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metali esindajaks nimetatud) 
Rootsist pärit TIAMAT ning 
Norra (black) metal-bänd 
SATYRICON. 
Lisaks neile astuvad kahel päeval 
ja kahel laval üles nii läti, soome, 
leedu, poola, venemaa, norra, 
rootsi bändid kui ka eesti 
raskemuusika paremik.  
Korraldajad on hoolt kandnud, et 
laager kannaks tõelist festivali-
hõngu – kohapeal saab süüa-juua, 
erinevates tegevustes osaleda, 
lubatakse ka öist afterparty´t.    
Olles ise tavaliselt teist laadi 
muusika kuulaja, julgen siiski 

Üha populaarsemaks on muutunud kepikõnd

Hard Rock Laager (HRL) 
müristab juba viiendat korda 
Vana-Vigalas!  
 

Sel aastal tähistab HRL oma esimest 
juubelit – 5-aastast sünnipäeva. Kuigi 
tegemist on poisilikult väikese 
juubeliga, on tegijad oma algsetest 
ideedest välja kasvanud ning 
saavutanud oma alal tuntuse ja 
tõestanud end nišifestivalina. Seda 
ilmestavad ka tänavuse suve 
peaesinejad – mitmekülgne (ka  gooti 

kõigile Hard Rock Laagri külastamist
soovitada. Alternatiivmuusikale ja huvitavate 
esinejate vaatamisele lisaks pakub Laager 
lihtsalt mõnusat äraolemist ning feelingut. 
Tahan kummutada ka nende inimeste 
eelarvamust, kes väidavad, et Laager on üks 
suur läbupidu. Vastupidi – mingil tavalisel 
rockkontserdil või Meie Mehe ulla-trallal 
kohtab enam kakerdavat noorsugu, kui 
turvataval Hard Rock Laagris.  
See on koht, kuhu võib vabalt ka terve fännava 
perega tulla.   

Elle Altmets
Info: http://laager.hardrockclub.ee 

Piletid hinnaga 475.-  TALLINN: kauplus 
"Lasering", baar "Rockstar's"; PÄRNU: kauplus 
"Muusik" ja kõikides Piletilevi müügi-punktides 

ja Statoili bensiinijaamades. Kohapeal 550.-Pildil tõeline rokipere 2005. a Hard Rock Laagrist 
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Kunst on lahe! 
 
Seda arvasid õhinal kõik Avatud 
Noortekeskuse kunstihuvilised 
lapsed tagasiteel Tallinnast 
Vigalasse. Peale pikka päeva  olid  
väikesed kunstnikud energiat täis, 
nii et terve tee kulus muljete 
vahetamisele. 
Kus siis käidi, miks ja mida tehti? 
27. mail alustasime ekskursiooni 
Kadrioru külastamisega, kus tutvuti 
lossiaia vaatamisväärsustega. Peale 
seda astuti KUMUsse. Hoone jättis 
väga suure ja võimsa mulje. Majaga 
tutvunud, võtsime suuna 
Kunstimuuseumi Hariduskeskusse, 
mis korraldab mitmeid erinevaid 
koolitusi. Meie võtsime osa 
keraamika tunnist. Juhendajaks oli 
kunstnik Aigi Orav, kes näitas 
lahkelt oma stuudiot, mis tema sõnul 
on väga kaasaegselt sisustatud. 
Ruum üle vaadatud, asusime savi 
kallale. Iga osaleja sai kilose 
kamaka, mis spetsiaalse traadiga 
välja mõõdeti. Tunni ülesandeks oli 
sellest kamakast omanäoline kruus 
vormida. Jahmatus oli väga suur, 
pole meist ju keegi enne kruusiga 
hakkama saanud ja kui veel öeldi, et 
seda tuleb teha lapitehnikas, olime 
kõik nõutud. 
Õnneks asus lahke koolitaja appi -
seletas ära kõik tehnilised nipid. 
Lõpptulemusena selgus, et ühe tõsise 
kruusi vormimine pole üldse raske,  

