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Sügisesed rõõmud  

Vana-Vigala Noorte-
keskuse tegemised  
Oktoobrikuu on noortekeskuses 
olnud väga toimekas. Kalendrisse 
vaadates on lausa uskumatu, 
kuidas kõik need tegemised ühe 
kuu sisse ära mahtusid. 
7.oktoobril käisid noored jalg-
rattamatkal Rumba silla juures. 
Ühiselt nauditi loodust, tehti lõket 
ja sulistati jalgupidi vees. 

8. oktoobril toimus keskuse ava-
pidu, kus võisteldi nii lustakates 
sportmängudes kui ka küpsisetordi 
meisterdamises. Õhtul toimus 
noorte endi ettevõtmisel disko. 
10. oktoobril tõi Siiri Sisask 
annetusena keskusele muusika-
riistu: basskitarr, trummi-
komplekt ja helitehnikat. 
15. oktoobril oli projekti “Köögi-
Kata ja Koka-Karla söögikursus” 
raames üritus “Kokkame koos 
õpetajaga”. Lapsed pidid välja 

valima retsepti ja kohale 
meelitama juhendaja, kellega koos 
toit valmis teha. Suured tänud 
Raili Roosile ja Lille Viskale, kes 
koos lastega kokkama tulid! 
22. oktoobril vaadati üle ja prooviti 
uusi pille, millega huvi ja tahtmise 
korral on võimalik bändi teha. 
27.- 28. oktoobril toimus kaua-
oodatud Lätsulaager, kus tegevu-
sed olid laste endi poolt organi-
seeritud: toimus Vigala teemaline 
viktoriin, Köögi-Kata  salatikursus 
ja õhtul loomulikult disko - jällegi 
noorte endi tehtuna.  
Nüüdseks toimib noortekeskuses 
kolmapäevane kokandusring, 
alustanud on tegevust tüdrukute 
tantsuring ja novembrist hakkab 
tööle ka näitering. 

Astra Põlma
Vana-Vigala rahvamaja juhataja
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 Tublid õpilased  
Kivi-Vigala Põhikoolis 
 
Lõppes selle õppeaasta esimene 
veerand. Väga headele tulemus-
tele õppisid järgmised õpilased: 
2. kl – Kärolin Lints, Keitlin Niit 
ja Pille Siimar  
4. kl – Liis Siimar 
5. kl –Katre Amann, Karolin Niit
6. kl – Sandra Soosaar 
9. kl – Sille Sisas 
Nelja-viielised olid: 2. klassist
Reigo Alu, Doris Altmets, Rainer 
Säkk, Markos Sisas, Kaur Kukk, 
Annabel Vaarma, Siiri Lubaso; 
3. klassist Perje Paukku, Tauno 
Roland, Andrin Veiand, Kristina 
Muhu; 
4. klassist Cathy Amann, Triinu 
Rokk  
5. klassist Piia Laan; 
6. klassist Aileen Kreuz, Tanel 
Viimne  
7. klassist Marin Laan, Sille 
Jõendi, Viiu Roosi; 
8. klassist Mari–Liis Kalmus, 
Vahur Viimne 
9. klassist Siim Jaagant. 
 
Soovin jõudu ja jaksu ka uueks 
algavaks veerandiks! 

Kristine Niit
õppealajuhataja

polnudki niivõrd võitja 
väljaselgitamine, kui huvitavate 
faktide teadasaamine. Näiteks ei 
teadnud enne paljud, et sageli 
tehakse mujal maailmas leiba 
hoopis maisist, et leivateoks 
köeti vanasti ahju kindlasti 
kuusehalgudega ning et 
odraleiba kutsuti karaskiks. 
Teisipäeva pärastlõunal 
valmistasid iga klassi osavamad 
kokkajad kooli õppeköögis 
võileibu. Tulemus sai tõeliselt 

