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SELLES NUMBRIS:  
Valimiste eri! 

 

100. sünnipäev! 

20. oktoobril saab 100 aastaseks Vigala 
valla kõige eakam elanik Anna Nööp. 
 
Viimased nädalad ja ka kindlasti paar eelolevat nädalat 
on Anna Nööbi lähedastele ja isegi vallavalitsusele 
andnud pingsat mõttetööd, sest 20. oktoobril täitub 
Annal 100 eluaastat. Kuidas tähistada? Mida kinkida? 
Kõige rahulikum on kindlasti Anna ise, sest elu parima 
kingituse on ta laste näol teinud endale ise, järjest 
suurenev järeltulijate hulk lisab elurõõmu aina juurde. 
Eks nendega on seotud ka valusaid mälestusi – pojad 
Aarne ja Arved-Johannes surid väikelastena. Ülejäänud 
neli, Helmi, Erich-Albert, Laine ja Viivi on sirgunud väga 
tublideks inimesteks.  

Tänu nendele on Annal praegu 9 lapselast, 
17 lapselapselast, 8 lapselapselapselast. 
Anna on põline Vigala inimene, sündinud 
Araste külas, neiupõlvenimega Leisman, 
abiellunud Läti küla Lillevälja talu 
peremehe Mihkliga ning nii juba 21 
aastaselt saanud talus perenaiseks. 
Abikaasa suri, lesepõlve on Annal 46 
aastat.  
Anna on oma pika eluea ja suurepärase 
mäluga meile kõigile elav ajalooraamat. 
Mida kõike on ta nende pikkade aastate 
jooksul näinud! Mitut sõda, mitut 
riigikorda, talumaade omandiõiguse 
muutumisi, rahareforme. Anna eluajal on 
tulnud Eestisse kino, raadio, elektrijaamad, 
esimene lennuk, tänapäevasest 
elektroonikast rääkimata. Anna nägi ära 
Rapla-Virtsu raudtee ehitamise ning ka 
selle lammutamise. On olnud mitmeid maa-
reforme, rahareforme, meetermõõdustikule 
üleminek kalendrireform.  
Anna on need muudatused enda ümber üle 
elanud, ka kolhoosiaja, mille algus oli igale 
maainimesele väga ehmatav maast, 
paljudest loomadest ja inventarist 
loobumise tõttu.  
Võibolla on kaugemas minevikus Vigalas 
veel keegi nii vanaks elanud, kõik andmed 
ei ole säilinud või kättesaadavad, kuid 
viimase peaaegu sajandi jooksul on proua 
Anna Nööp teine (esimese nimi oli ka muide 
Anna), kelle nii auväärset juubelit saame 
tähistada, kelle elujõudu saame imetleda. 
 
Palju-palju õnne sulle, armas proua
Anna! 
 

Vigala Vallavalitsus ja Volikogu

(artikli koostas Kaie Bergmann)
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 Näiteringi juubel  
 
Kivi-Vigala Rahvamaja näitering 
tähistas oma 60. tegevusaastat. 
Üritus algas päeval kell 13.00. 
Alustuseks esitas näitering 
katkendeid O.Lutsu näidenditest 
"Kapsapea", "Võidulaenupilet" ja 
"Kalevi kojutulek". Seejärel 
rääkis praegune näiteringi 
juhendaja Viivi Sõber põhjalikult 
Kivi-Vigala näitemängu ajaloost. 
Üles oli pandud näitus fotodest, 
meenetest ja tänukirjadest, mida 
näitering on saanud erinevatelt 
festivalidelt ja ülevaatustelt. 
Seejärel etendati A. Kitzbergi 
"Kolm soovi".  
Ja oligi aeg söögipausiks. Priske 
ports kartuliputru, sardelli ja 
"Jõe talu" piima ning pidu jätkus 
vaba lavaga. Tervitusi tõid 
tantsunaised. Üles astus ka Leili 
Paiba (Lippus), kes laulis aastate 
tagusest operetist ühe laulu. 
Tema kinkis näiteringile raa-
mitud artikli ajalehest “Kolhoosi 
Tõde”, kus 1961.a  14. märtsil 
ilmus R. Lille kirjutis "Õhtu 
rahvamajas". Selles artiklis kir-
jutati tolle aja tegemistest Kivi-
Vigala Rahvamajas. Äratund-
misrõõm oli suur! Päevase üritu-
se lõpetasid Viivi Sõber ja Uljam 
Kuusla Kaie Bergmanni kirjuta-
tud tükiga "Tule kabeliaeda".  

teada, miks selline kirik on 
olemas ja mis eesmärki see 
praegu täidab. Meie inimeste 
seast oli aga kuulda, et Vigala 
kirik on ikkagi ilusam. Kellel 
jald tervemad, käisid ära ka Tori 
põrgus. Püha Jüri ratsamonu-
mendi juures tegi bussijuht Ahto 
meist ühispildi. Järgmisena 
külastasime Pärnumaal 
Tahkuranna vallas Metsakülas 
asuvat Eesti esimese presidendi 
Konstantin Pätsi ausammast. 
Edasi jätkus reis Raja talu mini-
loomaia külastusega. Peremehe 
juhendamisel saadi põhjalik 
ülevaade erinevate looma- ja 
linnutõugude ajaloost ja 
bioloogiast. Eriti uhke mulje 
jätsid mitmed kana- ja kuketõud.