MA ELAN SIIN JA PRAEGU 
 
Sellist nime kandis kaheksa päeva 
kestnud projekt Leedumaal, millest 
võttis osa  ka Vana–Vigala TTK 9 
õpilast ja üks õpetaja. Projekt sai 
teoks Euroopa Noored programmi 
raames Kelme noorte karjääriklubi 
eestvedamisel. Üle 60 noore Leedust, 
Lätist, Eestist, Rumeeniast ja 
Poolast kogunesid Leetu, et üheskoos 
arutada teemadel sotsiaalse 
ebavõrdsuse, kriminaalse maailma, 
prostitutsiooni ja pornograafia 
levimisest alaealiste hulgas.  
Esimesel päeval tutvustasid 
osavõtjad ennast, oma kooli ja riiki 
ning algas plakatite valmistamine 
“Minu ootused projektis osalemisel“. 
Järgmisel päeval jagunesime 
kolmeks grupiks ja sõitsime Kelmest 
välja. Asusime mõneks päevaks 
elama Tytuvenai külasse, kus 
tegelesime ettevalmistustega  

(jätkub lk. 3)

tunni lõppedes olidki kõigil kruusid 
valmis. Kiirematel veel lisaks mitu 
medalit - kõik KUMU märgiga 
disainitud. Tunni lõppedes tulid 
meie tegemisi vaatama ka Vana-
Vigala pensionärid, kellega ühiselt 
Tallinna reis ette võeti, ja nii said 
nemadki oma käed saviseks.  
Edasi läksimei Vabaõhu 
Muuseumisse käsitöölaata „Eesti 
Ehe“ vaatama. Lisaks käsitööle 
saime ülevaate meie esivanemate 
elust-olust ja julgemad isegi hobust 
paitada ja sööta. Eriti vägevaks tegi 
päeva kohtumine ja sõbrunemine  

Vana-Vigala lapsed teevad KUMU-s kunst 

„Reporteri„ tegijatega. 
Kunsti täis päev sai teoks tänu Eesti 
Kultuuriministeeriumi programmile 
„Paneme kunsti levima!“ ja Vigala 
Vallavalitsusele. Kunstiprojekti 
raames oleme kevadest saadik 
noortekeskuses klaasimaali 
harrastanud ja kuna meid toetati 
tervelt 5000 krooniga jagub neid 
värve ka suveks.  
Seoses sellega teatan, et 
kunstitunnid toimuvad ka suvel! 
Alates 15.juunist neljapäeviti 
kell 13.00-15.00 Vana-Vigala 
Rahvamajas 

Astra Põlma

Euroopa noored Leedus protestiaktsiooni  harjutamas
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palju uut ja huvitavat, täiendasime 
oma teadmisi projektitööst. Meil on 
hea meel, et meid oli kaasatud 
praktilistesse tegevustesse, saime 
harjutada inglise keelt, luua uusi 
kontakte. Kõigil on soov osaleda 
sügisel toimuval jätkuprojektis, aga 
siis juba uues riigis. 
Õppeaasta hakkab lõppema, kuid 
projektialane tegevus jätkub. 
Juunikuus osaleme kiviraie ja 
sepatöö eriala õpilastega Thüringi 
liidumaal rahvusvahelisel noorte 
kunsti konverentsil, kus tuleb 
näidata loovust ja ideede rohkust. 

Maie Üürike
projektijuht

protestiaktiooniks. Vabal ajal 
tutvusime küla inimestega ja 
omavalitsuse esindajatega, käisime 
külas lasterikastel peredel ning 
kinkisime lastele omavalmistatud 
kingitusi. Esmase kogemuse said 
meie õpilased plakatite valmista-
misel protestiaktsioonil osalemiseks 
teemal “Seks ja prostitutsioon 
alaealiste hulgas“.  
Projekti ajal toimus hulgaliselt 
väljasõite. Külastasime Panevezyises 
asuvat naistevanglat ja käisime  
teatris. Meeldiv oli väljasõit 
Šilutesse, kus on lindude peatuspaik 
ja kaitseala, laevasõit merele ning 
piknik vabas looduses.  