Oktoobrikuu tegemised 
Vana-Vigala Põhikoolis 
 
Juba mitu head aastat 
tähistatakse oktoobrikuus Eesti 
Leivaliidu eestvedamisel leiva-
nädalat. Sel aastal otsustasime 
ka meie selle toreda ideega 
liituda ning nii toimuski 3.-7.
oktoobril koolis pea iga päev 
midagi teemakohast. Õpetaja 
Olga Vunukainen oli eelnevalt 
lasknud 5.-9.klasside õpilastel 
kirjutada leivateemalisi jutukesi 
ja luuletusi ning neist välja 
valinud õnnestunumad. Esmas-
päeval võiski neid leivalugusid ja 
-luuletusi autorite eneste 
esituses kuulata. Päeva lõpetas 
klassidevaheline leivateemaline 
viktoriin,     mille      eesmärgiks  

I veerand Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 
I veerandi viimane päev kujunes 
Vana-Vigala Põhikoolis kiitmise 
päevaks. Esimeses järjekorras 
kiitsime tublisid õpilasi. Võib 
öelda, et üle kolmandiku ehk 
täpsemalt 37% meie kooli 
õpilastest õpib hästi ja väga 
hästi. Kõige tublimad õpilased 
olgu siinkohal ka ära märgitud. 
I klass - Martin Rudak, Evely 
Lebin, Adeele Zagurski, Hans 
Veskimägi 
II klass - Teet Roosi, Arnold 
Zagurski, Mary-Liis Välis, Kersti 
Einling 
III klass - Signe-Renate Saar, 
Triinu Ülemaante 

IV klass - Taavi Kliss, Doris 
Välis 
VI klass - Gretelis Liländer 
VIII klass - Mare Paavel 
Peale nende on veel 32 õpilast, 
kes õpivad hästi.  
Lisaks õppimisele on oluline ka 
teha sporti ja tegeleda rahva-
tantsuga. Et tunnustada lapsi, 
kes lisaks õppimisele leiavad 
aega ka huvitegevuse jaoks, 
kiitsime neidki. Nii sai ära 
märgitud 28 tublit rahva-
tantsijat ja 27 tublit sportlast.  
Ja vaheajale sai mindud heade 
soovide ja magusa suuga, et juba 
talveajal alustada uut tegusat 
teist veerandit.  

Margit Liira
õppealajuhataja

värviline ja hõrgutav. Siinkohal 
toon ära iga klassi võileibade 
erilisuse: 1.klass – kõige rõõmsa-
mate nägudega; 2.klass – kõige 
tervislikumad; 3.klass – kõige 
maamehelikumad; 4.klass –
kõige värviküllasemad; 5.klass –
kõige kirevamad; 6.klass – kõige 
suuremad suutäied; 7.klass –
kõige mitmekesisemad; 8.klass –
kõige südamlikumad; 9.klass –
kõige lillelisemad ja 9. E2 klass –
kõige kahestunumad. 

Leivateemaline viktoriin – 7. klass  vastuseid nuputamas 
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Kel huvi ja võimalus - vaadake 
võileivavõistluse pilte meie 
kodulehekülje galeriist aadressil 
www.vana-vigala.edu.ee. 
Neljapäeval käisid algklassid 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli pagaritöökojas 
vaatamas, kuidas käib üks õige 
saiategu ning reedel oli nende 
klasside kord esitada 
leivateemalist omaloomingut. 
Samal päeval käisid 5. -
 9.klasside omaloomingu 
võistluse võitjad koos õpetaja 
Olgaga preemiareisil Pärnu 
leivatehases “Cibus”. 
Leivanädalasse jäi ka üks 
oktoobrikuu põnevamaid ja ooda-
tumaid päevi – õpetajate päev. 
Seekord tähistasime seda kolma-
päeval, 5. oktoobril. Päev algas 
piduliku ja südamliku aktusega. 
Esimese klassi jütsid tõid 
käekõrval õpetajad lavale, 
ilusaid sõnu ütlesid ja lilli 
kinkisid nii “argipäevane” direk-
tor Ain Keerup kui ka selleks  

