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Ilusat talve ja aastavahetust! 

Esilehekülje loo asemel 
 
Vallalehte koostades puutun vahel 
kokku probleemiga, et ei leia 
ühtegi head ja atraktiivset 
esikaane lugu. Artiklit, mis oleks 
üdini positiivne ja rõõmustaks 
inimesi. Seekordne vallaleht on 
küll mahukas ja, aga sära selles ei 
ole.  
Esilehe vääriliseks pärliks võiks 
pidada – Eesti Vabariigi 
president hr. Arnold Rüütel 
külastab jõululaupäeval 
Vigalat! Aga seegi uudis võib 
mõne lugeja hinge kripeldama 
panna. Põhjustest siin ei räägi. 
Paar nädalat tagasi helistas 
maavalitsuse rahvakultuuri-
spetsialist, kes sooviks koos 
maakonnalehe Nädalisega Vigala 
valda tunnustada kultuurilembuse 
eest – kas ka teenitud au? 

Järele mõeldes on sel aastal 
Vigala vallas paljugi toimunud: 
Maakonna laulu- ja tantsupidu, 
Memme-taadi suvepidu – ühise 
nimetusega „Pärimuse pärlid“; 
Suurperede vabariiklik kokku-
tulek; Kooriühingu laager; Hard 
Rock Laager – alternatiivne muu-
sikafestival; Vana-Vigala Tehnika-
ja Teeninduskooli juubel koos 
vilistlaste kokkutulekuga; 
Folkloorilaager ja Pärimuse päev; 
Vana-Vigala põhikooli osalemine 
projektis „Unustatud mõisad“; 
Kirikumuusikafestival kahe 
kontserdiga; Folklooriseltsi 
Kiitsharakad juubel; Vana-Vigala 
näitetrupi Topelt-Kiiks juubel; 
Kivi-Vigala näitetrupi juubel; 
Meeskvintetti esimese CD plaadi 
üllitamine, jpm. 
Kõik need ettevõtmised  on seotud 
ajaloo, traditsioonide ning 
kultuuriga – inimeste mälu ja  

teadvusega, ei mingit käega-
katsutavat tulemust, pigem 
südamega hoomatav ja tajutav. 
Ürituste korraldamistega ja 
pideva osalemisega on vaeva 
näinud paljud Vigala valla 
aktiivsed elanikud.  
Teie, entusiastid, eestvedajad, 
oletegi tegelikult see alusmüür, 
millele eesti kultuuripüramiid on 
rajatud. Teie hoiate tule alati 
põlevana, lisate üha puid juurde, 
õhutate takka neid sädemeid, mis 
hiljem komeetidena taevasse 
tõusevad. See on tähelepanu- ja 
tänuväärne töö.  
Suured tänud Teile, kes Te 
oma igapäevaste tegemiste 
keskel jõuate hoida 
kultuurileeki põlevana, 
virisemata haarate härjal 
sarvist ega pelga vastutada.  
Õnne Teile uuel aastal! 

Elle Altmets



  

 

2  Koolid detsember 2005 
 
Vana-Vigala põhikooli 
ettevõtmised 
 
Vana-Vigala põhikooli üheks 
traditsiooniks on hvuilistega 
kannelde valmistamine.  
Jätkuna kandle meisterdamisele 
kasutas seitse inimest võimalust 
oma pilli häälestamiseks ka 
kandle võti teha. Ettevõtmine 
toimus 26. novembril Vana-
Vigala põhikooli puutöökojas 
Veikko Halliku juhendamisel. 
 
Kõrvaloleval pildil on Edda 
Kääri meisterdatud kannel koos 
võtmega. 

Kätte jõudis Isadepäev, mida sel 
aastal tähistasime pisut teisiti. 
12. novembri keskpäeval toimus 
nii isadele-emadele, vanematele 
õdedele-vendadele koolimaja II 
korrusel väike kontsert. Peale 
seda suundusid kõik külalised ja 
õpilased võimlasse, kus peale 
tutvumisringi algasid sportlikud 
etteasted. Eriti suure 
populaarsuse saavutas Indiaca 
mäng, milles osalesid erinevad 
võistkonnad - kodused versus
kodused; kodused vs lapsed; 
lapsed vs lapsed. Peeti nii mitugi 

Sügisüritusi Kivi-
Vigala põhikoolist  
 
Veel enne ilusat jõuluaega on 
Kivi-Vigala Põhikoolis toimunud 
mitu toredat üritust. Oktoobri 
alguses panid kooli abituriendid 
end proovile õpetaja ametis, 
millega tähistati õpetajate 
päeva. Õpetajatest õppuritele oli 
koostatud väga vajalikest 
ainetest koosnev tunniplaan ja 
uued “õpsid” olid väga pädevad 
oma ainete edasiandmises. 
Õpetajate päeva tähistamine on 
hea võimalus tulla igapäevasest 
koolirutiinist välja ning midagi 
lahedat koos korda saata.  
 
Rahvakalendris on vahva aeg -
Martide ja Kadride jooksmine. 
Algklasside õpilased valmistasid 
endile kohe päris OMA maskid ja 
peale mardijooksmist sai kogu 
kool imetleda maskinäitust. 

 
Reedel 9. detsembril  

kell 20.00 
Vana-Vigala Põhikoolis 

PÄRIMUSMUUSIKA 
KONTSERT 

 

  Tulge kaasa elama! 

vaprat lahingut, kus lõpp-
kokkuvõtteks tuli võitjaks sport 
ja üllas meel.  
Õhtul oli võimalus jalga 
keerutada Kivi-Vigala rahva-
majas, kus samuti mitmeid 
üllatusi pakuti.  
Lõpetuseks tahan tänada kõiki 
oma toredaid kolleege, meie 
vahvaid õpilasi ja kõiki koduseid, 
kes leiavad aega ning tahtmist 
meie vahvatest üritustest 
osasaamiseks! 

Kivi-Vigala PK huvijuht 
Ilona Noor

Isadepäeva võistlus Kivi-Vigala põhikoolis 



  

 

3 detsember 2005 Sotsiaalvaldkond / ajalugu / sport 
Jõulutoetustest 
 
Pensionäride jõulutoetuse maksmist alustatakse 12. detsembril Vigala Vallavalitsuses. Toetust 
saavad 1. november 2005 seisuga vanaduspensionile jäänud pensionärid. Toetuse saamiseks tuleb 
taotlejal esitada vormikohane avaldus koos pensionitunnistusega. 
NB! Vana-Vigalas toimub toetuse maksmine 14. detsembril kell 9.00 – 12.00 TTK ruumides I 
korrusel. 
Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse ka lasterikastele peredele ja vähekindlustatud peredele (s.o. 
toimetulekupiiril elavad pered). Samuti võivad toetust taotleda üksikvanemad ja lastega pered, kus 
üks vanematest on töövõimetuspensionär. Toetuse saamiseks tuleb esitada Vigala Vallavalitsusele 
vormikohane avaldus hiljemalt 12. detsembriks. 
Puuetega inimestel on võimalus puudest tingitud lisakulutuste kompenseerimiseks (sh 
transpordikulud, abivahendite ostmine jms) taotleda täiendavat toetust. Põhjendatud avaldus koos 
kuludokumentidega esitada Vigala Vallavalitsusele hiljemalt 12. detsembriks. 
 