Programmis oli palju huvitavaid 
kohtumisi ja vestlusi erinevate 
inimestega nagu Kelme 
sünnitusosakonna arstidega, 
politseiametnikega ja maavalitsuse 
esindajatega. 
Projekti kulminatsiooniks oli 
protestiaktsioon Kelme peatänaval 
pornograafia ja prostitutsiooni vastu 
alaealiste hulgas. Lõpptulemusena 
valmistati gruppide esindajate poolt 
arvutil ette slaidiprogrammid 
projektitegevuste kohta ja neid 
tutvustati lõpetamisel Kelme 
piirkonna õpilastele. 
Antud projekti käigus saime teada 

Signe-Renate Saar, Anni Vitsberg ja 
Mari-Liis Veimann, showtantsijad, 
võimlemisrühmad, peotantsupaar 
Kelly Ojavee ja Taavi Kliss ning 
isegi poistebänd “Disconnected”, 
kuhu kuuluvad Martti Hallik, Rain 
Kalda ja Veljo Lasn. Viimased 
astusid suure publiku ees üles 
esmakordselt, kuid teenisid suure 
aplausi ja väga sooja vastuvõtu. 
Tahaks väga loota, et sellest 
kooslusest kuuleme me veel ka 
edaspidi!  
Kontserdi lõppedes tänas direktor 
hea sõna ja lilleõitega kõiki ringitöö 
juhendajaid nende tänuväärse ja 
tubli töö eest sellel õppeaastal.  
1. juunil tähistasime lastekaitse-
päeva. Hommikul helises ka 
viimane koolikell üheksandikele. 
Peale mida seadsime sammud Vana-
Vigala rahvamaja poole, kus 
vaatasime filmi “Jääaeg 2”. Hiljem 
külastasime klasside kaupa 
raamatukogu ja tutvusime uudis-
kirjandusega. Pidasime koolilõpu 
pikniku ning iga klass astus üles 

(jätkub lk. 4)

Maikuu Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 
2. mail toimus meie koolis 
karaokevõistlus, kus osalesid kõik 
klassid. Eelnevalt kahe nädala 
jooksul harjutati karaoket muusika-
tundides ning seejärel valis iga klass 
enda hulgast vähemalt kaks lauljat, 
kes terve kooli ja žürii ees 
võistlustulle astusid. Kokku oli 26 
osavõtjat.  
Lauljaid kuulas-hindas asjatundlik 
žürii, kuhu kuulusid õpetajad Krista 
Tõldmaker, Hedi Maasikas ja Alide 
Ljubomirova. Kõik žüriiliikmed on ka 
ise laulmisega täiesti sina peal! 
Saalis oli tunda mõnusat 
esinemisärevust ning ka kaasa-
elajaid-lauljaid oli palju. Nii mõnelgi 
lauljal värises põlv ja hääl - pole 
sugugi lihtne nii suure rahvahulga 
ees üles astuda!Kõik võistlejad olid 
tublid, kuid žürii tõi välja 12 
karaokelaulja nimed, kes siiski 
veidike tublimad tundusid. Ja 
nendeks esinejateks olid: Adeele 
Zagurski ja Evely Lebin (1.kl.),  

Sigrit Nurm ja Triinu Ülemaante 
(3.kl.), Mery-Liis Välis ja Kaspar 
Ojavee (2.kl.), Kristel Vitsberg 
(4.kl.), Anni Vitsberg (5.kl), Meeli 
Pappe (6.kl.), Angela Vodolaztsenko 
(7.kl), Veronika Vodolaztsenko ja 
Mari-Liis Veimann (9.klass), Rivo 
Kigaste (9.E1).  
Eriauhinnad meeldejääva esinemise 
eest said Kaspar Ojavee (2.kl.), Eve 
Meister (5.kl.) ja Kuldar Kaaramaa 
(9.E1). Suu said magusaks kõik 
lauljad ning lisaks muidugi 
väärtusliku esinemiskogemuse. Suur 
tänu kogu kooliperele õnnestunud 
üritusele kaasaaitamise eest!  
12. mai õhtul andsid meie kooli 
õpilased aulas emadele pühendatud 
kontserdi. Kuulajaid oli tulnud päris 
palju ning loodetavasti said kõik 
emad, vanaemad ja tädid meeldiva ja 
südantsoojendava kontserdielamuse. 
26. mail toimus kevadkontsert, kus 
õpilased andsid pea pooleteist 
tunnise kontserdi. Üles astusid 
poiste tantsurühm, pärimus-
muusikaansambel, pea kõikide 
klasside laululapsed, solistid 