päevaks ametisse asunud 
direktor Raivo Nööp ning 
õppealajuhataja Mari-Liis 
Veimann. Eriti tormilise aplausi 
osaliseks sai tänavune aasta 
õpetaja tiitli omanik Olga 
Vunukainen. Õpetajatele ja 
õpetajatest laulsid mudilaskoor 
ning 1., 2. ja 3.klassid. Aktuse 
lõpus saatsid esimese klassi 
lapsed õpetajad kenasti kohvile 
ja koogile, saalis aga jagasid 
uued õpetajad tublimatele 
sportlastele sügisese spordipäeva 
diplomeid. 
Peale aktust ja diplomite 
jagamist said üheksandikud end 
tundides õpetajatena proovile 
panna. Noored õpetajad olid 
tõesti väga tublid ja võtsid oma 
kohustusi südamega – tundides 
oli kord majas ja ega vahetun-
dideski midagi hullu juhtunud!  
Õpetajad veetsid päeva kamina-
saalis, kus neile toimus loovuse 
ja vaimu turgutamise kursus. 
Koolitajaks oli psühholoog 

Margot Delski Tallinnast. 
Koolituse lõppedes oli kõigil 
õpetajatel hea tuju ning 
kindlasti mitmeidki uusi ideid 
oma igapäevaseks tööks lastega. 
Õpetajate päevale sai meeldiv 
punkt pandud siiski alles reedel, 
kui valla koolide ja lasteaedade 
õpetajatel oli võimalus külastada 
Pärnu Tervise Paradiisi. Selle 
eest suur aitäh meie koduvallale, 
kes selle reisi võimalikuks tegi! 
Peale leivanädala jääb 
oktoobrisse igal aastal ka 
hõimunädal, mis tänavu oli 
pühendatud maridele. 
Teemakohase stendi koostas 
folklooriõpetaja Krista 
Tõldmaker. Stendi põhjal sai 
vastata ka õpetaja Krista poolt 
kokku pandud väikesele 
viktoriinile. Hõimunädala 
raames andsid meie koolis 
meeleoluka kontserdi külalised 
Marimaalt.  

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

 Maadlusest 
 
10.  septembril toimus Paikusel 
L. Kreinini mälestusvõistlused 
kuni 17 a. Tulemused: 
Karlis Kaldma 42 kg  III 
Jaan Kuusik 50 kg  III 
Sander Viljastu 58 kg  I 
Ardo Arusaar 76 kg  I 
 
Samal kuupäeval osales Rait 
Thomberg võistlustel Soomes 
Ylistaras kuni 23.a vanuse 
klassis, kus ta saavutas III 
koha (86 kg). 
 
23.- 24. septembril mälestati 
maadluskuulsust E.Pütsepa 
Võrus. Matil käis 140 
maadlejat. 
Marek Lainela  35 kg  II 
Madis Alesma  38 kg  III 
Jaan Kuusik  50 kg  III 
Ardo Arusaar  76 kg  I 

8. oktoobril toimusid Kohtla-
Järvel Eesti meistrivõistlused 
kuni 17-aastastele vaba-
maadluses. Vigalast osales 
kaks poissi ja mõlemad olid ka 
väga edukad: 
Jaan Kuusik  50 kg  II 
Ardo Arusaar  76 kg  I 
Maadlusklubi Juhan tuli 
võistkondlikult kolmandaks 
Viljandi ja Kohtla- Järve järel. 
 
09. oktoobril peeti Märjamaal 
Eesti karikavõistluseid täis-
kasvanutele. Maadlusklubi 
Juhani II võistkonna ridades 
maadlesid Vigala poistest 
Sander Viljastu (-60 kg) ja Rait 
Thomberg (-96 kg), võistkond 
saavutas III koha. Maadlus-
klubi Juhan I võistkond võitis 
kõik võistkonnad ülekaalukalt 
ja tuli kokkuvõtteks karika 
võitjaks. 
 