Toetuste väljamaksmine toimub kuni 30. detsembrini 2005.a.      

Ilme Roosi, sotsiaalnõunik

paikkonna ajaloo tutvustamine ja 
hoidmine, tahame ka seda 
sündmust  vääriliselt tähistada. 
Selleks on 14. jaanuariks 
planeeritud väike ajalookonve-
rents, kus neid sündmusi 
püütakse vaadelda nii mõisnike, 
talumeeste kui ka mõisapõletajate 
vaatevinklist. Sündmusi aitab 
illustreerida näitetrupp Topelt-
Kiiks katkenditega M.Aitsami 
“Salmistost”. Päeva teisel poolel 
kohtume Mark Soosaare ja 
näitlejatega, et ühiselt filmi 
vaadata ja selle tegemist Vigalas 
meenutada. 
Siit üleskutse kõigile, kes filmi 
“Jõulud Vigalas” võtetel 
osalesid. Tulge kohale või 
pange kirja oma mälestused 
filmivõtetest!!! Mälestused tooge 
Vana-Vigala raamatukokku. Ka 
see on meie piirkonna ajalugu, mis 
 

tuleks kokku korjata. Kes nüüd 
seda juttu lugedes  hämmingus on 
ja arvab, et sellest üks mõisa-
põletajate ülistamine tuleb, tulgu  
kindlasti kohale ja veendugu, et 
tegelikult olid siiski kannatajateks 
hoopis eestlased, kes oma õiguste 
visas nõudmises rüüstamisse 
kaasa tõmmati ja süüdlasteks 
jäeti. 
Selle ülevaate tahaks lõpetada 
katkendiga „Salmistost“, kus 
peremees peale peksu kodu ja pere 
juurest Siberisse saadeti. Tema 
viimased sõnad omastele olid:  
“Ma lahkun, võib olla jäädavalt... 
Aga sina kanna oma rinnas 
vabaduse tuld ja kui kord aeg 
tuleb, kus Eestile vabaduse koit 
paistma hakkab, siis pühenda end 
Eesti vabastamisele  võõra ikke 
alt!” 

Astra Põlma
 

Uudiseid maadlusest 
 
15.10. toimus Rakvere Cup, kuni 
17-aastastele: 
Karlis Kaldma  - 46 kg  III koht 
Jaan Kuusik  - 54 kg  I koht 
Sander Viljastu - 63 kg  II koht 
Ardo Arusaar  - 85 kg  I koht 
22.10. viidi Tapal läbi  Eesti 
meeskondlikud karikavõistlused 
kuni 17-aastastele. Maadlusklubi 
Juhan võidukas meeskonnas olid 
järgmised Vigala poisid: 
Jaan Kuusik - 54 kg  I koht 
Sander Viljastu - 63 kg  I koht 
Ardo Arusaar - 85 kg   I koht 
29-30.10. Kristjan Palusalu 
rahvusvaheline turniir Tallinnas. 

Võistlustel osalesid 10 riigi sport-
lased. Vigastuste küüsis olev Tarvi 
Thomberg ei osalenud, kuid 
noorem veli Rait maadles väga 
edukalt ja tuli (-84 kg) 3. kohale. 

5-6.11. toimus Vooremaa lahtine 
matt Jõgeval. Võisteldi nii kreeka-
rooma kui ka vabamaadluse stiilis. 
Marek Lainela (35 kg) saavutas 
kreeka-rooma maadluses I ja va-
bamaadluses II koha. Jaan Kuusik 
(53 kg) tõi koju kreeka-rooma 
maadluse I ja vabamaadluse V 
koha. Sander Viljastu (66 kg) 
saavutas kreeka-rooma maadluses 
I ja vabamaadluses III koha. 
 

19.11. peeti Märjamaal Raplamaa 
meistrivõistluseid kuni 15-aastani:
Arnold Zagurski - 27 kg  III koht 
Marek Lainela - 36 kg  I koht 
Madis Alesmaa - 40 kg  I koht 
Karlis Kaldma - 45 kg  II koht 
Sander Viljastu - 63kg  I koht 
Jürgen Algma - 72 kg  I koht 

Samal päeval ja kohas toimus  ka 
Eesti meeskondlikud karikavõist-
lused kuni 20-a. Maadlusklubi 
Juhan meeskondades maadlesid: 
Rait Thomberg - 96 kg  I koht 
Sander Viljastu - 66 kg  II koht 
Ranno Laane - 74 kg  II koht 
Ardo Arusaar - 84 kg  I koht 

Olev Nisumaa

JÕULUD VIGALAS - 100 
 
Sel aastavahetusel saab täis sada 
aastat, mil üle Eestimaa algas 
ulatuslik mõisate põletamine. 
Antud sündmusest on väga üle-
vaatliku uurimuse teinud Mihkel 
Aitsam. Toetudes suures osas 
tema loomingule, valmis nõukogu-
de ajal Mark Soosaare mängufilm 
„Jõulud Vigalas“. Soosaare sõnul 
on filmis tuntav dokumentaalne 
alatoon, osad stseenidki filmiti 
Vigalas. Vaatamata, et mõisate 
põletamine ja töölisliikumine 
sügaval Brežnevi ajastul 
ajalookäsitlemisel väga in oli, 
võeti film peale kolmenädalast 
linastust kinodest ekraanilt ja 
selle näitamine keelati paari-
kümneks aastaks. Kuna Vana-
Vigala küla kultuuriliikumise 
üheks eesmärgiks on oma 



  

 

4  Vallauudised  detsember 2005 

Vigala Vallavalitsuses 
 

02.11.2005 istungil: 
- otsustati väljastada projektee-

rimistingimused ühe sõnniku-
hoidla projekteerimiseks 

- otsustati väljastada ehitusload 
nelja sõnnikuhoidla 
ehitamiseks 

- otsustati lubada jagada üks 
kinnistu kolmeks maaüksuseks

- otsustati anda kasutusvaldusse 
üks katastriüksus 

- otsustati moodustada vaba 
metsamaa erastamiseks üks 
katastriüksus 

- kinnitati lumetõrjetööde 
vähempakkumise tulemused 

- otsustati väljastada luba 
27.11.2005 toimuva kadrilaada 
korraldamiseks 

- otsustati määrata ja maksta 
hooldajatoetust kolmele 
hooldajale 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 
7270 krooni 

Vigala Vallavolikogus 
 

10.11.2005 istungil: 
- otsustati moodustada järgmi-

sed vallavolikogu alalised 
komisjonid: revisjonikomisjon, 
sotsiaalkomisjon, kultuuri- ja 
hariduskomisjon ning 
majandus- ja eelarvekomisjon 

- otsustati kinnitada revisjoni-
komisjoni esimeheks Jaan 
Viska 

- otsustati kinnitada sotsiaal-
komisjoni esimeheks Riina 
Viibus 

- otsustati kinnitada kultuuri- ja 
hariduskomisjoni esimeheks 
Heli Lints 

- otsustati kinnitada majandus-
ja eelarvekomisjoni esimeheks 
Olev Nisumaa 

- otsustati volikogu aseesimehe 
hüvitiseks määrata 2000 
krooni kuus; Volikogu esimehe 
tasuks 3000 kr kuus; komis-
jonide esimeeste tasuks 400 kr 
kuus; lihtliikmetele 150 kr 
osavõtu eest ja sekretärile 650 
krooni kuus 

