. Ümbrus-
konna rahvas käis pühapäeval 
pargis jalutamas, ujumas ja paadiga 
sõitmas, sageli oli pidusid ja spordi-
võistlusi. Nüüd ollakse vaimustatud 
Vahemere-äärsetest suvituskohta-
dest ja Kanaari saartest. Meie 
hooletusse jäetud park  ei huvita 
kedagi. Kas meie vallas ei leidu 
loodusarmastajaid energilisi inimesi, 
kes  oleks eestvedajaiks, küll kaasa-
tulijaid ikka leidub. Hästi sobiks 
mõni bioloogiaõpetaja, aga lõpuks 
ükskõik kes, peaasi et on energiline 
loodussõber. Kunagi oli seltsis ca 70 
liiget, aktiivseid osalejaid umbes 30. 
Kahjuks on nad kõik vanad ja noored 
peaks nüüd asemele tulema. 
Veel mõni märkus. Paar aastat 
tagasi oli teeääres silt – Veskikivid. 
Tahtsin sinna vaatama minna, tee-
rajal olid risti-rästi puid langenud, 
tuli üle nende ronida. Seal tuleb 
teerada korrastada nii, et  jala ja 
rattaga ilusti kohale minna saaks. 
Rapla maakonnas planeeritakse 
jalgratta radasid, kas ei võiks ka 
Vigala ajaloolised kohad seal olla. 
Ma ei tea kuidas Oesel Eiseni mäles-
tuskivi ja selle ümbrus välja näeb. 
Minu vallas on kolm kooli ja juhtiv 
organ – vallavalitsus, kas Vigala 
vald oma kolme kooliga ei suuda  

neid ajaloolisi kohti korras hoida? 
Eesti Vabariigi president K. Päts 30. 
aastate keskel kutsus üles ja 
kuulutas välja kodukaunistamise 
aktsiooni. Taludes, kus seni puudus 
lipuvarras, pandi see üles, istutati 
lilli ja ilupõõsaid, värviti hooneid 
jne. Presidendid Meri ja Rüütel on 
seda joont jätkanud. Eriti tuleb 
mainida suurt loodussõpra Arnold 
Rüütlit, kes oli kaua aega Eesti 
Looduskaitse seltsi vabariikliku 
juhatuse esimees ja võttis kõigist 
seltsi kokkutulekutest ja matkadest 
osa, mis läksid risti-rästi kogu 
vabariigi territooriumi. 
Ma arvan, et Vigala rahvas ja vald 
ei tohi sellest üritusest kõrvale 
jääda. Vallavalitsusel tuleks välja 
töötada konkursi “Kaunim Vigala 
kodu” tingimused ja paremaid 
kodusid ka kuidagi premeerida. 
Normaalse inimese üheks omadu-
seks on esteetiline meel. Keegi ei 
taha istuda prügihunniku juures. 
Kuid vaadake ringi oma ümbruses 
ja te leiate ikka mõne inimese(d), 
kel on esteetiline meel tuhmunud. 
Teeme siiski oma kodud kultuur-
seteks ja kauniteks. Jõudu tööle! 
P.S Õnneks oli sel suvel Vana-
Vigala pargi hooldus tunduvalt 
paranenud, mis oli tingitud vast 
sellest, et Vana-Vigalas toimus mitu 
suur üritust.  
 

Jaan Laanemets

Näpunäiteid seenelistele 
 
Seene- ja marjaaeg on ukse ees, 
kirglikumad käijad teevad juba oma 
esimesi tuure. Kadunud marjulise 
otsinguil on politsei sel aastal korra 
juba abiks olnud – õnnetu juhuse 
läbi murdis üksi metsa läinud mees 
jalaluu ja pidi öö veetma looduses. 
Sel korral lõppes kõik õnnelikult. 
Et seenekorjamine rõõmu tooks, 
tasub enne metsaminekut tuletada 
meelde põhitõed. Mis oleks halvim, 
mis võib juhtuda? Tõenäoliselt see, 
kui lähed liiga sügavale võõrasse 
metsa, unustad maha mobiiltelefoni 
ja joogi-pudeli ning sul pole millegagi 
tuld teha. Hirmutav? Et sellist 
olukorda vältida, tasub enne 
metsaminekut võimalusel tutvuda 
piirkonna kaardiga, jätta meelde 
ilmakaared ja olulisemad 
metsasihid. Eksinuna saab päikese
ja kompassi abil liikudes või suure-
mat sihti pidi minnes leida tee välja. 