Olev Nisumaa

Heategu 
 
Esmaspäeval, 10. oktoobril, 
külastas Vana-Vigala Avatud 
Noortekeskust Siiri Sisask, kes 
tõi keskusele annetusena 
muusikariistu ja helitehnikat. 
Siiri Sisask esindas SA Kesk-
Eesti Noortekeskust ja antud 
projektiga toetati kõiki 
Raplamaal tegutsevaid 
noortekeskusi.  
“Kõik, mida talvel eelnevasse 
küsitlusse kirja panime, toodigi 
kohale!” rõõmustas Vana-Vigala 
rahvamaja juhataja Astra 
Põlma. “Helitehnika 
kogumaksumuseks on kirjade 
järgi 34 797 krooni, kuid poest 
ostes oleks see kindlasti kallim”  
arvas juhataja.  
Nüüdseks on pillid ning tehnika 
ülevaadatud ja esimesed 
proovidki tehtud. 
Vahel saavad uskumatud 
ettevõtmised siiski teoks, nagu 
näitab see õnnelik lugu.  
Aitäh Siiri! 
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Vigala Vallavalitsuses 
 
12.10.2005 istungil: 
- arutusel oli 2005.a. lisaeelarve 
- otsustati väljastada ehitusload 
nelja sõnnikuhoidla ehitamiseks 
- otsustati anda kirjalik nõus-
olek väikeehitise püstitamiseks 
- anti kirjalik nõusolek  seada 
korteriomand Kivi-Vigala külas 
korteriühistul viies 
- otsustati lubada 
ostueesõigusega erastada maa 
kahel taotlejal 
- otsustati anda kasutusvaldusse 
kaks katastriüksust 
- otsustati määrata Kivi-Vigala 
Rahvamaja hoone teenindusmaa 
suuruseks 1777 m2 ning
sihtotstarbeks sotsiaalmaa 
- otsustati määrata ja maksta 
hooldajatoetust ühele hooldajale 
- reservfondist eraldati Kivi-
Vigala Raamatukogule 
raamatukogu päevade ürituse 
läbi viimiseks 1000 krooni 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 
2695 krooni 
- külavanemate jooksvate 
kulude alt eraldati Hillar 
Aiaotsale 1776 krooni 
 
02.11.2005.a. istungil: 
- otsustati väljastada 
projekteerimistingimused ühe 
sõnnikuhoidla projekteerimiseks 
- otsustati väljastada ehitusload 
nelja sõnnikuhoidla ehitamiseks 
- otsustati lubada jagada üks 
kinnistu kolmeks 
katastriüksuseks 
- otsustati anda kasutusvaldusse 
Oja katastriüksus 
- otsustati moodustada vaba 
metsamaa erastamiseks Kirsi 
katastriüksus 
- lumetõrjetööde vähem-
pakkumise võitjateks osutusid 
Enn Plamus, Mati Roosi ja Armo 
Viibus 
- anti luba Kadrilaada 
korraldamiseks Vana-Vigala 
rahvamajas 27.11.2005 
-  otsustati määrata ja maksta 
hooldajatoetust kolmele 
hooldajale 
- sotsiaaltoetusteks otsustati 
eraldada 6070 krooni. 
 

Vigala Vallavolikogus 
 
13.10.2005 istungil: 
- kinnitati 2005. aasta 
lisaeelarve 
- otsustati teha muudatus 
Vigala valla laste transpordi ja 
toitlustuskulude tasumise 
ajutises korras, mille kohaselt 
keskkooli õpilaste 
transpordikulud hüvitatakse 
üldkasutatavate transpordi-
vahendite kasutamist 
tõendavate dokumentide 
esitamisel Vigala 
Vallavalitsusele kord kuus, 
järgneva kuu  15-ndaks 
kuupäevaks summas kuni 250 
krooni kuus. 
 
28.10.2005 istungil: 
- Vigala Vallavolikogu 
esimeheks valiti  Enn Roosi 
- Vigala Vallavolikogu 
aseesimeheks valiti Meelis Välis 
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Tänab kõiki oma häid valijaid 
ja neid, kes olid nõus 
valimistel kandideerima, et 
seista hea oma valijate ja 
valla heaolu eest! 
 

ERL Vigala osakonna  juhatus

Eesti Keskerakonna 
Vigala nimekirja liikmed
tänavad kõiki, kes hääletasid 
meie poolt. 
 

Eesti Keskerakonna 
Vigala saadikufraktsioon

Valimisliit Koostöö  
 
Täname kõiki, kes 
valimas käisid ning 
neid valijaid, kes oma 
toetushääle meile 
usaldasid. 