- otsustati muuta Vigala valla 
põhimäärust 

- otsustati valida Vigala valla 
vallavanemaks Priit Kärsna 

- otsustati määrata vallavanema 
töötasuks 12 000 krooni kuus 

- otsustati eraldada reserv-
fondist Vigala Tervise-
keskusele Vana-Vigala osakon-
na palgakulude täiendavaks 
finantseerimiseks 4525 krooni 

Vigala valla 
valimistulemused 2006 
 
Kokku oli valijaid nimekirjas 
1260, hääletanud oli 676 inimest 
ehk 53,7% nimekirjast. 
Vigala valla volikogusse osutusid 
valituks: 
Eesti Keskerakond: 
Toivo Averin – 64 häält 
Jaan Viska – 44 
Heino Üürike – 17 
Valimisliit Koostöö: 
Priit Kärsna – 73 
Aivar Jõgiste – 24 
Olev Nisumaa – 20 
Heli Lints – 14 
Riina Viibus – 11  
Eestimaa Rahvaliit: 
Ants Ojavee – 41 
Enn Roosi – 21 
Aino Hiibus – 14 
Ester-Evi Alekand – 14 
Üksikkanditaat: 
Meelis Välis – 95  

Seoses Priit Kärsna valimisega 
vallavanemaks astub tema 
asemel volikokku järgmine 
valimisliidu liige Kristine Niit –
11 häält. 

Austatud külavanemad ja 
aktiivsed külaelanikud! 
Kui te teate oma külas mõnda 
isikut või peret, kes soovib 
vallalehte saada, aga mingil 
põhjusel ise keskusesse tulla ei 
saa, siis palun olge kenad ja 
viige ka neile vallauudiseid.  
Kauplused võtavad müüki vaid 
kindel arv lehti, mida ei pruugi 
enam saadaval olla, kui 
kaugema maa rahvas poodi 
jõuab.  Vallavalitsuses on lehti 
ikka saada, astuge vaid läbi! 
Järgmine vallaleht ilmub  
uuel aastal jaanuari alguses. 
 

24.11.2005 istungil: 
 
- revisjonikomisjoni liikmeteks 

otsustati kinnitada Toivo 
Averin ja Heino Üürike 

- sotsiaalkomisjoni liikmeteks 
otsustati kinnitada Maret Järv, 
Anne-Ly Viimne, Ilona Pappe, 
Ene Raud, Ester-Evi Alekand 
ja Kaie Bergmann 

- kultuuri- ja hariduskomisjoni 
liikmeteks otsustati kinnitada 
Harri Kivi, Ilona Noor, Marko 
Kreuz, Mai Sipelgas, Astra 
Põlma, Liesel Veskimägi, 
Krista Tõldmaker ja Margit 
Liira 

- majandus- ja eelarvekomisjoni 
liikmeteks otsustati kinnitada 
Kristine Niit, Aivar Jõgiste, 
Arne Maiste ja Helbe Kliss 

- Vigala Vallavalitsuse 
liikmeteks otsustati kinnitada 
Priit Kärsna, Helbe Kliss, Elle 
Altmets, Liina Kikas ja Viljo 
Siimsalu 

- Vigala Vallavolikogu esinda-
jaks Raplamaa Omavalitsuste 
Liidu Täiskogusse otsustati 
nimetada Enn Roosi ning tema 
asendajaks Meelis Välis 

- Vigala Vallavalitsuse esinda-
jaks Raplamaa Omavalitsuste 
Liidu täiskogusse otsustati 
nimetada Priit Kärsna ning 
tema asendajaks Elle Altmets 

- Vigala valla esindajaks SA 
Raplamaa Omavalitsuste 
Arengufondi nõukogusse 
otsustati nimetada Priit 
Kärsna 

- Vigala Vallavolikogu 
esindajaks Kivi-Vigala 
Põhikooli hoolekogusse 
otsustati määrata Marge 
Plamus ja Vana- Vigala 
Põhikooli hoolekogusse Helbe 
Kliss 

- otsustati muuta Kivi-Vigala 
Põhikooli põhimäärust 

- otsustati reservfondist 
eraladada EELK Vigala 
Maarja Kogudusele 
jõulujumalateenistuse 
läbiviimiseks 8500 krooni ja 
Vana-Vigala lasteaiale 1000 
krooni bussisõiduks Tallinna 
Nukuteatrisse 



  

 

5 detsember 2005 Valimisjärgne debatt  

Valimised, mida ei olnud. Oli vaid hääletamine. 
 
Valimised on möödunud, millest võttis osa napilt üle poole valijaskonnast. Võib ju öelda, ega õieti ei 
toimunud valimisi, kui inimesed seavad end ise üles. Et võimule saada, koostati pikem nimekiri, 
deklareeriti oleme paremad, sobilikumad võimu haarama jne. Ega see pole valimine, kui inimesed end 
ise kandidaatidena valimisteks üles seavad, kusjuures põhikriteeriumiks on kuuluvus kas erakonda, 
sõpruskonda, liitlaskonda... Valimise filosoofia on hoopis midagi muud, kõigepealt ütleks valla 
kodanikud esimeses voorus, keda tasub valida, alles siis teine voor selgitaks nn. edukamad. Niiviisi 
valimisi kogu riigis ümber korraldades hakkab inimese mõtlemine teisiti toimima, seejärel leitakse 
antud piirkonna ehk omavalitsuse etteotsa tegusamad mehed-naised.  
Vigala volikogu esimehe valimine oli sisuline komöödia, valla seitsmenda valimistulemusega 
pannakse volikogu etteotsa E. Roosi, kel sisuliselt puudus Vana-Vigala elanike toetus. Valla kõige 
parema tulemuse sai valimistel M. Välis, eks eelneva tegevuse põhjal hinnati teda rohkem, ilmselt kui 
ta oleks valimisliidu loonud, oleks ka kindel võitja. Praegune volikogu enamus eiras valijate tahet. 
Minule kui koolijuhile on arusaamatu, et miks tippjuht koolis otsib lisaülesandeid, milleks tal ei jätku 
piisavalt aega. Kutsekooli uuendamisel tuleb hoopis tõsisemalt tegutseda, sest naaberkoolid 
Haapsalus ja Pärnus on tublisti enam arenenud. Kooli nõukogu endise esimehena võin öelda, et miks 
polnud küllaldast teavet õpetajate ja maakonna lehes konkursist kutsekooli direktori kohale, sest 
konkurss paneb mõnegi asja kiiremini liikuma. Tean, kui raske on saada vajalikke, nõuetele vastavaid 
spetsialiste, paraku kaader otsustab palju. Ohuteguriteks on õpilaste arvu vähenemine, 
koolidevahelise konkurentsi tõus. Kutsekooli kokkutulekul meenutati mitmeid kordi, et aastaid tagasi 
saadi koolist üldkeskharidus, mis andis kindlust edaspidiseks ja küsiti, miks Vigala ei ole 
tõmbekeskus, sest on teada, varem käidi koolis põlvkondade viisi isad-pojad.  
Valimise mõtte tõstis üles üks põllumees, talumees, et miks valite etteotsa mehi, kes lasevad 
vallamajal laguneda, selgitan, elame demokraatlikul maal, kui võimuliit ütleb, katkine on terve, siis 
ta nii ongi. Muidugi võib võimulolijaile meelde tuletada, et eesti ajal oli sini-must-valge majale 
kaunistuseks. Tundub, et Vigala on omaette vürstiriik, kus ei kehti tavad, kultuur, järjepidevus, 
austus inimeste vastu. Nii kummaliseks on elu vallas läinud. Palju on räägitud Vigala kirikuga 
seonduvast, aga paljusid lehelugejaid häiris, et vallavanem P. Kärsna 5. novembri maakonna lehes 
nimetab kodukiriku koguduse tegemisi selgeks barbaarsuseks, kusjuures muinsuskaitseameti aktini 
oli aega nädalaid. Ilmselt ei ole vallakodanikul teavet, et mis on saanud lõhutud veskikividest, 
küsimus tõstatati  üles „Nädalise „veergudel. 
Seda peab küll teadma, et võimu võttes võetakse ka vastutus. Võimulolijaile jääb soovitus: palun 
tehke koostööd vallaelanikega, lahendage üleskerkinud küsimusi, nähke enda kõrval teisi inimesi, kes 
mõtlevad teisiti, kuid eks neid huvitab samuti Vigala käekäik Teame, et põhiseadusest tulenevalt on 
igal vallakodanikul õigus oma arvamusele ja sõnavabadusele, kasutagem oma õigusi. Ringi liigub 
mitmesuguseid legende, ärge laske probleemidel suureks kasvada, vallapiire ületada. Valijate hääled 
annavad mulle kindlust edaspidiseks, oleme erakonnas deklareerinud, et vanaviisi jätkata ei saa. 
Avalikustamine ongi üks valija nõudest, miks peate sõnasõda enne valimisi, vaid öelge kohe oma 
arvamus. Arvamuslood jätkuvad uuel aastal, soovin lehelugejatele ilusat jõulude ootust! 
 