Ekskursioon 
pensionäridele 
 
20. septembril otsustasid Kivi-
Vigala ja Päärdu pensionärid 
minna ekskursioonile. Igal 
aastal toetab Vigala Valla-
valitsus ja Volikogu pensionäre 
4000 krooniga, mis on ette 
nähtud ekskursiooni korrlalda-
miseks. Koos Naima Maalinnaga 
pandi marsruut paika ja sõit 
vastutuleliku bussijuhi Ahto 
Paaretiga läks lahti. Huvilisi oli 
kokku 30. 
Esimene peatus tehti Toris, kus 
külastasime eesti sõjameeste 
mälestuskirikut. Uues ja uhkes 
kirikus sai giidi juhendamisel 

Pidu jätkus õhtul, mil rohkem 
esinesid külalised. Üles astus 
Kivi-Vigala postkontor laienda-
tud koosseisus. Nemad näitasid 
2006.a. moodi. Vigala sõutrupp 
säras nagu alati. Seekord haara-
sid nad oma kavasse kaasa ka 
publiku - nalja kui palju! 
"Topeltkiiks" pani Vigala näite-
trupi laulu sisse ja sealt enam 
välja ei saa. Samuti tõid nad 

meile nime. Nüüdsest kannab 
Kivi-Vigala näitering nime -
"SÕBRA-VÄGI". Aitäh teile!  
Õhtu jooksul oli veel mitmeid 
põnevaid etteasteid. Kokku-
võtteks võib öelda, et oli igati 
kordaläinud päev. Tänan teid 
kõiki, kes leidsid aega üritusele 
tulla. Samuti täname valla-
valitsust, kes rahaliselt toetas. 

Heli Lints

Kukkesid oli võimalus ka kaasa 
osta, huvi tunti, aga päris ostuks 
siiski ei läinud. Edasi võeti kurss 
Kurgjale, kus C.R. Jakobsoni 
talumuuseum imelistesse sügis-
tesse värvitoonidesse oli mattu-
nud. Isegi tibutav seenevihm ei 
rikkunud säravat meeleolu. 
Toreda giidi saatel tehti 
talumuuseumile terve ring peale. 
Kes ekskursioonile kaasa tulid, 
ei pidanud kahetsema. Tore on 
tõdeda, et huvilisi jätkub, see-
kord oli esindatud isegi 
meespere. Arvan, et Uljam, Eedi, 
Heino ja Mati tundsid end üsna 
hästi. Kui huvilisi jätkub, saab 
järgmine aasta jälle minna, aga 
kuhu, jääb teie mõelda! 

Heli Lints

 Aastate jooksul on näiteringis kaasa löönud mitukümmend Vigala 
valla endist ja praegust elanikku. Koos meenutati huvitavaid ja 

naljakaid seiku, mis nii mõnelegi naerunäo ette tõi . 
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Topelt-Kiiks 15 
 
 24. septembril oli Vana-Vigala 
Rahvamaja saal täis teatri ja 
näitemängu huvilisi nii 
Vigalast, kui ka kaugemalt. 
Põhjus teadagi - “Topelt-Kiiks“ 
pidas oma 15. tegevusaasta 
sünnipäeva. Selle ajaga on 
rahvamaja lavalaudadel üles 
astunud üle 70 inimese, kellest 
üle poole ka kohale tulid või 
oma tervitused meile edastasid. 
Trupi asutajatest on tänaseni 
laval Jaan Kuusik (9 rolli). 
Kõige rohkem rolle on  
mänginud Roland Saar (17), 
Veikko Hallik ja Astra Põlma 
(14), Ants Pütsepp (10), Astrid 
Hallik (9), Merike Hints ja 
Raivu Ülemaante (8). Publiku 
ja tegijate rõõmuks on 
valminud 19 näitemängu ja 
väiksemaid etteastumisi. 
Juubeliõhtul nägi siis viimaks 
ka Vigala rahvas, kes just 
Sillaotsal kohal  ei käinud, 
meie selle hooaja lavastust 
“Kirves ja kuu”.  
Pole just ilus ennast kiita aga 

see tükk on minu ja paljude 
teiste „kiikslaste“ arvates meie 
parim ning lavastuse kohta 
oleme kuulnud ka teistelt 
ainult kiidusõnu. “Kirve ja 
kuuga” osalesime ka suve lõpul 
Abaja Kultuurimajas 
Külateatrite V festivalil, kus 
tüki idee väga positiivset 
äramärkimist leidis ja Hannes 
Sassi Rollipreemia vääriliseks 
tunnistati.  
Kuid nüüd tagasi juubeli 
juurde. Näitlejaid olid 
tervitamas sõpruskollektiivid 
folklooriselts “Kiitsharakad” ja 
Kivi-Vigala “Sõbra-vägi”. Kui 
tantsijad tundsid muret 
näitetrupi füüsilise vormi, 
koostöö ja koordinatsiooni 
pärast, siis Kivi-Vigala äsja 
kuuekümneseks saanud 
kolleegid jagasid nänni 
rekvisiitide näol. Veel olid meie 
kõigi rõõmuks kohale tulnud ka 
Jüri ja Maie Kusmin Sillaotsa 
Talumuuseumist, kes 
kingituseks Velise kihelkonna 
ajalooraamatu tõid, et meil 
ikka ideid jaguks. 

Ka ei jäänud õnnitlused 
tulemata meie naabermajast -
raamatukogust ja Vigala 
vallavalitsusest.  
Näitetrupp kostitas oma 
külalisi suure tordi ja kohviga. 
Koridoris oli võimalus vaadata 
meie lavastusi videolindilt,  
jälgida slaidiprogrammi ja 
vaadata pilte etendustest. 
Tantsuks mängis Üllar 
Jörberg. 
Nagu heaks tavaks saanud 
tahaks tänada kõiki, kes meie 
peo kordamineku eest hoolt 
kandsid ja meid toetasid. 
Aitähh Vigala Vallavalitsusele, 
Vana-Vigala TTK-le, 
külavanem Ants Ojaveele ja 
kõigile, kes meid vaatama 
tulid!!!  
Kell rohkem huvi saab meie 
tegemisi piltide näol vaadata 
Vana-Vigala Rahvamaja 
koduleheküljelt internetis 
www.zone.ee/v-
vigala_rahvamaja 
 

Astra Põlma –
“Kiiksuga“ juba 15 aastat

 “Topelt-Kiiks” oma praeguste ja endiste  näitlejate ning külaliskollektiividega,
 kes ühes või teises etenduses on kaasa löönud.  
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Vigala Vallavalitsuses 
 
07.09.2005 istungil: 
- anti korraldus katastriüksuse 
nime ja otstarbe muutmise kohta
- otsustati määrata Vigala 
Vallamaja hoone teenindusmaa 
suuruseks 2384 m2 
- anti kolm korraldust vaba 
põllumajandusmaa kasutus-
valdusse andmise kohta 
- otsustati anda nõusolek 
korteriomandi seadmiseks Vana-
Vigala külas maja nr 4 
- otsustati väljastada ehitusluba 
- anti korraldus eelarveliste 
hariduskulude täiendavate 
vahendite 8 kuu jaotuse kohta 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 3517 
krooni 
- reservfondist eraldati Vana-
Vigala rahvamaja näitetrupi 
juubeliürituse korraldamiseks 
3000 krooni 