 
Tänan kõiki valijaid, kes 
minu poolt hääle andsid. 
 

Meelis Välis

2006. aasta projektide ja 
ürituste eelarvetaotluste 
vastuvõtuaeg on alanud.  
 
Lähiajal ilmub valla 
koduleheküljel taotluse 
blankett aadressil: 
www.vigala.ee  
 
Vajadusel saab blanketti 
küsida Vallavalitsusest 
Elle Altmetsa käest (tel. 
489 2288, elle@vigala.ee). 
Taoluste vastuvõtmine 
kestab 1. detsembrini 
2005. a. 
 
Taotlus tuleb saata 
Vigala Vallavalitsusse 
Kivi-Vigala 78001 
Raplamaa või e-mail: 
elle@vigala.ee -
pealkirjaks Taotlus 
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Registreerimine perearsti 
vastuvõtule toimub tavalistel 
alustel. Ravikindlustuseta isikud 
tasuvad osutatud üldarstiabi 
eest kas ise või kohaliku oma-
valitsuse ja perearsti vahelise 
lepingu olemasolu korral 
vastavalt sõlmitud lepingu 
tingimustele. Teenuse hinna 
kehtestamise õigus on perearstil. 
Vältimatu abi eest haige, ka 
kindlustamata isik, ise tasuma ei 
pea, sellistel juhtudel tasutakse 
perearstile riigieelarves 
ettenähtud vahenditest vastavalt 
Sotsiaalministeeriumi ja Eesti 
Haigekassa vahelisele lepingule.  

Haigekassa

viinakuul on Raplamaa teedel 
tabatud sõitmas 23 joobes juhti. 
Kriminaalmenetlusi korduva 
joobes sõidukijuhtimise kohta on 
alustatud kaheksa. Kaks meest 
on rooli istunud, kui neilt 
kohtuotsusega on juhtimisõigus 
purjus peaga sõidu eest võetud. 
Need arvud on suured, sest 
joobes juhtidest kõneldes 
räägime tegelikult potentsiaal-
setest mõrvaritest. Niisiis -
oktoobris on meie kõrval sõitnud 
teedel 31 joobes juhti, kes ei 
hooli enda ega teiste eludest. 
Lastega juhtunud õnnetus leidis 
rohket vastukaja interneti-
väljaannetes. Selge see, et 
kommentaarid taunivad 
roolijoodiklust - tegelikult peak-
sime kõik hoolitsema selle eest, 
et teedel ei liiguks mõrtsukjuhte. 
Kui tunnetatakse, et seadused 
on liialt leebed ning tekkimas on 
karistamatusetunne, siis peab 
sotsiaalne kontroll olema see, 
mis toimib. Igaühe mure peaks 
olema, et leinavate lähedaste 
rida ei pikeneks, et nendeks 
leinajateks ei saaks me endi 
omaksed. On selge, et politsei ei 
jõua üksi ja omal jõul kõiki 
joobes juhte tabada - juba 
füüsiliselt on see võimatu - kuid 
politsei töö tõhusamaks muut-
miseks saab kaasa aidata iga 
inimene, kel telefon käepärast. 
Politsei lühinumber 110 on 
tasuta ning teatele võimalikust 
purjus juhist reageeritakse kohe. 
Selline tegu ei maksa midagi, 
kuid võib päästa inimelusid. 
Samuti ei tasu peljata, vaid tuleb 
takistada purjus inimest rooli 
taha istumast.  
Võrreldes Põhjamaadega on 
Eestis hukkunuid 100 tuhande 
elaniku kohta kordi enam. See 
number näitab õigete hoiakute 
puudumist liikluses ja ühis-
konnas. Samas saab igaüks 
mõjutada ühiskonda paranemise 
suunas, väljendades oma 
taunivat suhtumist roolijoomar-
lusse ning ennasthävitavasse 
käitumisse liikluses.   