Meelde tasub jätta enda teekond 
metsas - panna tähele suuremaid 
puid, kive, sihte. Sõiduteede lähedus 
ning terane kuulatamine võib samuti 
aidata. Kõige olulisem on aga 
säilitada rahulik ja kaine meel -
see aitab vastu võtta õigeid otsuseid. 
Paanikas olles võid hakata lihtsalt 
ringiratast käima. 
Kui avastad, et oled eksinud, võta 
hoog maha, hoia jõudu ja helista 
politsei lühinumbrile 110 ning 
kodustele. Politseiga kõneldes säilita 
rahu, vasta kõigile küsimustele ning 
ära katkesta kõnet. Helistamist ei 
tasu jätta viimaseks minutiks, seda 
just õhtupoolikul - pimedas ei leia 
otsijad sind üles! Kui lähed metsa 
ilma telefonita, anna kodustele 
eelnevalt teada millisesse metsa 
lähed ja millal tagasi tuled. 
Kindlasti tuleb metsa minnes võtta 
kaasa joogipoolis, panna jalga 
veekindlad ja mugavad jalatsid 
ning riietuda ilmastikuolusid 
silmas pidades. Kõige olulisem on, 

et riietus oleks metsavärvidest 
eristatav ja hoiaks ära niiskuse - öö 
veetmine metsas niisketes riietes 
võib lõppeda alajahtumisega. Kaasa 
võta alati nuga ja tikud ning
ravimid, kui põed mõnd kroonilist 
haigust. Öö veetmisel metsas 
valmista kõrgemale kohale kuuse-
okstest ase või onn ja tee võimalusel 
lagedamal kohal ettevaatlikult lõket
- nii hoiad end kuivana ja annad 
märku otsijatele. 
Alati tasub arvestada oma võime-
tega ja mitte liiga sügavale laande 
minna. Kõige parem on aga metsa-
tee võtta ette koos kaaslasega.
Sellega peaksid kindalasti arves-
tama vanemad inimesed, võimalusel 
hoidma metsas silmsidet või andma 
üksteisele märku hüüetega. Eks ole 
seltsis ju toredam. Rõõmsat 
seeneaega kõigile ja rohket saaki! 
 

Liina Gavrilov 
Vanemspetsialist-infojuht

 Rapla politseijaoskond
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Kas olete lugenud ? 
 
Käesolevad read on adresseeritud 
neile, kes ei loe “Nädalist”, kuid on 
huvitatud endise Velise valla 
ajaloost.  
Nimelt ilmus augustis kodu-uurija 
Sergei Seelandi mahukas, üle 500 
lehekülje, raamat “Velise valla 
ajaloost”. Et praeguse Vigala valla 
endised külad – Kurevere, Manni, 
Palase, Pikk-küla, Päärdu, Rääski 
ja Vene, kuulusid varem Velise valla 
koosseisu, on nende küladega seotud 
inimestel seda raamatut huvitav 
lugeda. Kirjas on külade ajalugu, 
talude nimekiri endiste omanike ja 
võimalusel lühikirjeldusega. 
Et raamatu sisukordagi on neli 
lehekülge, ei hakka ma siinkohal 
sisu rohkem tutvustama, märgin 
vaid, et väga põhjalikult on 
käsitatud ka viimase sõja ohvreid ja 
metsavendlust. Raamatus on 
rohkesti fotosid. 
Märjamaa päevade raames 
toimunud raamatu esitlusel Velisel 

oli selle hinnaks 150 EEK, nüüd 200 
EEK. Kallis? Aga sobib ta ju 
suurepäraselt kingituseks endale ja 
teistele. Kaua järele mõelda ei 
soovita – minu isiklikud kogemused 
kinnitavad, et paljud kodu-
uurimuslikud väljaanded kaovad 
müügilt kiiresti oma väikese tiraaži 
tõttu. Müügil on raamat “Nädalise” 
toimetuses, kuid kindlasti ka 
Velisel. Usun, et vajalikku lisainfot 
saab Sillaotsa Talumuuseumist. 
Muuseas – Kodila kauaaegse 
pedagoogi, teeneka kodu-uurija 
Ester Kulagina raamatus “Läbi 
aegade ja inimeste” (Rapla 2001) 
võib paljudel lehekülgedel kohata 
Vigala inimestele nii tuttavaid 
nimesid - Miralda ja Eduard Rokk. 
Esimene neist oli kaua Kodilas 
rahvamaja juhataja, teine kooli 
direktor. Neist on ka fotosid. Samas 
raamatus võib näha ka kunagise 
Kodila neiu, praegu vigalalase  
Vaike Aitsami fotot. 
 