Olgem Väärikad Presidendi Vastuvõtjad ! 

Jaan Viska

Priit Kärsna seisukoht päevateemadel 
 
Vastavalt heale tavale annab ajaleht teemade käsitlemisel sõna erinevatele osapooltele. Kuna J.Viska 
arvamusloos vallalehes on mõtteid, mis puudutavad nii mind isiklikult kui ka valla juhtimist, soovin 
öelda järgmist. 
 
Kiriku altari ja kantsli värvimistöödest. Arvasin 5. novembri Nädalises ja arvan ka täna, et 
asjaarmastajate poolt õigusakte eirates tehtud töö on barbaarsus. See on minu isiklik seisukoht, mis 
toetub kehtivatele õigusaktidele ja minu kogemusele. Muinsuskaitse ekspertiisid ei puutu siin asjasse. 
Kirikuõpetaja on 13.12.2004.a. allkirjastanud Vigala kiriku kaitsekohustuse teatise ning seega 
teadlik, missugused on protseduurid kultuuriväärtuste taastamisel ja kellel on tööde teostamine 
lubatud. See, kas altar näeb täna välja ilus või mitte, on maitse küsimus. Ma ei kahtle selles, et 
tegijad püüdsid anda oma parimat ja nende plaanid olid heausksed. 
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Enn Roosi arvamus 
Valimistest veskikivideni 
 
Hea, kui vallas on tähelepanelike kodanike, kes märkavad ja toovad välja puudusi ning 
tegematajätmisi. Halb on aga see,  kui need inimesed olukordi kirjeldades sattuvad nii hoogu, et 
ületavad loogikat, unustavad valikuliselt või tõlgendavad olukordi lihtsalt oma äranägemise ja tujude 
järgi. 
Tänavused valimised Vigalas olid valimised nagu ikka, igati Eesti keskmise osaluse protsendiga ja kes 
ei valinud ju sel ei olnud tahtmist kodukandi elus kaasa rääkida. Valimiste käik mulle isiklikult 
meeldis, sest erinevalt eelmistest valimistest  olid liikvel ainult  valitavate gruppide  programmid ja  
ei olnud muid kirjatükke, peale ühe pöördumise, mille senised vallajuhid olid sunnitud kirjutama 
vastuseks Vigala Keskerakonna osakonna programmis olnud lausvaledele ja laimule, sest seal paistis 
toimivat veel nõukogudeaegne äriloogika, et kui endal pole  milleski parem olla, siis katsume  teisi see 
jagu halvemana näidata. 
Järgnevalt oponeeriksin veidi härra Jaan Viskale tema käesolevas lehes ilmunud artikli põhjal. 
Esiteks  tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et valimistele kandideerima sattusid nii tema ise, kui 
kõik teised  üsna ühte moodi, nimelt andsid nõusoleku kandideerida oma meeskondade  nimekirjas ja 
seega ei oska küll öelda, et keegi kandidaatidest oleks ennast rohkem ise üles seadnud, kui mõni teine. 
Kogu valimiste süsteemi ümberkorraldamiseks eelnimetatud artiklis toodud põhimõtete järgi ei piisa 
aga kahjuks fantaseerimisest valla lehes. Sellepärast peaks hr. Viska võimalikult kiiresti pöörduma 
seadusetegijate poole. Ehk siis saaks nelja aasta pärast valida uut moodi, kahevoorulistel valimistel ja 
valitavate käest nõusolekut küsimata. 
Mis puutub minu volikogu esimeheks valimisse, siis isiklikult ei jää mul muud üle, kui olla uhke selle 
üle, et meeskond, kellega koos võtsime vastutuse vallaasjade korraldamise eest, mulle selle ameti 
usaldas. Volikogu esimehe ameti pidamise kohta kooli juhtimise kõrval saan väita, et  ükskõik kellel 
oleks tulnud seda teha igapäevatöö kõrvalt. 
Oma valimistel saadud häälte arvusse suhtun täie mõistmisega, sest mitut valla asutust (eeskätt 
koole) ning seeläbi paljusid inimesi puudutavate ümberkorralduste ühe eestvedajana ei õnnestu 
igakord jääda  populaarseks inimeseks. Siinjuures ei salga ma sedagi, et  nappide vahendite ja kiiruse 
tõttu on keskendutud rohkem protsessidele ning   inimesi on märgatud vähem kui vaja oleks olnud. 
Kui meil on Vigalas ikka tööd ja leiba ehk   „protsesse“ milles osaleda ja me siin  olemas  oleme, siis 
annab ju asju alati parandada.  
Enne Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli teemal diskuteerimist oleks pidanud küll põhjalikumalt 
tutvuma vabariiklike kutsehariduse arengudokumentide- ja põhimõtetega ning kutsekooli enesega ja 
mitte ära unustama, et oli ju ta ise koolinõukogu esimees. Kes  veel saab kooli heaks midagi ära teha, 
kui mitte koolinõukogu esimees, aga millegipärast just koolile kõige raskemal ajal, ümberkorralduste 
algul, lahkus Jaan Viska sellelt kohalt omal soovil. 
Õpilaste arvu vähenemisest rääkides oleks Jaanil ehk kasulik teada, et 200 õpilasega hääbuvast 
põllutöökoolist 1998. aastal  on tänaseks saanud 450-500 õpilasega kaasaegne kutsekool. 

Valimistest. Jaan Viska väljapakutud kahe-vooruline valmissüsteemi kohta ootaks kirjutajalt 
konkreetseid näiteid riikide kohta, kus niisugune süsteem toimib. 