28.09.2005.a. istungil: 
 
- otsustati väljastada 
projekteerimistingimused 
sõnnikuhoidla projekteerimiseks 
- otsustati määrata eestkostja
ühele puudega kodanikule 
- otsustati valimispäeval 
korraldada vabatahtlik 
rahvaküsitlus valla elu 
paremaks korraldamiseks  
- arutusel oli lisaeelarve 
küsimused 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 
2519 krooni 
- reservfondist eraldati Kivi-
Vigala Rahvamaja juubeliürituse
korraldamiseks 3000 krooni ja 
Vana-Vigala Raamatukogu 
juubeliürituse korraldamiseks 
2800 krooni 

Valimisjaoskond nr 2 
 
Aadress: Kivi-Vigala 
Rahvamaja Kivi-Vigala sjk. 
Rapla maakond 78001
Sidevahendid: 4825 681;  
522 5511 
Piirid: Araste, Jädivere, Kivi-
Vigala, Konnapere, Kurevere, 
Leibre, Manni, Naravere, Palase, 
Pallika, Päärdu, Rääski, Sääla ja 
Vaguja külad 
Eelhääletamine: 10., 11., 12. 
oktoobril kell 12.00 - 20.00 Kivi-
Vigala Rahvamaja 
Valimispäeval: 16.oktoobril kell 
9.00 – 20.00 Kivi-Vigala 
Rahvamaja 
Esimees: Luule Jensen 
 
Valimisjaoskonnas nr 2 
toimub eelhääletamine 
väljaspool elukohajärgset 
valimisjaoskonda. Hääletada 
saavad valijad, kelle elukoha 
andmed on 
Rahvastikuregistrisse kantud 
valla täpsusega.  
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 Valimisjaoskond nr 1 
 
Aadress: Vana-Vigala 
Rahvamaja Vana-Vigala sjk 
Rapla maakond 78003
Sidevahendid: 4824 581
Piirid: Avaste,Kausi, Kesu, 
Kojastu, Läti, Oese, Ojapere, 
Paljasmaa, Tiduvere, Tõnumaa, 
Vanamõisa, Vana-Vigala ja 
Vängla külad  
Eelhääletamine: 10., 11., 12. 
oktoobril kell 12.00 - 20.00 Vana-
Vigala Rahvamaja 
Valimispäeval: 16.oktoobril kell 
9.00 – 20.00 Vana-Vigala 
Rahvamaja 
Esimees: Malle Kivi 

Vigala Vallavolikogus 
 
23.09.2005 istungil: 
- seoses kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimisega  otsustati 
moodustada Vigala vallas kaks 
jaoskonnakomisjoni 
- Vana-Vigala küla külavane-
maks otsustati kinnitada Ants 
Ojavee ja Vängla küla 
külavanemaks Hillar Aiaots 
- otsustati võtta arvele 
peremeheta varana Vängla 
väikehoone Vängla külas. 
- otsustati kinnitada Kivi-Vigala 
Lasteaia “Pääsulind” arengu-
kava aastateks 2006 - 2008 
- otsustati muuta Vigala 
Vallavolikogu määrust nr 7  
31.03.05 “Hooldajatoetuse 
määramise ja maksmise kord 
Vigala vallas” 
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Hea valija.  
 
Peagi saab täis kolm aastat valimistest, mil valimised võitis Keskerakond 6 kohaga 
volikogusse. Võidu tagas hoolivus inimeste vastu, meeskonnatöö, elukogemus ja aastate 
pikkune töö Vigala heaks. Keskerakonna poolt olid alustatud mitmed projektid, nagu 
mõisarõdu taastamine, õpilaskodu ehitus, laululava ehitus. Plaane sai peetud edaspidiseks, 
mõisafassaadi rekonstrueerimine, kinosaali ümberehitamine, staadioni korrastamine. 
Keskerakonna aktiivsus vallaasjade ajamisel andis valimisvõidu, kuid võit võib tähendada 
kaotust vallavalitsemisel, kus võim võeti lihtsalt 7 volikogu häälega. Ainus, mida me täna 
saame teha, anda hinnang, või õigemini võrrelda oma valla arengut naabervaldadega: kas 
need, kes on viimased kolm (või rohkemgi) aastat võimul olnud, on või ei ole koduvalla elu 
edasi viinud.  
Millised on tähelepanekud: vallavõimul puudub initsiatiiv vallaasjade ajamisel, inimestega 
nõupidamisel, maakonna ainukese vallana puudub Vigalal üldplaneering, sealt tulenevalt 
ei saa teha korrektset arengukava, et valda saada investoreid, kinnisvaraarendajaid, 
väikeettevõtjaid. Vigala vallaametnikud pole üldse tulnud toime projektide kirjutamisega, 
et seejärel EL abifondidest raha taotleda. Vald ei ole suutnud muutuda ettevõtetele 
ligitõmbavaks. Vald peaks toimima magnetina, kuhu tahetakse tulla. Ka selle aasta kolme 
lapse sünd näitab, et Vigalast on lahkunud noored, teovõimelised inimesed. Kahju, et meie 
pole suutnud kindlust luua kodupaigas. Kahju, kui vähe hoolitakse Vigala inimesest, 
maakonna ainukese vallana ei suudetud presidendi poolt korraldatavale konkursile „Kaunis 
kodu” kandidaati esitada, ainukese vallana ei suudetud valdade vahelisest 
spordivõistlustest osa võtta. Tekitas palju nurinat Vigala elanikes Poti laada korraldus, 
ning müüjate jaoks oli puudulik reklaam. Samas võrreldakse, kui hästi korraldatakse laata 
Mihklis või Velisel. Lihulas tehakse turismialast tööd piirkonna ligitõmbavaks muutmisel. 
Märjamaal pööratakse suurt tähelepanu heakorrale, antakse raha kasutamisest aru 
vallaelanikkonnale. Naabritelt on palju õppida, sest ei saa ennast kauaks imetlema jääda. 
Paraku Vigala on jäänud järelsörkijaks. Arstiabiga pole paremad lood, kuid õnneks on 
velskrid suutnud inimesi hädapäraselt aidata. 
Lugupeetud valija, Teie seisate valiku ees, kas toetada praegust olekut ja anda hääl nende 
poolt. Toetades aga keskerakonda, anname Teile teadmise, et Vigalas hakkab elu paremini 
edenema, ning Teie probleemid saavad lahenduse ja see tagab Vigala parema tuleviku. 
Keskerakond leiab, et rohkem ei saa venitada mõisa remondiga, mõisapark vajab 
uuendamist, katlamajades tuleb taastada turba ja puiduküte. Kutsehariduse areng vajab 
laiemat teadvustamist, sest 4-5 aasta pärast lapsi lihtsalt ei jätku kõikidesse koolidesse, 
alustada tuleb turismiobjektide korrastamist. Meid valides toetate inimkesksust, paremat 
tulevikku koduvallas Vigalas, sest elu edendada saab Teiega aru pidades ja ühiselt tehes. 
 