Kaie Bergmann

Kommunaalmaksete 
võlglased seisuga 3 kuud ja 
rohkem  
(välja võetud 22.08.2005. a) 

1. Afonin Viktor 
2. Amann Kuido 
3. Djatšok Vassili 
4. Klekner Eduard 
5. Kolesov Virgo 
6. Kolesova Aili 
7. Kukk Merike 
8. Maasalu Kaia 
9. Maiste Katrin 
10. Peitre Jaanus 
11. Rannik Ülle 
12. Raud Ragnar 
13. Rokk Heino 
14. Rokk Helgi 
15. Roosi Ille 
16. Seits Ülle 
17. Võtti Indrek 

 
Rapla Täitevameti kaudu 
sissenõuded 

1. Arusaar Marianna 
2. Rokk Jaanus 
3. Sarnet Elfrieda 

 
Rapla Maakohtu otsuse 
alusel 

1. Rokk Tiia 
2. Rusak Malle 

Ergo Kindlustuse AS  
 
Märjamaa kontori esindaja, 
Ilmi  Mäemurd sõlmib 
Vana-Vigalas 
kindlustuslepinguid:  

Liikluskindlustus 
Kodukindlustus 
Õnnetusjuhtumikindlustus 
Sõidukikindlustus 
Reisikindlustus 
Pensionifondid (kohustuslik 
kogumispension) 
 

Võimalusel aeg kokku 
leppida 
 

Kontakttelefonid: 
kodus   482 4451 
mobiil  5662 4701 
 
Märjamaa kontor 
aadressiga 
Pärnu mnt. 13, Märjamaa 
Avatud: 
9.00 - 17.00  
lõuna 13.00 - 14.00  
laupäeviti 10.00 - 13.00 

Lugupeetud 
küülikutepidajad! 
 
Levimas on ohtlik küülikute ja 
jäneste nakkushaigus 
müksomatoos, mille 
tagajärjel võib hävineda kogu 
kari. 
“Müksomatoos on väga nakkav 
ja kiiresti leviv küülikute ja 
jäneste nakkushaigus, mille 
peiteaeg on 10-15 päeva. 
Müksomatoos lõpeb harilikult 
surmaga, st 80% sureb ja 
põdenud küülikud jäävad 
kiduma. Ravi sellel haigusel 
puudub, kuid tark oleks loomi 
selle vastu vaktsineerida - see 
on parim viis tõbe ära hoida!” 
(Eesti Karusloomakasvatajate 
Aretusühing www.efba.ee) 

Vaktsineerimiseks kasutatakse 
“Myxoren´i”, mida on võimalik 
saada Pärnu 
Väikeloomakliinikust “Terveks”. 
 

Riho (Rehe talu omanik ja 
küülikupidaja)

Meie hulgast 
lahkunud 

 
Mihkel Paiba 
Kunnar Kask 

Vana-Vigala Postkontori 

uued lahtiolekuajad: 

T-R  8.00-15.00 

L  8.00-13.00 

Pühapäeval ja esmas-
päeval suletud.  

Samas on kõikide pankade 
klientidel võimalik teha 
tehinguid: sissemakseid, 
väljamakseid ja ülekandeid. 
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teatab:   
 

DOONORIPÄEV 
 
Vana-Vigala Rahvamajas 

 

06. septembril 
 

kell 10.30 - 14.30 
 
Tee kaaslasele head! 
 

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: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 

Augustikuu sünnipäevalapsed 
 
Hilja Piisang 08.08 87 
Õilme Tsava 17.08 81 
Naima Maalinn 04.08 70 
Ülo Tegur 10.08 70 
Rein Titson 06.08 65 
Ülo Altmets 11.08 65 
Aino Illaste 15.08 65 
Mati Udam 06.08 60 
Ain Kärsna 23.08 60 
Loide Enni 30.08 60 
 
 
Septembrikuu sünnipäevalapsed 
 
Hermann-Johannes  
Pedosk 19.09 93 
Sooja Rokk 25.09 84 
Maimu Moppel 25.09 83 
Hilja Aiaots 17.09 82 
Vilma Neem 15.09 75 
Linda Hatto 23.09 75 
Linda Looring 04.09 70 
Jaan Haak 08.09 70 
Maimu Udam 16.09 65 
Karla Rebane 07.09 60 
Luule Jensen 08.09 60 
 
 

Jäägu sära silmadesse, 
jaksu olgu jalgades! 

Jäägu säde südamesse, 
järgnevateks aastateks. 

 
Palju õnne! 

10. septembril toimub 
Vana-Vigalas 

Poti laat 
Tulge kauplema ja külastama! 

Ostan hobuvankri 
 

Võib olla remonti vajav 
 

Tel. 5381 5938 

 
12. septembril kell 17.00 
Vana-Vigala Rahvamajas 

 
tasuta infopäev inimestele, kellel 
on ülekaalu, alakaalu, kroonilise 
väsimuse, stressi ja muud 
terviseprobleemid. 
 
Kohapeal organismi 
rasvaprotsendi ja kehamassi 
indeksi tasuta mõõtmine. 
 
Kohale tuleb Wellness keskuse 
spetsialist 
 
Info: 5615 3587 