Lagunevast vallamajast. Ka minu silma riivab juba ammu väga teravalt meie vallamaja nii seest 
kui väljast. Kahjuks on eelarvete kokkupanemisel alati leidunud rohkem vajalikke objekte ning 
vallamaja on jäänud oma järge ootama. Valla ülesanne on vallakodanikele parima võimaliku teenuse 
osutamine. Elanike austusega teenindamiseks tuleb muuhulgas ka vallamaja remontida (ja seda 
ootavad meilt ka vallaelanikud nagu näitab tehtud küsitlus). Mul on hea meel, et Jaan tunnistab oma 
kirjutisega populistlikeks Keskerakonna valimiseelsed lubadused kärpida vallavalitsuse kulusid 300 
000 krooni võrra aastas. Mõtlevale inimesele on selge, et samaaegselt teenuseid arendada ning 
kulusid kärpida ei saa. Ootan Keskerakonna toetust ka siis, kui otsustame volikogus remondiks raha 
eraldamist. 

Tulevikust. Nelja-aastase valimisperioodi alguses on palju ära teha. Kohe valmib kokkuvõte koos 
valimistega läbi viidud elanike küsitlusest. Vallavalitsuses tegeleme hetkel ametnike tööülesannete 
täpsustamisega. Järgmisel aastal algab tõsine töö arengukava ja üldplaneeringuga. Meie eesmärgiks 
on, et iga vallakodanik tunneks end Vigalas nagu kodus. 

Kaunist jõuluaega ja üksteisemõistmist!
Priit Kärsna
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Viimase aja suurim õpilaste arv oli 2004.a. sügisel, kui õppimist alustas 523 õpilast. Loomulikult on 
see kõikide täna koolis töötavate inimeste ja paljude kooli sõprade ühine töö, mitte direktori oma 
üksinda. Vahe on selles, et suur hulk inimesi annab iga päev  osakese endast, et kool kestaks, aga  
mõni  avaldab ainult eemalt „kaastunnet“.  
Väga asjatundmatu on võrrelda Vana-Vigalat Pärnu või Haapsalu kutsekoolidega. Nimetatud koolid 
kuuluvad kümne linnades asuva kutseõppekeskuse hulka, mille eelisarendamine on vabariigi 
kutsehariduses  prioriteediks käesoleval europrojektidest rahastamise perioodil. 2007.a. algavas 
taotlusvoorus, kui rahastamine laieneb ka väikestele kutsekoolidele on Vana-Vigalal üsna tõenäoline 
eurorahadele ligi pääseda. Selle nimel käib töö juba ammu. Samal ajal, kui mitmed asukohalt 
soodsamad kutsekoolid on suletud, aktsepteeritakse Vana-Vigalat kui jätkusuutlikku ja tal on oma 
koht kutseõppeasutuste võrgu arengukavas 2005-2008 aastaks. Kool on ennast tõestanud ja 
arendamise ideid jätkub, aga samas ei või iial teada, mida elu ja poliitika eespool toovad. 
Vana- Vigala TTK poolt alustatud, toetatud ja läbiviidavate projektide ( õpilaskodu, eelkutseõpe)  
tulemusena on valla põhikoolidesse väljastpoolt valda juurde tulnud ca. 60 õpilast. Väljastpoolt tulnud 
õpilastega tegelemine ei ole küll meelakkumine, aga on seni olemasolevatest ainuke võimalus 
säilitada pikemaks ajaks meie mõlemad põhikoolid.  
Loomulikult on ükskõik kelle poolt tulnud arendusideed  teretulnud nii kutsekooli, põhikoole kui muid 
vallaelu tahke puudutavates küsimustes. 
Oleks väiklane öelda, et vallaelu arendamine on ainult ühtede mure ja teisi see ei puuduta. 
Seepärast võiks  kasvõi veskikivide kallal vandaalitsejate ülesleidmise ning saare korrastamise 
initsiatiivi enda peale võtta ükskõik kes valla inimestest, sest seda, et veskikivisid ei lõhkunud ära 
Vigala vallavalitsus või volikogu ega Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli direktor võin siin kohal 
küll kinnitada. 
Kõikide vallaelanike arvamustele on nii vallavalitsus, kui volikogu olnud alati avatud. Loomulikult on 
raske ette kujutada sellist valda, kus saaks kõik soovid täita ja nii kiiresti kui tahetakse. Enamasti 
piirab seda valla valitsemisel kasutada olev ressurss ja siit tulenebki vallajuhtide tänamatu ülesanne 
panna probleeme järjekorda ja mis seal salata, osa soove ka täitmata jätta. See on kindlasti ka 
põhjuseks miks vallavalitsus ise töötab tänaseni nii tagasihoidlikes tingimustes. Vaevalt 
vallaelanikud oleksid nõus sellega, kui vallamaja säraks ja hiilgaks, aga need asutused, mida kasutab 
palju rohkem rahvast oleksid unustatud. 
Selleks aga , et teada saada vallarahva arvamusi, sõltumata sellest, kes võimule saab, korraldati koos 
valimistega rahvaküsitlus, mille andmeid praegu töödeldakse. Peale arvamuste ja nende pingerea 
selgumist võetakse küsitluse tulemusi edaspidistel plaanipidamistel kindlasti arvesse. 

Kena kooseksisteerimist ja jõulurahu ka minu poolt.

Enn Roosi

Ilutulestiku ja paugutite kasutamisest 
 
Tulenevalt kodanikurahu tagamisest on paugutite jaemüük lubatud ainult 27.12 – 01.01 k.a. Pauguti on 
teravaid kilde mitteandvasse paberist või plastmassist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu 
süttimisel tekitab peamiselt heliefekti (paugu). Paugutite kasutamine avalikus kohas, kui sellega 
häiritakse teiste inimeste rahu, on õiguserikkumine, millega kaasneb ka karistus. 
Alla 18-aastasele isikule on II klassi pürotehnilise toote müümine keelatud ja alla 14-aastasele isikule 
on keelatud pürotehnilist toodet müüa, välja arvatud selline I klassi pürotehniline toode, mille 
kasutusjuhendis on eraldi välja toodud väiksem vanusepiirang.  

Meeldetuletused pürotehniliste toodete kasutamisel ja ilutulestike korraldamisel  
Ilutulestikku kasutatakse ka sünnipäevade ja perekondlike sündmuste tähistamiseks. Pürotehnilist toodet 
on lubatud kasutada ainult selle kasutusotstarbe järgi ja kindlasti peab olema tagatud ohutusnõuded. 
Üldjuhul on need märgitud toodetel või annab müüja need kaubaga kaasa. Ilutulestiku korraldamisel III ja 
IV klassi pürotehniliste toodetega avalikel üritustel, asulates või muudel tiheasustusega aladel peab olema 
ilutulestiku toimumiskohajärgse valla- või linnavalitsuse, tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse 
asutuse või valla- või linnavalitsuse struktuuriüksuse luba.  
Ilutulestiku korraldamisest tuleb vähemalt kolm päeva ette teavitada järgmisi asutusi: III klassi 
pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikel üritustel, asulates või muudel tiheasustusega 
aladel – ilutulestiku toimumiskohajärgset politseid ja Päästeametit; IV klassi pürotehnilise tootega 
ilutulestiku korraldamisel – ilutulestiku toimumiskohajärgset politseid ja Päästeametit; allklassi T1 
pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – ilutulestiku toimumiskohajärgset Päästeametit.  
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Lõpeb EVP-de kasuta-
mine. Uued lõpp-
tähtajad maareformis. 
 