Eesti Keskerakonna valimisnimekirja liikmed

Eesti Keskerakond 
 

nr 101 Toivo Averin 
nr 102 Jaan Viska 
nr 103 Heino Üürike 
nr 104 Anti Hints 
nr 105 Mihkel Paiba 
nr 106 Heiki Kullap 
nr 107 Ülle Rannik 
nr 108 Eeri Valler 
nr 109 Airi Piperal 
nr 110 Rein Lättekivi 
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Vali Koostöö kandidaatide poolt, sest 
 

- Me seisame head iseseisva ja koduse Vigala valla säilimise ja toimimise eest. 
- Meie kandidaadid on ka tänaseni alustanud ja elus hoidnud palju positiivseid tegevusi nagu 

näiteks maadlusring ja Vigala Lahtine Matt, noorteringid, jääralli, lahendused koolide 
ellujäämiseks, jne. 

- Oleme näidanud, et lisaks riigi rahale suudame projektidega vallale märkimisväärselt raha 
juurde tuua. Meie algatatud on näiteks Vana-Vigala Raamatukogu kapitaalremont. 

- Oleme teinud edukat koostööd eraettevõtete, riigiametite ning külaelanikega. Näideteks on 
interneti ADSL leviala nii Kivi-Vigala kui ka Vana-Vigala ümbruses, millest varem isegi ei 
unistatud; alanud on raadiointerneti projekt, millega kaetakse kogu vald; käesoleval aastal 
toimus vallateede tolmuvabaks muutmine mitmel kilomeetril. 

- Meie liikmetele pole tähtis inimeste parteiline kuuluvus, vaid pärast valimisi teeme koostööd 
ka vastaskandidaatidega. 

- Meie hulgas on ka palju tublisid, andekaid ja algatusvõimelisi naisi, kes suudavad positiivselt 
täiendada volikogu. 

- Me oleme kompetentsed eri elualadel. Meie hulgas on ettevõtjaid ja talupidajaid, haridus-
kultuuri- ja sotsiaalalal töötajaid. 

- Me julgeme otsustada. Me julgeme tunnistada ka vigu. Me ei karda küsida teistelt nõu. 
- Me tagame erinevate huvigruppidega arvestamise. Sealhulgas pensionäridega, kes on oma 

tööpanuse juba andnud ja väärivad lugupidamist. 
- Me oleme hoolivad. 
- Me peame oma sõna. 

 
Me jätkame siiani edukalt toimivaid tegevusi ja anname omalt poolt elu paljudele uutele 
ettevõtmistele, millest saate lähemalt lugeda oktoobri alguses meie erilehest. Me paneme 
oktoobri alguses oma kandidaatide tutvustused ning programmi ka internetti aadressil 
http://vigala.blogspot.com . 

 
Lugupidamisega,

Priit Kärsna
 

Valimisliit Koostöö 
 
nr 111 Elle Altmets nr 119 Pille Meeles 
nr 112 Jaan Jeeser nr 120 Kristine Niit 
nr 113 Aivar Jõgiste nr 121 Olev Nisumaa 
nr 114 Priit Kärsna nr 122 Marge Plamus 
nr 115 Gunnar Lepp nr 123 Tiina Rasva 
nr 116 Margit Liira nr 124 Ede Rukki 
nr 117 Heli Lints nr 125 Harmo Rukki 
nr 118 Natalia Lüllmaa nr 126 Riina Viibus 
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Eestimaa Rahvaliidu Vigala osakonna programm 
 

- Toetame Vigala rahva ühtsust, üksteise mõistmist ja koos tegemise vajadust ülevallaliste 
ürituste ning Poti laada mitmekesisemaks ja atraktiivsemaks muutmise kaudu. 

- Otsime võimalusi tingimuste ja keskkonna muutmiseks sellisteks, et keegi ei lahkuks vallast. 
- Teeme valla elanike hulgas küsitlusi, et teada saada mida oodatakse valla arengus ning 

millega soovitakse tegelda ise. 
- Jätkame ja süvendame koostööd maavalitsuse, omavalitsuste liiduga ning teiste 

organisatsioonidega (ettevõtjate ühendused, külade liidud, erakonnad, jne) väljaspool valda. 
- Tagame Vigala valla iseseisvuse ja terviklikkuse säilimise. 
- Loome töötava kommunaalteenuseid pakkuva süsteemi, lahendame spetsiifiliste teenuste 

(kaeve- ja transporditööd, heitveemahutite tühjendamine jne) saamise küsimuse vallas.  
- Jätkame tööd külavanemate valimiseks kõikidesse küladesse. 
- Jätkame kahe põhikooliga vallas. 
- Jätkame koolkodu edasiarendamisega sotsiaalse erivajadustega lastele. 
- Tagame sooja lõuna ja töövihikud valla põhikooli õpilastele ning toetame lõunasöögi ja 

transpordi osas keskkoolides ning kutsekoolides õppivaid oma valla noori, sõltumata sellest, 
kas seda riigi poolt hüvitatakse. 