Liina Gavrilova

Kindlustatu ja perearst
 
Igal inimesel on olemas perearst, 
kelle ta on ise valinud või kes on 
talle määratud maavanema 
poolt. Kui Te pole oma valitud 
või Teile määratud perearstiga 
rahul, siis on Teil õigus perearsti 
vahetada. Sageli toimub 
perearsti vahetamine ka elukoha 
muutuse tõttu. 
Oma perearsti saate kontrollida 
internetipangast e-teenuste alt, 
kodanikuportaalist 
(https://www.eesti.ee) või küsida 
Haigekassa klienditeenindusest 
kliendiinfonumbril 16 363 
(välismaalt helistades +372 669 
6630). 
Arstile pöördudes: alates 1. 
augustist 2004 ei kehti Eestis 
enam roheline haigekassakaart, 
vaid kindlustust kontrollitakse 
isikut tõendava dokumendi 
alusel. Alla 15-aastased võivad 
kindlustuse tõendamiseks Eestis 
esitada isikut tõendava 
dokumendi asemel Euroopa 
Liidu ravikindlustuskaardi või 
kuni selle väljastamiseni 
haigekassakaardi. 
Perearstile pöördudes ei või 
perearst kindlustatud isikult 
võtta üldarstiabi osutamise eest 
visiiditasu. Koduvisiidi puhul on 
perearstil õigus küsida 
visiiditasu kuni 50 krooni. 
Visiiditasu ei või nõuda rasedalt 
alates 12 rasedusnädalast ja alla 
kaheaastaselt isikult. 
NB! Visiiditasu ühe koduvisiidi 
eest ei või ületada 50 krooni, 
sõltumata kindlustatute arvust 
sama koduvisiidi kohta. Eraldi ei 
ole õigust küsida ka raha kütuse 
eest, mis kulus kohale sõiduks! 
Ägeda tervisehäirega patsient 
peab perearsti vastuvõtule
pääsema pöördumise päeval, 
teistel juhtudel kolme tööpäeva 
jooksul. Siia alla käib ka retsepti 
väljastamine. Tasuliste teenuste 
(näiteks arstitõend juhilubade 
puhul) võib perearsti vastuvõtule 
pääsemise aeg olla pikem. 
Ka ravikindlustuseta isik 
võib pöörduda oma 
perearstile. 

Liikluskultuurist 
 
Raplamaa teedel on kolme 
nädala jooksul jätnud liikluses 
elu kolm inimest ja raskelt viga 
saanud üks jalgrattur. Neil 
traagilistel õnnetustel on ühine 
nimetaja - alkohol. Oktoobrikuu 
algul nentis politsei, et 
hukkunute arv üheksa kuu 
statistika põhjal on väiksem kui 
eelnevatel aastatel, kuid joobes 
juhtide süül on vigastada saanud 
kaks korda enam inimesi kui 
mullu. Roolijoodikute põhjus-
tatud 16-s liiklusõnnetuses on 
vigastada saanud 31 ja surnud 
üks inimene. Nüüd on sellesse 
kurba statistikasse lisandunud 
ühe lapse ja ühe naise surm. 
23. oktoobri pärastlõunal juhtus 
liiklusõnnetus Kohila vallas, kus 
joobes juht sõitis otsa kahele teel 
jalgratastega liikunud lapsele. 
Üheksa-aastasel noormehel 
vedas - tema paraneb. Kahjuks 
ei suutnud arstid päästa 
üheteistaastase tüdruku elu. 
Auto roolis istunud noor mees oli 
joobes ja see polnud tema 
esimene purjuspäi sõit. Kõige 
kurioossem on loo juures see, et 
politsei kohale jõudes oli 
õnnetusepaigale vaatama 
sõitnud ka teine sõidukijuht, kes 
tõusis rooli tagant joobnuna. 
Politsei statistika ütleb, et 
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Vigala külaliikumine 
peab hoogustuma! 
 