27. novembril 2005.a jõustus 
maareformi seaduse muutmise 
seadus, mis paneb paika 
erastamise lõpptähtajad ja lõpeb 
ka EVP-de kasutamine. EVP-sid 
antakse välja veel vaid 2005. 
aasta lõpuni ja EVP-sid saab 
kasutada maa erastamisel 
järgmise aasta 01. juulini 
(Valitsus kiitis heaks eelnõu, 
mille järgi pikeneks EVP-de 
kasutamise tähtaeg 2006. aasta 
lõpuni).  
 
Kui maa ostueesõigusega 
erastamise õigust omav isik on 
saanud vallavalitsusest maa 
piiride kulgemise ettepaneku, on 
erastajal kohustus tellida 
katastriüksuse moodustamise 
tööd vastavat litsentsi omavalt 
isikult kolme kuu jooksul ja 
seejärel peab erastaja teavitama 
kirjalikult vallavalitsust 
tellimuse esitamisest 10 päeva 
jooksul. Kui erastaja aga on juba 
saanud vastava ettepaneku enne 
seaduse jõustumist, siis on aega 
kuni 27. veebruarini 2006, et
tellida katastriüksuse 
moodustamise tööd. Kui 
erastamise õigust omav isik 
mõjuva põhjuseta (nt haigus) ei 
esita tellimust katastriüksuse 
moodustamiseks nimetatud 
tähtaegade jooksul, kaotab ta 
maa erastamise õiguse. Sellisel 
juhul seatakse ehitise omaniku 
kasuks hoonestusõigus 
teenindusmaa ulatuses st maa 
jääb riigi omandisse ja ehitise 
omanik jääb maksma riigile 
lisatasu maa kasutamise eest. 
Kui maavanem teeb vaba 
metsamaa erastamise õigust 
omavale isikule ettepaneku 
tellida katastriüksuse 
moodustamise tööd, on isik 
kohustatud tööd tellima kolme 
kuu jooksul ettepaneku 
tegemisest arvates, vastasel 
juhul kaotab ta maa erastamise 
õiguse.  

Maa ostueesõigusega erastamise 
õigust omaval isikul, kes on 
saanud kätte maa erastamise 
otsuse ja ei ole sõlminud maa 
ostu-müügilepingut, on õigus 
maa ostu-müügileping sõlmida 
seitsme kuu jooksul seaduse 
jõustumisest arvates ehk kuni 
27. juunini 2006. Kes mõjuva 
põhjuseta ei sõlmi maa ostu-
müügilepingut nimetatud 
tähtaja jooksul, kaotab maa 
erastamise õiguse. Ka sellisel 
juhul jäetakse ehitise 
teenindamiseks vajalik maa riigi 
omandisse ja ehitise omaniku 
kasuks seatakse hoonestusõigus. 
Rapla Maavalitsuse 
maaosakonnas seisab selliseid 
toimikuid umbes 600. Panen 
maa erastajatele südamele, et ei 
jäetaks asjaajamist viimasele 
minutile. Kuna erastamata maid 
on aastast 1997, siis osad 
dokumendid on aegunud (nt 
ehitiste omanikud surnud, 
erastajate elukohad muutunud), 
paljud ehitised ei ole kantud 
ehitisregistrisse jne.  
 
Maa tagastamise nõudeõigust 
pärima õigustatud isik või 
nõudeõiguse pärinud isik peab 
üheksa kuu jooksul pärandi 
avanemisest (isiku surmast) 
arvates esitama õigusvastaselt 
võõrandatud maa 
asukohajärgsele kohalikule 
omavalitsusele pärimisõiguse 
tunnistuse nõudeõiguse pärimise 
kohta ehk pärijal on aega 9 
kuud, et viia kohalikku 
omavalitsusse tunnistus 
pärimisõiguse kohta. Kui pärand 
on avanenud enne 27. novembrit 
2005, peab ülaltoodud tunnistuse 
esitama 27. augustiks 2006. 
Kui nimetatud tähtaegade 
jooksul pärimisõiguse tunnistust 
ei esitata, tagastamise menetlus 
lõpetatakse ning 
kompenseerimise menetlust ei 
alustata ehk pärandaja jääb 
varast ilma ja kaotab õiguse 
pärandile. 
 

Laiendati isikute ringi, kellele 
saab maa tagastamise 
nõudeõigust loovutada st müüa 
või kinkida õigust võõrandatud 
maad tagasi saada või taotleda 
kompensatsiooni. Nüüdsest saab 
loovutada nõudeõigust kõigile 
Eesti kodanikele.  
 
Kui eraomandis oleva 
kinnisasjaga piirneval maal ei 
ole võimalik moodustada 
iseseisvalt kasutatavat 
kinnisasja (väikesed ribad), on 
piirnevate kinnisasjade omanikel 
õigus kuni 01. juunini 2006 
taotleda selle maa erastamist 
liitmiseks oma kinnisasjaga.  
Ehitist saab vallasvarana (maa 
on juurde erastamata) 
võõrandada veel kuni 01. 
märtsini 2006.  
 
Seadus ilmus Riigi Teatajas 
(http://www.riigiteataja.ee) 17. 
novembril. 
Lisainformatsiooni saab 
maavalitsuse maaosakonnast 
tel 484 1123, 484 1149  
või 484 1128. 
 

Andrus Ründal
Rapla Maavalitsuse 

maaosakonna juhataja

Tänan kõiki endiseid 
vallavolikogu ja 
vallavalitsuse liikmeid, 
kellega üheskoos sai 
eelmine valimisperiood 
tegutsetud. 
 
Priit Kärsna 
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    Loomaarsti veerg 
 
Tänavune sügis on hirmutanud 
loomakasvatajaid marutaudi ja 
linnugripiga. Marutaud ei ole 
meile võõras haigus. Teame, et 
seda levitavad marutaudis 
rebased ja kährikud 
hammustades koduloomi. Tahan
meelde tuletada, et marutaud 
levib üksnes hammustusega s.o 
vereringe ja närvisüsteemi 
kaudu. Nakkus ei leviloomalt 
loomale õhu või kokkupuute 
kaudu. Kui majapidamises on 
olnud marutaudi juhus, tuleb 
vaktsineerida kõik loomaga 
kokkupuutunud inimesed, kuna 
inimeste kätel on sageli 
vigastusi, kuhu võib haige looma 
sülg või veri sattuda.  
Inimesed on teadlikud, et leides 
hukkunud metsalooma korjuse, 

ei tohi seda palja käega katsuda 
ning võimaluse korral tuleb laip 
põletada või maha matta.  
Kui nakatanud loom on olnud 
kontaktis mõne koduloomaga, 
tuleb mulle teatada. Novembris 
diagnoositi Vigalas ühel lehmal 
marutaud, samuti ka ühel reba-
sel. Marutaudi levikut aitab ära 
hoida koerte ja kasside vaktsi-
neerimine. Seda tööd teen kogu 
aeg. Viimase kuu aja jooksul on 
vaktsineeritud üle 100 koera-
kassi. Soovitan märtsis-aprillis 
vaktsineerida marutaudi vastu 
ka lüpsikarja – see on tasuline. 
Samuti on palju räägitud 
linnugripist. Euroopa oludes 
kannavad seda edasi rändlinnud, 
eriti sinikael-part. Selle kohta 
tuleb edaspidi täiendav teade. 
 