- Väldime liitklasside teket põhikoolides, kuna see halvendaks hariduse kvaliteeti. 
- Toetame kõigi vallapoolsete võimalustega Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli 

eksisteerimist ning kutsekooli kaudu põhikoolide arengut ja püsimajäämist (eelkutseõppe 
projekt). 

- Toetame külade keskuste arendamist ning valla asulates tänavanimetuste ja majanumbrite 
korrastamist. 

- Soodustame valla elanike ettevõtmisi maameeste seltsi, ettevõtjate ühenduse ja külade 
algatuse toetamise kaudu. 

- Jätkame interneti ühenduse edasiarendamist ja loome IT tugiteenuste pakkumise Vigala 
vallas. 

- Toetame talupidajate ja ettevõtjate täienduskoolituste jätkumist. 
- Jätkame lastele suveks töölaagrite organiseerimist. 
- Toetame noorte huvikeskusi ja noorte vaba aja veetmise uusi projekte. 
- Toetame täiskasvanute ja eakate huvitegevust. 
- Säilitame Vigala Tervisekeskuse praeguse struktuuri koos Vana-Vigala Velskripunktiga. 
- Korraldame valla lastele logopeedilise ja psühholoogilise nõustamise. 

Meie valimisnimekirja kuulujate eesmärgiks ei ole osalemine poliitikas ja 
võimu omamine, vaid need inimesed on nõus andma oma igapäevaste 
tegemiste kõrvalt osakese endast, et oma koduvalda paremaks muuta. 

 
Eestimaa Rahvaliit 
  
nr 127 Ester-Evi Alekand  
nr 128 Aino Hiibus nr 136 Arne Maiste 
nr 129 Anne-Ly Johanson nr 137 Ants Ojavee  
nr 130 Maret Järv nr 138 Ahto Paaret 
nr 131 Helbe Kliss nr 139 Inge Rego 
nr 132 Erna Konnapere nr 140 Enn Roosi 
nr 133 Helja Konnapere nr 141 Viljo Siimsalu 
nr 134 Tiit Kuimets nr 142 Evelin Tamm 
nr 135 Jaan Kuusik nr 143 Heli Valter 
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Üksikkandidaat 
 
nr 144 Meelis Välis 

 
 
 

1220 Perearsti nõuandetelefon  
 
1. augustist käivitus üleriigiline perearsti nõuandetelefoni 
teenus, kust saab küsida nõu ööpäevaringselt. Perearsti tööaeg 
pole 24 tundi ööpäevas, aga terviseprobleemide tekkimist me 
ette ennustada ei saa. Kui haige seisund ei vaja kiirabi 
sekkumist, võib abi ja nõu saamiseks pöörduda perearsti 
nõuandetelefonile 1220.  
Haigekassa loodab nii parandada esmatasandi teenuste 
kättesaadavust ja vähendada perearstide ning kiirabi 
töökoormust, sest lihtsamaid küsimusi saab lahendada ka 
telefonitsi. Keerukamatel juhtudel antakse helistajale juhised 
pöördumiseks kas perearsti poole või haiglasse või suunatakse 
kiireloomuline kõne kohe edasi kiirabisse.  
 
•• Perearsti nõuandetelefonilt saab ööpäev läbi vastuseid nii 
meditsiinilistele kui ka üldisemalt tervishoidu puudutavatele 
küsimustele.  
•• Helistaja isikut ei tuvastata, küsitakse vanust ja sugu.  
•• Teenus on kättesaadav ka ravikindlustuseta inimestele.  
•• Nõu saab küsida nii eesti kui ka vene keeles.  
•• Välismaalt helistades tuleb valida nr +372 630 4107  
•• Lauatelefonilt nõuandetelefonile helistades on esimesed viis 
minutit tasuta. Hiljem on kõnel kohaliku kõne hind. 
Mobiiltelefonilt helistades kehtib paketipõhine hind. Numbrile 
saab helistada kõigilt sideoperaatoritelt üle kogu Eesti.  
•• Helistades täpsustage, kas helistate enda või kellegi teise 
haiguse tõttu. Sõnastage oma mure võimalikult selgelt ja 
täpselt. Vajadusel paluge infot enda jaoks korrata või 
selgitada.  
 
Allikas: Eesti Päevaleht, Eesti Haigekassa ja OÜ Arstlik 
Perenõuandla 
 

Haigekassa kliendiinfo 
 
Tulenevalt Eesti Haigekassa otsusest 
standardiseerida infovahetus ja 
parendada selle kaudu 
klienditeeninduse kvaliteeti, saate 
alates 3. oktoobrist 2005 haigekassast 
vajalikku operatiivinformatsiooni 
ülevabariigilisel kliendiinfo telefonil
16 363 (välismaalt helistades +372 
669 6630).  
Täpsemalt on need küsimused 
kindlustuskaitse kehtivuse, 
kindlustatute arvele võtmise, 
rahaliste hüvitiste väljamaksmise 
kohta, samuti info, mis on seotud 
klienditeeninduse büroode tööga jne. 

Klienditeeninduse bürood on avatud: 
Pärnu E, T, N, R 8.30 -16.30;  

K 8.30 -18.00; 
Rapla, Kuresaare, Kärdla, Haapsalu 
E- N 8.30 -16.30; 
 
Dokumente saate vajadusel faksi teel 
edastada järgmistel numbritel: 
Pärnu büroo 443 0095 
Kuressaare büroo 443 9270 
Rapla büroo 489 4061 
Haapsalu büroo 473 3037 
Kärdla büroo 463 1162 
 

Ilusat sügist soovides,
EHK Pärnu osakond
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Vana-Vigala põhikooli 
sügisesest spordielust 
 