Vigala vallas on 27 küla, kuid 
külaliikumisest pole meil eriti 
midagi kuulda.  
Valitud on vaid mõned 
külavanemad - needki ei saa 
külavanema märki kanda, 
kuna see pole kavandist 
kaugemale jõudnud. Kindlasti 
on igas külas omad aktiivsed
külaliigutajad.  
Elades ise Vana-Vigala pool on 
rõõm tõdeda, et külaelu on siin 
elavnenud. Lisaks 
külavanemale on valitud 
suurele külale ka osavanemaid. 
Siiski on märgata elanike 
passiivset osavõttu 
koosolekutest. 28. septembri 
Vana- Vigala külakoosolekul, 
mil oli võimalus kohtuda ja
kuulata volikokku pürgijaid, tõi 
senisest rohkem osalejaid juba 
kohale. 

On olemas ka mittetulundus-
ühinguid, kes on külaelanikele 
üritusi korraldanud (nt. külade 
kokkutulekud ja külapäevad). 
Jõudu teile jätkamiseks! 
 
Külaelu vajab edukaks 
toimetamiseks kõigi aktiivsete 
külaelanike kaasalöömist ja 
koostööd. Miks mitte kirjutada 
valla lehte oma külalugusid, 
kuidas te elate ja tegutsete. 
 
Suur tänu tänastele 
külaliigutajatele ja jõudu 
edaspidiseks! 
 

Lugupidamisega 
Liina Kikas

Vigala valla külaliikumise 
eestvedajad ja küla elanikud! 
29. oktoobril kell 11.00 Vana-
Vigala Rahvamajas 
 
KÜLALIIKUMISE INFOPÄEV
 
PÄEVAKORD 
11.00 - 11.45 - Raplamaa 
külaliikumisest, Ivi Sark 
11.45 - 12.30 - Liikumise 
“Kodukant” projekt “Säde 
külasse“, Liina Kikas 
12.30 - 12.45 - Kohvipaus 
12.45 - 13.30 - Küla arengukava 
ja seos projektidega ning 
eelnevate aastate kogemused, Ivi 
Sark 
13.30 - 14.00 - Lõuna 
14.00 - 15.00 - Oma valla 
külaliigutused, Ants Ojavee, 
Arne Maiste, Jaan Kuusik, 
Hillar Aiaots 
15.00 - 16.00 - Muljeid VI Maa-
päevast – video; Liina Kikas, 
Jaan Kuusik, Natalia Lüllmaa 
16.00 - 16.15 - Kohvipaus 
16.15 - 17.00 - Vestlusring, 
kokkuvõte päevast 

Austatud Vana–Vigala 
küla elanikud 
 
Oleme alustanud nii jaama kui 
mõisa piirkonnas külavanema 
Ants Ojavee initsiatiivil Vana-
Vigala küla arengukava 
koostamist. 
Arengukava on dokument, kus 
on kirjas hetkeolukorra 
kirjeldus, tegevuskavad küla 
edaspidiseks arenguks ja 
tegevuste tarbeks rahalised 
ressursid. Tegevuskava 
koostamiseks peame välja 
selgitama küla elanike elulised 
vajadused ja sellega koos 
arenguvajadused. Arengukava 
kajastab meie ühise küla 
tulevikku.  
Hea külaelanik, palun pane 
kirja oma ettepanekud või 
vastused küsimustele - mis 
takistab küla arengut, mis on 
meil hästi, mis võiks paremini  

olla, milles saad sina kaasa 
aidata küla imago 
kujundamisel - ja edasta need 
Ants Ojaveele, Ain Keerupile 
või raamatukokku Mare 
Ülemaanteele, elektonposti teel 
aga maie@wigalattk.ee. 
Olen Vana–Vigala küla 
arengukava koostamise 
töörühma liige ja kutsun Teid 
aktiivsusele küla arengukava 
koostamisel. Töörühm on koos 
käinud, oleme väljaselgitanud 
arengukava vajaduse. Koos 
leiame lahendused ühistele 
probleemidele, mis on 
kinnitatud kokkuleppes 
arengukava näol. 
Meie tahame siin elada, 
tahame, et lapsed tuleksid 
rõõmuga koju ja need, kes siit 
on mujale läinud, tuleksid jälle 
meid külastama. 