Ester Alekand

Mida me peaks teadma 
linnugripist? 
 
Lindude gripp kuulub eriti 
ohtlike loomataudide hulka, 
kuna põhjustab lindude massilist 
haigestumist, suurt surevust 
ning ulatuslikku majanduslikku 
kahju. Lindude gripp on väga 
nakkav, ägedalt kulgev lindude 
viirushaigus, mille kliinilised 
tunnused on raske depressioon, 
isutus, munatoodangu tunduv 
vähenemine, harja, lokutite, 
näopiirkonna turse, 
täppverevalumid limaskestadel 
ning äkksurm. Lindude gripile 
on vastuvõtlikud kõik kodu- ja 
uluklinnud esmajoones kanad ja 
kalkunid. Eriti ohtlikud on ränd-
veelinnud, kes on eelkõige 
viiruse reservuaariks. 
Nakkusallikaks on haiged või 
haiguse läbipõdenud 
viirusekandjad linnud. 
Nakatumine toimub otsese 
kontakti kaudu nakatunud 
lindude eritisega, eriti roojaga. 
Saastunud sööt, vesi, närilised, 
koerad, kassid, inimesed, 
transpordivahendid võivad 
viirust edasi kanda.  

Siirutajateks võivad veel olla 
puugid, välisparasiidid (kärbsed, 
kirbud jne). 
Haiguse peiteperiood kestab 1-7 
päeva. Muteerunud viirus võib 
olla nakkav inimesele. Viirus 
hävib + 56°C juures 3 tunniga, + 
60°C või happelises keskkonnas 
30 minutiga, ka otsene 
päikesevalgus hävitab viirust. 
Viirus püsib pikka aega 
elujõulisena kudedes, roojas, 
vees. Viiruse säilimist e. 
konserveerimist soodustab 
madal ja kuiv temperatuur. 
Viirus säilib sügavkülmutatud 
kanalihas kuni 6 kuud, 
toatemperatuuri juures seinte 
peal ja inventaril 2-8 nädalat. 
Viirus võib edasi kanduda ka 
saastunud munadega. Kui toore 
muna välispind võib olla 
saastunud võib muna lahti lüües 
saastuda ka muna sisu. 
Desovahendina võib kasutada 
VIRKON-S, virotsiidi,  
formaliini, seebikivi ja jodiini 
ühendeid. 
“Lindude gripi tõrje eeskiri” 
kohustab omanikku koheselt 
haiguse kahtluse korral kohale 
kutsuma piirkonda teenindava 

volitatud veterinaararsti või 
järelevalveametniku, selleks et 
lindude gripi kliiniliselt 
diagnoosida, proovid võtta, 
episotoloogiline uurimine 
teostada ning loomataudi leviku 
tõkestamiseks vajalikud kitsen-
dused ja abinõusid rakendada. 
Suurem oht haiguse levikuks 
saabub 2006.a kevadel koos 
rändlindude saabumisega. 
Ettevaatusabinõuna soovitab 
Raplamaa Veterinaarkeskus 
loomapidajatel hoida kodulinde 
suletud hoonetes, kaitsta 
kodulindude söötmispaiku,  et 
vältida võimalikke kontakte 
haiguse levitajatega. 
Seoses lindude gripi esinemisega 
idapoolse piiri taga soovitame 
kõigil kodanikel, kes reisivad 
riskipiirkondadesse, vältida 
kontakte farmis peetavate 
lindude ja ka metslindudega. 
Pidada kinni hügieenireeglitest. 
Eestisse tagasisaabumisel ei ole 
isikutel lubatud siseneda 
loomakasvatushoonetesse- ja -
rajatistesse enne 48 tunni 
möödumist (Loomatauditõrje 
seadus § 7 p 4).  
Kahtlase päritoluga 
linnulihatooteid mitte tarbida. 
Linnuliha hoolikalt termiliselt 
töödelda. Oluline on ka mune 
termiliselt töödelda (keeta, 
praadida). Tavapäratult surnud 
linde MITTE PUUTUDA 
KINNASTAMATA KÄTEGA.
Leiust informeerida kohalikku 
veterinaararsti. 

Aavo Lumi 
Raplamaa veterinaarkeskuse 

juhataja 
Eda Toomet 

Loomatervishoiu peaspetsialist
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Lauatennis 
 

19. novembril toimus Vana-Vigala 
Rahvamajas Ilmar Luige 
eestvedamisel Vigala valla 
Lauatennise turniir. Sedapuhku juba 
seitsmendat korda. Võistlejate arv on 
küll aastatega kahanenud, kuid 
vaatamata sellele, olid kõik 4 
võistluslauda mängijaid täis. Kõige 
tihedam konkurents oli meeste 
arvestuses, kus kõik esikolmikusse 
jõudjad said võrdselt 11 punkti. Kuid 
vastavalt mängupunktide 
vahekorrale tunnistati karika 
vääriliseks Marek Pilv. Kokkuvõtteks 
olid tulemused järgmised: 
Turniiri karika arvestuses 
I koht Marek Pilv 
II koht Marko Kreuz 
III koht Jaanus Niit 

Poisid kuni 12 
I koht Aurel Hints 
II koht Margus Põlma    
Noormehed vanuses 13-17 
I koht Indrek Pilv  
II koht Janis Tõldmaker 
III koht Gristo Kerves 
Mehed vanuses 18-49 
I koht  Marek Pilv 
II koht Marko Kreuz 
III koht Jaanus Niit 
Mehed 50 ja vanemad 
I koht Ilmar Luige 
Tütarlapsed 13-17 
I koht Anneken Hints 
II koht Katrin Põlma 
Naised 18-45 
I koht Gerli Rannik 
II koht Ülle Rannik 

Naised 46 ja vanemad 
I koht Merike Pilv 
Segapaarismäng 
I koht Gerli Rannik, Ilmar Luige 
II koht Merike Pilv ja Marek Pilv 
III koht Ülle Rannik, Marko Kreuz 
Paarismäng 
I koht Marko Kreuz, Jaanus Niit 
II koht Janek Kivi ja Ilmar Luige 

Lõpetuseks tahaks tänada Vigala 
vallavalitsust ning korraldajaid 
Ilmar Luiget, Ülle Rannikut ja 
Merike Pilve. Järgmisel aastal 
tahaks võistluste elavdamiseks 
kutsuda mängijaid ka teistest 
valdadest. Seniks jõudu kõksimisel 
ja kohtumiseni kadripäevapaiku 
aastal 2006. 
 

Astra Põlma

sihte. Aga see on juba iga 
sportlase enda otsustada, kui 
kaugele ta elus jõuda loodab. Isa 
ja koolijuhina leian, et iga kooli 
juures peaks olema jõusaal, nagu 
iga koolis on nt. raamatukogu, 
arvutiklass… Lastel on füüsiliseks 
tegevuseks vähe võimalusi, jõu-
saal oleks hea koht liigse energia 
kulutamiseks. Vana-Vigalas oleks 
võimalik kinosaal ümber ehitada 
jõusaaliks, sest lapsi saab 
kasvatada läbi aktiivse tegevuse, 
teisiti pole võimalik. Jääb lisada –
looge lastele sportimisvõimalusi, 
suunake niipalju kui võimalik 
lapsi spordi juurde ja ega siis 
tulemusedki jää tulemata. 