Tublid õpilased Kivi-Vigala 
Põhikoolis 
 
Neljanda veerandi lõpetasid ainult 
viitega järgmised õpilased: 
2. klass - Doris Altmets, Kärolin 
Lints, Keitlin Niit, Pille Siimar, 
Annabel Vaarma  
3. klass - Kristina Muhu 
4. klass - Liis Siimar  
5. klass – Katre Amann, Piia Laan, 
Karolin Niit  
6. klass – Sandra Soosaar 
9. klass – Sille Sisas 

Neljade ja viitega õppisid järgmised 
õpilased: 
2. klass – Reigo Alu, Kaur Kukk, 
Siiri Lubaso, Keily Moks, Jane 
Paluoja, Markos Sisas, Rainer Säkk  
3. klass – Perje Paukku, Tauno 
Roland, Andrin Veiand  
4. klass – Cathy Amann, Janette 
Liitmäe, Triinu Rokk 
6. klass –Aileen Kreuz, Tanel Viimne 
7. klass – Sille Jõendi, Marin Laan, 
Viiu Roosi 
8. klass – Karmo Jõendi, Mari-Liis 
Kalmus, Andre Kuldja, Andres Orub, 
Sander Säkk, Vahur Viimne 

9. klass – Siim Jaagant, Margus 
Liiva 
Kiita tuleb kindlasti ka 1. klassi, 
kus kõik õpilased s.o. seitse  
tüdrukut olid  tublid. 
Hea meel on tõdeda, et meie kooli 
vilistlane Siim Külaots, saavutas 
Pärnu-Jaagupi X klassis õppides 
Pärnu maakonnas bioloogia-
olümpiaadil II koha. Palju õnne! 
 
Soovime kõikidele ilusat vaheaega! 
 

Leili Jaagant ja
 Kivi-Vigala Põhikool
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Teatriaasta Vigala vallas 
 
Alanud aasta on kuulutatud Eesti 
teatri aastaks . Ehkki tähistatakse 
kutselise teatri 100 aastat ei tohiks 
minu arvates harrastajaid 
tähelepanuta jätta. Ja kui siin üldse 
juubelitest rääkida, siis 
teatriseltside ajalugu ulatub juba 
140 aasta taha. Kokku on Eestis on 
22 teatrit ja 700 harrastustruppi 
Igal päeval antakse ca 10 etendust. 
Selliste näitajatega on Eesti Islandi 
järel maailmas II kohal. Vaagides 
neid numbreid, on  vahva teada, et 
ka meie näitemänguga tegelejad on 
oma panuse Eesti teatriellu andnud. 
Vaadates tagasi esimesse  
poolaastasse jäävaid saavutusi võib  
tegevusega igati rahule jääda. 
Ilusa alguse tegi õpetajate 
showtrupp, kes Üleriigiliselt 
Õpetajate teatrifestivalilt “Sillad” 
tõid kaasa Grand Prix auhinna.  
Kooliteatrite Festivaliga. Kivi-
Vigala trupp Eve Kärsna 
juhendamisel tõi lavale Andrus 
Kivirähi köögi action-draama 
„Vaprat keefir“. Vana-Vigala oli 
kohal kahe tükiga: „Karupoeg Puhh“ 
ja Reelika Otti kirjutatud 
näitemäng „Saatuse käänakud“. 
Festivalilt pälvis Mai-Triin Viirsalu 
(Puhh) Raplamaa parima 
naisnäitleja preemia, säravateks 
tähtedeks tunnistati: Taavi Fuchs 
(kuri banaan), Viiu Roosi (pool kilo 
vorsti), Liina Otti (Iiah) ja Triinu 
Ülemaante (Jänes). Parim duo 
(maasikamoos) Karolin Niit ja Katre 
Amann, parim trio (itaalia 
makaronid) Erika Plamus, Marin 