9. septembril käisime Raplas 
koolinoorte 
maastikujooksuesivõistlustel. 1.-
5. klasside võistkond (5 tüdrukut 
+ 5 poissi) võitis põhikoolidest 
pendelteatejooksu ja 
kombineeritud teatejooksu,, 
maastikuteatejooksus saavutati 
4. koht. Võistlesid: Teet Roosi 2. 
kl, Taavi Kliss 4. kl, Kristel 
Titsberg 4. kl, Silver Liitmäe 4. 
kl, Grete Kupp 5. kl, Marek 
Lainela 5. kl, Tuuli Roosi 5. kl, 
Laura-Louisa Saareste 5. kl, 
Riho Tammis 5. kl, Anni 
Vitsberg 5. kl. 
6.– 9. klasside võistkond oli nii 
maastiku- kui kombineeritud 
teatejooksus kolmas. Võistlesid: 
Sirli Arusaar 6. kl, Mai-Triin 
Viirsalu 6. kl, Viljo Karin 7. kl, 
Harle Lasarenno 7. kl, Taavi 
Roosi 7. kl, Kadri Kaldma 8. kl, 
Tiina Jaakson 9. kl, Eve Käär 9. 
kl, Triin Aasa 8. kl, Martin
Nurm 9. kl, Ahto Peips 9. kl, 
Veronika Vodolaztšenko 9. kl. 
Väikeste põhikoolide hulgas 
saavutasime kolmandata aastata 
järjest võistkondliku esikoha. 
Otsustasime proovida ka jõudu 
vabariiklikel võistlustel Paides. 

Seal võitsid meie 1.-5 klasside 
õpilased pendelteatejooksu ja 
olid teised kombineeritud 
teatejooksus. Võistkonnaga liitus 
veel Raido Liitmäe 5. klass. 6. –
9. klasside võistkonnast jäid ära 
Kadri Kaldma ja Ahto Peips, 
lisandusid aga Karlis Kaldma 6. 
kl ja Raivo Nööp 9. kl. Vanemate 
klasside võistkond esikolmikusse 
ei jõudnud ning kokkuvõtteks jäi 
meile 5. koht. AS Kuma fotograaf 
tegi kõikidest võistkondadest 
pildid ja saatis koolile kalendri 
võistkonna pildiga. 
19. septembril algklasside 
jooksupäevast võtsime osa vaid 
nende õpilastega, kes 
teatejooksudel ei käinud. Siin oli 
väga tubli Signe-Renate Saar, 
kes oli teine 60 m jooksus ja 
võitis 200m ning 600 m jooksu. 
Rauno Liitmäe võitis suure 
edumaaga 1000 m jooksu. 
Janari-Joel Jõessar ja Martti 
Alesmaa osalesid vabariiklikul 
pala jalgrattavõistlusel. Janari-
Joel saavutas seal omaealiste 
hulgas kolmanda koha. 
Kooli spordipäeval olid 
kokkuvõtteks paremad 
klassid: 4. kl, 7. kl ja 
ellkutseõppe 9. kl II grupp. 
 

Ell Rahnik

Vana-Vigala Avatud 
Noortekeskus teatab: 
 
Vana-Vigala ANK on suve-
puhkuselt tagasi ja avatud uutel 
aegadel. 
E - R kella 17.00 - 20.00 
Laupäeviti 12.00 - 17.00 
Vahetunud on ka noorsootöötaja, 
kelleks nüüd on Aivi Kärme. 
Projekti Köögi Kata ja Koka 
Karla söögikursus hakkab 
toimuma kolmapäeviti. See 
tähendab, et nendel päevadel 
teeme ühiselt süüa. Kuna 
kööginurga remont osutus 
natuke mahukamaks, kui 
kavandatud, siis soolaleiva pidu 
on veel pidamata 
 

Loodame sellega teie kaasabil, 
kallid noored, siiski oktoobris 
ühele poole saada. 
Seoses köögi projektiga ootame 
teiepoolseid kaastöid logode 
konkursile (tähtaeg 
21.oktroober) ja välja on 
kuulutatud ka isevalmistatud 
kokaraamatute konkurss 
(tähtaeg 30.november). Nagu 
konkurssidel ikka, nii on ka meil 
kavas parimaid premeerida. 
 
Ning üks hea uudis veel. Nimelt 
tuleb 10. oktoobril kell 19.00
meile külla lauljatar Siiri 
Sisask, kes annab üle omapoolse 
kingituse noortekeskusele. 
 

Astra Põlma

XI Vigala lahtine matt 
 
17. septembril toimus Vana-
Vigala rahvamajas järjekordne 
Vigala lahtine matt. Osavõitjaid 
oli 50, enamus Eestist kuid 
kohale tulid ka maadlusklubi 
Juhani soome sõprusklubi. 
1993. a. sündinud ja nooremad: 
I koht (29 kg) – Markos Merisalu 
II  koht  – Ego Meister 
I  (-32 kg) – Karro Kuusberg 
II   – Juho Suutarinen 
I (-35 kg) – Jaanus Rõõmussaar 
II   – Marek Lainela 
III  – Kaur Piibermann 
I (-39 kg) – Madis Alesmaa 
II – Rene-Aleksander Novikov 
III  – Holger Algma 
I (-42 kg) – Riho Tammis 
II  – Sander Silling 
III  – Kermo Jänes 
1991.a. sündinud ja nooremad: 
I (-46 kg) – Peedu Perner 
II  – Karlis Kaldma 
III  – Mihkel Mägi 
I (-50 kg) – Jaan Kuusik 
II  – Stefan Wickström 
III  – Kleron Kiirend 
1990.a. sündinud ja nooremad: 
I (-58 kg) – Sander Viljastu 
II  – Vahur Steinberg 
III  – Ando Lehtmets 
19985.a. sündinud ja nooremad: 
I (-66 kg) – Jukka Mustikkamaa 
II  – Margus Umda 
III  – Aleksei Tsebõkin 
I (-76 kg) – Ardo Arusaar 
II  – Ranno Laane 
III  – Gunnar Kuum 
I (-86 kg) – Rainer Koppel 
II  – Tiit Kuusik 
III  – Aldar Pärn 
Täiskasvanud: 
I (-90 kg) – Rait Thomberg 
II  – Marek Liivala 
III  – Martin Koch 
 
Päeva juhtis ja tuju hoidis üleval 
Raimo Aas. 
Võistlust toetas Eesti Kultuur-
kapitali Raplamaa ekspertgrupp 
ja Vigala Vallavalitsus. 