Jaan Viska

Kehailu + sportlik 
rüht + mehelik 
välimus = kulturism 
 
Isadepäevaks kinkis poeg Indrek 
kogu perele piletid Eesti 37 
Meistrivõistlustele kulturismis. 
Kolmas koht neilt võistlustelt oli 
poja parim kink isale. Tegemist 
on ikkagi uudse alaga, vähemalt 
siin maaoludes. Indrekule oli see 
esimene võistlus vanade tegijate 
seas, tal puudus varasem 
kogemus. Võistlusele oli eelnenud 
korralik treening, mis toimus 
päevast-päeva kindla kalender-
plaani, täpse toidumenüü ja 
reeglistiku kohaselt. 
Ettevalmistus käis tippsportlase 
nõuandeid arvestades.  
Võib-olla peab selgitama sõna 
kulturism. Usun, et paljud noor-
mehed tahavad olla füüsiliselt 
tugevad, kehaliselt arenenud, 
lihtsalt öeldes - meheliku 
välimusega. Kulturismi on:  
1) treening - võistlus iseendaga, 
sobivate harjutuste leidmine 
paljudele lihas-gruppidele  
2) toitumine - õige toitumiseta ei 
saa realiseerida treeningus 
tehtud, vähendatakse süsivesi-
kute hulka, suurendatakse 
valkude hulka, tarvitatakse 
piisavalt kiudaineid ning palju 
vitamiine, mis aitavad organismil 

kiiremini taastuda  
3) tähtis komponent on puhkus -
lihas kasvab sel ajal, kui ta 
puhkab.  
Võib ju küsida, milles on 
kulturismi kasulikkus. Loetlen 
mõned plussid: parandab lihas-
toonust, suurendab lihasmassi, mis 
omakorda teeb inimese tugevaks. 
Treening parandab rühti, sest 
pinguldab lihaskonda, ega mõne 
inimese kohta ilmaasjata öelda, et 
su pintsak seisab riidepuu peal 
paremini kui seljas. Harjutuste 
käigus tugevneb südame 
veresoonkond, väheneb rasvkoe 
hulk organismis.  
Lähimate eesmärkide täitumine
võimaldab seada ka kaugemaid 

 Pildil medalikolmik, paremal Indrek Viska
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EELK Vigala Maarja koguduse 
kirikuteated 
 
4. detsembril kell 11.00 II advendi armulauaga 
jumalateenistus käärkambris. Kaasa teenib 
koguduse koor. 
 
11. detsembril kell 11.00 III advendil 
jõululaupäeva jumalateenistuse proov kirikus. 
Palume kõigil, kes kavatsevad jõululaupäeva 
jumalateenistusele tulla, võtta sellest 
proovist osa. 
 
18. detsembril kell 11.00 IV advendi armulauaga 
jumalateenistus kirikus. Kaasa teenib Vigala 
puhkpilliorkester. 
 
24. detsembril kell 15.00 jõululaupäeva 
jumalateenistus. Teenib EELK peapiiskop 
Andres Põder, Pärnu praostkonna praost Enn 
Auksmann, õpetaja Kristiina Jõgi, orelil Andres 
Uibo, viiulil Mari-Liis Uibo, trompetil Priit Aimla, 
Vigala meeskvintett, Vigala põhikoolide 
lastekoor, kontratenor Ka Bo Chan, leksioonide 
lugejad: Heino Aosaar, Rutt Rasva, Ants Rehe.
 
Kõik Vigala elanikud on oodatud! Kohal peab 
olema kell 14.30. Palume mobiiltelefonid koju 
jätta. Jumalateenistuse ajal on pildistamine 
keelatud, on üks ametlik fotograaf. 
 
Koguduse laulud sellel jumalateenistusel: 
"Ei au, ei hiilgust otsi ma" 
"Üks roosike on tõusnud" 
"Püha öö" 
"Neil karjastel väljal" 
"Oh sa õnnistav" 
Jõululaupäeva kogudusele paneme eriti 
südamele, et nad laulaksid. 
 
25. detsembril kell 11.00 jõulupüha armulauaga 
jumalateenistus käärkambris. Kaasa teenib 
koguduse koor. 
 
31. detsembril kell 17.00 vana-aastaõhtu 
armulauaga jumalateenistus kirikus. 
 
1. jaanuaril kell 11.00 uusaastapäeva 
jumalateenistus käärkambris. 
 
Ilusat advendi- ja jõuluaega soovides, 
 

Kristiina Jõgi

Uued arsti vastuvõtuajad:  
 
Kivi-Vigala tervisekeskuses: 
E 10-14 
T 10.00-13.00 
K 10.00-13.00 
N 14-18 
R – arsti vastuvõttu ei toimu 
 
Vana-Vigala tervisekeskuses: 
E 14-18 
T - 
K - 
N 10-14 
R – arsti vastuvõtu ei toimu 
 
Iga päev on vastuvõtupunktides tööl 
pereõed, kelle poole saab pöörduda ka 
siis, kui perearsti vastuvõttu päeva pole. 

Meie hulgast lahkunud 
 

Jekaterina Järitsa 
Georg Tepp 
Richard Käär 
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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 

Detsebrikuu sünnipäevalapsed 
 
Vaike Kanter 31.12 89 
Mari Teedla 18.12 87 
Asta Alter  09.12 75 
Aime Kalso 17.12 70 
Aino Liiva 17.12 70 
Ilme-Melita Piirioja 26.12 65 
 
 

Et iga hommik 
Sulle rõõmu kingiks, 

mis argipäeva muudab peoks, 
Sul õnne olgu igas aastaringis 
ja kõik su soovid saagu teoks! 

 
Palju õnne! 

Kivi-Vigala Rahvamajas 
toimub uue aasta ööl 

traditsiooniline 
Aastavahetuse disco. 

 
Hakkabki lõppema see 2005. aasta. 
Neile, kes sel aastal head on olnud, 
tassivad juba päkapikud sussidesse 
komme ja muud head-paremat. 
Vana-Vigala  Rahvamaja nimel tahan 
soovida kõigile Vigala inimestele 
ilusat advendiaega ja rõõmsat 
aastavahetust! 
 

Parimate soovidega,
Astra Põlma

 
 

Kõik täiskasvanud on oodatud 
30. detsembril 

kell 21.00 
“Nääripeole” 

Eeskava 100% Vigalamaine! 
Ja Näärivana lubas kah läbi 
astuda. 
Tantsuks „Raivo & Meelis“ 
Pilet 30.- 
 
Info ja kohtade broneerimine:  
482 4581 või 5656 2136 
 

Kivi-Vigala põhikooli  jõulupidu 
toimub 22. detsembril.  
Kellaaeg täpsustamisel 

Hea doonor! 
 

19. detsembril alates kella 11.00 – 
15. 00 oodatakse Sind Vana-Vigala 
rahvamajja verd annetama.  
Kaasa võtta isikutunnistus. 
Tule tee heategu! 