Maie Üürike
Vana-Vigala küla elanik

 
Vana-Vigala Avatud 

Noortekeskus 
kuulutab välja konkursi 

 
noorsootöötaja 

 

kohale noortekeskuses 
 

Kõigil huvilistel pöörduda 
täpsema info saamiseks:  

Vana-Vigala Rahvamajja 

tel. 482 4581  

või 5656 2136 
 

Võimalus töötada ka osalise 
tööajaga. Kandideerijailt 
eeldame vähemalt 
keskharidust ja head 
läbisaamist laste ja noortega. 
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VIGALA VALLA LAUATENNISE 
TURNIIR 
 

23. novembril 
algusega kell 11.00 toimub 
Vana-Vigala Rahvamajas 

Vigala valla lauatennise turniir 
 
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides: 
Mehed (poisid):  kuni 12-aastased; 13-17aastased; 
18-49 aastased; 50 ja vanemad 
 

Naised (tüdrukud): kuni 12-aastased; 13-17 aastased; 
18-45 aastased; 46 ja vanemad 
 
Toimub üldarvestus  ning ka paaris- ja 
segapaarismängud. 
 
Registreerimine kohapeal. 

Ertsma autoremont 
(Halinga vald) 

vajab automaalrit ja 
lukkseppa 

 

Tel. 551 3053, 

551 3138 

või õhtuti 449 4118 
 

Esmane teave jõuluõhtu jumalateenistuse kohta 
Vigala kirikus. 
 
Sel aastal teeb Eesti Televisioon Vigala kiriku 
jõulujumalateenistusest televisiooni ülekande. 
 
Jumalateenistusel teenivad: EELK peapiiskop Andres 
Põder, EELK Pärnu praostkonna praost Enn Auksmann, 
Vigala õpetaja Kristiina Jõgi. Orelil mängib Andres Uibo, 
esinevad Vigala meeskvintett, Vigala lastekoor ja 
kontratenor Ha Bo Chan. 
 
Jumalateenistus salvestatakse ning läheb sama päeva 
õhtupoolikul eetrisse.  
 
Jumalateenistusest on kutsutud osa võtma kõik Vigala valla 
inimesed. 
 
NB!: 

− Jumalateenistusele tuleb tulla kella 14.30. 
− Uksed pannakse kinni ja hilinejaid enam sisse ei 

lasta. 
− Kiriku juures olevat parkimisplatsi ei saa 

kasutada. 
− Autod tuleb jätta ümberkaudsete teede äärde. 

 
Rahusooviga

Kristiina Jõgi Vigala koguduse õpetaja

Meie hulgast 
lahkunud 

 

Ruti Lainevoog 
Heiki Langi 

Arnold Mänd 
Heino Koorep 

Karl-August Rebane 

25. novembril  
kell 21.00 

Vana-Vigala 
Rahvamajas 

 
KADRIÕHTU 

 
Tantsuks mängib 
Andres Hirvela 

 
Pilet 30 krooni 

 
Sissepääs ainult 
täiskasvanutele! 
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Kallid lapsevanemad! 
 
Ootame Teid 12. novembril  
kell 12.00  

Kivi-Vigala Põhikooli, 
et koos sportlikult-lustakalt 

tähistada  Isadepäeva. 
 

Ole valmis üllatuseks ja riietu vabalt! 
 
Õhtul kell 21.00 toimub  
Kivi-Vigala Rahvamajas 
tantsuõhtu koos üllatustega! 
 

Pääse tantsuõhtule 40 krooni 

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 

Novembrikuu 
sünnipäevalapsed 
 
Salme Tõnne 28.11 86 
Aleksander Kaarits 18.11 84 
Meta Suislep 22.11 83 
Jaan Laanemets 28.11 83 
Helmi Reimer 15.11 82 
Lidia Harlamova 19.11 82 
Lembit Ervin 24.11 82 
Alma Hints 16.11 80 
Jaan Niit 11.11 70 
Salme Ülenurm 20.11 65 
Tõnis Ärmpalu 16.11 60 
Jaan Kuusik 25.11 60 
 
 

Tulist meelt ja erksat hinge, 
las need aastad teevad ringe. 

Eluteed veel käies pikka 
hoia noorussädet ikka. 

 
Palju õnne! 
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