Olev Nisumaa
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Puutumatu sündmus-
koht on abiks kurja-
tegija jälile jõudmisel 
 
Päevast päeva loeme või 
kuuleme politseiteadetest, et 
sisse on murtud eramusse, 
korterisse, kõrvalhoonesse, 
autosse või mujale. Mitte alati ei 
mõelda, mida sellistel puhkudel 
teeb politsei ja milline osa on iga 
inimese koostööl politseiga. 
 
Kuidas peaks käituma 
kannatanuks osutunu? 
Selge on see, et märgates 
sissemurdmist, järgneb esimeste 
hetkede ehmatusele tava-
päraselt soov teada saada, mis 
on toimunud ja mis kaduma 
läinud. Soovitame sisse-
murdmist märgates säilitada 
eelkõige rahu ja saada 
teadmishimust üle. Palume 
esimesel võimalusel kutsuda 
politsei ja säilitada 
sündmuskoht puutumatuna. 
Ärge liigutage sündmuskohal 
esemeid ja ärge seal kõndige. 
Püüdke säilitada rahu ja mõista, 
et õnnetus on juba juhtunud ja 
sündmuste käiku tagasi pöörata 
ei ole võimalik. Kohaletulnud 
politseiametnikuga koos 
selgitate välja, mis on kaduma 
läinud ja millist materiaalset 
kahju te olete kandnud. 
Sündmuskohale jõudnud 
politseiniku jaoks on tööalaselt 
kõige suurem õnnetus see kui 
kannatanu on juba sündmus-
kohal ringi liikunud, asju tagasi 
tõstnud või isegi koristama 
asunud, likvideerides selliselt 
kõik võimalikud jäljed, mis 
sissemurdja poolt jäetud olid. 
 
Milline on erandlik olukord? 
Loomulikult on tegutsemine ja 
käitumine eelkirjeldatust erinev 
siis kui kurjategija on kellelegi 
vigastuse tekitanud. Teame ju 
kõik, et inimese elu ja tervis on 
esmatähtsad ning siis ei ole 
võimalik sekkumatult 
pealtvaatajaks jääda. Andnud 
vigastatule esmaabi, kutsunud 

vajadusel ka kiirabi ning 
teatanud juhtunust politseile, 
püüdke käituda nii, et te 
võimalikult vähe kuriteo 
sündmuspaika muudate. 
 
Miks on oluline sündmuskoha 
puutumatus? 
Sageli esineb juhtumeid, kus 
kuriteo ohvrite endi ebaõige 
käitumine on olnud 
raskendavaks asjaoluks kuriteo 
kiirel avastamisel. Arvestada 
tuleb sellega, et praktiliselt igas 
kuriteopaigas on jälgi, mis 
osutavad sissemurdjale. Kui 
inimene, kes ei ole politseitööga 
kokku puutunud, võib esmamulje 
põhjal arvata, et mingeid jälgi ei 
ole, siis ta tõenäoliselt eksib. 
Vastava ettevalmistusega ja hea 
tehnikaga varustatud spetsialist 
politseist leiab kindlasti olulisi 
jälgi ja märke, mis on 
sissemurdja poolt jäetud. Pidage 
meeles, et iga väikseimgi detail 
võib uurijale anda vajaliku 
niidiotsa, mille abil lõpuks 
kurjategijani jõutakse. 
 
Mida saame varguste 
vältimiseks ise ära teha? 
Statistikale tuginedes võib väita, 
et enamus sissemurdmisi 
pannakse toime ruumidesse, 
mille ukselukku on suhteliselt 
lihtne kas avada või lõhkuda. 
Igaühel tuleks pöörata 
tähelepanu hoonete ja sõidukite 
lukustustele ja valveseadmetele. 
Nn “Vasara” lukk ei pea varast 
rohkem, kui minuti. Kui teie uks 
on ümbruskonna ainuke seda 
tüüpi lukuga uks, võite olla üsna 
kindel, et vargile tullakse just 
teie juurde. Sama lugu on 
signalisatsiooni puudumisega. 
Praktika näitab, et valve all 
olevatele objektidele on sisse-
murdmisi vähem, sest avasta-
mise risk on sissemurdjate jaoks 
suurem. Info sellistele objektidele 
sissemurdmise kohta jõuab 
kiiresti politseisse, see annab 
politseile võimaluse jõuda kurja-
tegijateni nn kuumadel jälgedel. 
Teada ja tuntud põhimõte, mida 
ei tohiks unustada: mingil juhul 

ei tohi jätta pilkupüüdvaid 
esemeid autodesse, 
trepikodadesse, hoovidesse, sest 
sellega võime esile kutsuda 
kellegi soovi need varastada. 
 
Kuidas saame üksteisele 
abiks olla? 
Vanasõna ütleb, et kus tegijaid, 
seal nägijaid. Kui me oleme 
hoolivad üksteise suhtes ja 
märkame kahtlustäratavat 
tegevust, siis tuleks sellest alati 
politseile teada anda. Lubamatu 
on mõelda, et mind see ei 
puuduta. Kui me jätame 
tähelepanuta kellegi 
õigusvastase käitumise, siis 
seame me võimaliku löögi alla ka 
iseenda - järgmisel korral võib 
varga saagiks langeda teie endi
vara. Ärge kartke teatada 
politseisse kahtlastest inimestest 
või arvatavast vargast. Politsei 
selleks ongi, et kontrollida. Kui 
tegemist on korraliku inimesega, 
ei tee politsei talle halba. Palju 
halvemaks muutub teie 
enesetunne siis, kui hiljem 
selgub, et te nägitegi varast, 
kuid ei võtnud midagi ette. 
Olles hoolivad üksteise, oma ja 
teiste vara suhtes ning tehes 
koostööd politseiga, võime 
üheskoos nii mõnegi kuriteo ära 
hoida. Aruka ja asjaliku 
käitumise korral on suur ka 
tõenäosus, et kurjategijad 
tabatakse ning omanik saab oma 
vara tagasi. 

Kaja Kukk komissar
Lääne PP avalike suhete büroo

Lugupeetud vallaelanikud! 
 
Seoses korrarikkumiste ja 
vandaalitsemistega vallas 
(Veskikivid, laulualava 
reostamine, Ojapere silla 
lõhkumine, jne) palume olla 
tähelepanelikud ning 
kasutada nn naabrivalve 
süsteemi, et vältida või teada 
anda kahtlastest 
tegutsemistest. 
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Lugupeetud Vigala valla ettevõtjad! 
 
Valla ettevõtjate arvates oleks vajalik koostada vallas reaalselt tegutsevate ettevõtete ja 
põllumajandusega tegelevate talude register, sest kuuluvad ka nemad ettevõtlusse. Koostatud register 
pannakse üles Vigala valla koduleheküljele ettevõtluse alla. Tänase seisuga on selles nimekirjas kõigest 
neli ettevõtet (kiitus neile, sest nad on näidanud üles oma initsiatiivi!). 
Praeguste andmete põhjal on väga raske registrit koostada, sest kirjas on ka ettevõtted, mis tegelikult 
on juba ammu pankrotis, ei tegutse enam või on omanikud meie hulgast kahjuks ammu lahkunud. 
Register annaks palju selgema pildi valla ettevõtlusest, millest lähtuvalt on järgmisel valla 
ettevõtlusnõunikul, lihtsam koostada oma tegevusplaani ja nägemust valla ettevõtjate nõustamisel. 
Samas on info kättesaadav kõigile - potentsiaalsetele klientidele, tööotsijatele, partneritele. 
 
Registri näidis 
Jrk. 
nr 

Ettevõte Omanik Tegevjuht Tel/fax e-post Tegevus-
valdkond 

Juriidiline 
aadress 

1. Liisu 
Rõivad OÜ 

Natalia 
Lüllmaa 

Natalia 
Lüllmaa 

482 4483,   
524 4181 

natalia.lyllmaa@
mail.ee 

Õmblus-
tööstus 

Vigala vald 
Vana-Vigala 

 
Palun Teie kõigi abi ja koostöövalmidust registri koostamisel. Andmete sisestamiseks andke endast 
teada hiljemalt 01. novembriks k.a. Tel:482 4483, 524 4181 või interneti olemasolu korral e-postile 
natalia.lyllmaa@mail.ee 

Ette tänades, 
Natalia Lüllmaa 

Kivi–Vigala raamatukogu tervitab kõiki oma 
lugejaid saabunud sügisel ja soovitab uut ja 
huvitavat lugemiseks. 
 
Ilukirjandust eesti autoritelt: 
Kalle Käsper  Buridandid I osa 
Erik Tohvri Kaldaliiva 
Oskar Kruus Pühajärve armastajad 
 
Kriminaallood: 
Agatha Christie Lord Edgware`i surm 
Darja Dontsova  Luiskaja tädi majake 
Tatjana Ustinova  Pahed ja nende 
kummardajad 
 
Bestsellerid ehk nn naistekad: 
Sandra Brown  Tuliviha 
Cait London  Püsivad mälestused 
Jacqueline Rondell  Röövli suudlus 
 
Lastele: 
Roald Dahl  Tohlamid  
Reet Made  Salaroheline hiis 
Ingrid Andersson  Laste oma hoburaamat 
 
Teaberaamatud: 
Graham Hancock  Allilm 
Majapidamisalaste näpunäidete kogumik 
Salatid ja suupisted igale maitsele 

 
Sügisnäitus Kivi-Vigala 
põhikoolis 
 
23. septembril tähistati Kivi-
Vigala põhikoolis sügise 
sünnipäeva näitusega. Vahvaid ja 
huvitavaid eksponaate oli 
näitusele esitanud nii klassid, 
üksikõpilased kui ka sõbrad 
kahasse. Eriti lahedad olid 
9. klassi õpilaste poolt Ede Rukki 
juhendamisel valmistatud 
taimevaibad, mida saab ka mõnda 
aega kooli II korrusel imetleda. 
 

Ilona Noor
 

Meie hulgast lahkunud 

Arvi Liitmäe 

Hermann - Johannes Pedosk 
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Läti küla elanikud  
õnnitlevad oma küla kõige 

eakamat elanikku  

Anna Nööpi  
100. sünnipäeva puhul 

 

Õnne ja tervist! 

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 

Oktoobrikuu sünnipäevalapsed 
 
Anna Nööp 20.10 100 
Hilda Elmik 06.10   96 
Velli Haidla 31.10   85 
Elsa Huuzi 09.10   84 
Alma Redlich 12.10   84 
Karl-August Rebane 18.10   83 
Linda Veiand 21.10   81 
Leili Mander 06.10   75 
Õie Heintalu 04.10   70 
Vello Bachmann 10.10   70 
Tiiu Emmo 27.10   70 
 
 

On möödunud suved  
ja pakasekuud,  

kord aasad on õites,  
kord raagus on puud.  

Oled sammunud reipana elu tee –  
olgu tervist ja õnne sul veel ja veel. 

 
Palju õnne! 

Vigala Vallavalitsus kuulutab 
välja vähempakkumise 
2005/2006.a talviseks 
teehoiutöödeks (lumetõrje)  
Kivi-Vigala ja Vana-Vigala 
piirkondades.  
 
Pakkumine esitada 14. oktoobriks 
2005.a. kinnises ümbrikus märksõnaga 
“Lumetõrje”. 
 
Teretulnud on ka väiksema piirkonna nt. 
küla peale tehtud pakkumised. 

Info: Risto Konnapere 489 2286 
 

 
Rapla Maakonna Külade Liit 

korraldab 8. oktoobril 
kell 10.00-15.00 

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis 
Viljandi mnt 69 

 
RAPLAMAA II KARTULIPÄEVA 
 
Päevakava: 
 
10.00 Avamine 
 Sügislaat 
 Käsitöölaat 
 Näitused 
 Nunnukonkurss 
10.30 Seminar-loengud 

Konsultatsioon, nõustamine 
kartulikasvatajatelt 

 Rahvamuusikud 
 Meistrikojad lastele 
 Lõkkekartuli küpsetamine 
 Hobusega sõit 
11.00 Kartulitoitude degusteerimine 
12.00 Lasteprogramm, mängud, 

võistlused 
13.00 Külavanemate ja linnapea 

jõukatsumised 
14.00 Küla tervitus linnale 
14.30 kartulipäeva lõpetamine 
 