Laan, Mari-Liis Kalmus, lisaks veel 
said preemiad Eve Meister 
kujunduse ja Reelika Otti parima 
omaloomingu eest. 
Kui kooliteatrid lõpetasid, alustasid 
täiskasvanud. Nende iga aastane 
kokkusaamine toimus seekord 
Kodilas. Vigala oli esindatud „Topelt-
Kiiksu“ ja „Sõbra-Väega“. Kivi-
Vigala trupp astus üles motiividega 
Oskar Lutsu „Sügisest“ ja Vana-
Vigala näitas katkendit etendusest 
„Kirves ja kuu“. Raplamaa parimaks 
meesnäitlejaks tunnistati seal 
Hannes Sassi. 
Nüüd siis lähemalt „Topelt-Kiiksu“ 

(algus lk 3) 
 
omaloomingulise lühinumbriga.  
Järgmine päev, 2. juuni, oligi selle 
kooliaasta viimane. Tunnistusi 
jagati kõigile õppuritele, kiituskirju 
aga vaid parimatele. Kogu 
kooliperele kuulas Klaveriansambli 
“Allegro” kontserdi, kes Vana-
Vigalas oma nädalalõpul suvelaagrit 
pidas. Mängitakse neljal, kuuel ja 
lausa kaheksal käel.  
Vana-Vigala Põhikooli soovib kõigile 
oma õpilastele ja nende vanematele 
päikeselist ja kirjut suvepuhkust, 
kõigile üheksandikele aga head 
põrumist eksamitel ning tuult 
tiibadesse uutes koolides! Kohtume 
jälle 1. septembril! 

Silja Käär,
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

viimasest vägiteost. 
19. - 21. mail toimus Antsla 
Kultuuri- ja Spordikeskuses VI 
Vabariiklik Külateatritefestival, kus 
Raplamaad  esindas „Topelt-Kiiks“. 
Koosseis: Anu Otti, Reelika Otti, 
Heli Lints, Katrin Põlma, Astra 
Põlma, Hannes Sassi, Roland Saar, 
Jaan Kuusik ja Ants Pütsepp. 
Etendusi hindama oli kutsutud žürii 
koosseisus: Andrus Vaarik, Madis 
Kolk ajakirjast „Teater. Muusika. 
Kino“ ja Maret Oomer Eesti 
Harrastusteatrite Liidust. 

(jätkub lk 5)

Uus lootusandev bänd Disconnected koosseisus: 
Martti Hallik, Rain Kalda ja Veljo Lasn

Alumine rida Anni Vitsberg, Kristel Vitsberg, Tiina Otti, Triinu 
Ülemaante. Keskmine rida: Annika Otti, Liina Otti, Mai-Triin Viirsalu, 

Eve Meister. Ülemine rida: Astra Põlma, Raido Liitmäe, Tiina Otti
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Kivi-Vigala põhikooli 
9. klassi tegemistest 
 
Senati väljak, Aleksanterinkatu, 
Esplanadipark, Tempeliaukio ehk 
Kaljukirik, vahtkonnavahetus 
kuningalossi ees - need ja veel paljud 
teised märksõnad ütlevad täna 
ilmselt paljudele Eesti koolide 
9.klasside lõpetajatele, et tegu on 
ilmselt põhikooli lõpureisiga 
Helsingisse ja Stockholmi. Nii see 
tõesti on.  
Mõne nädala eest naasid oma 
viimaselt ühiselt klassireisilt Kivi-
Vigala kooli lõpetajad. 
“Reisil olles meeldisid mulle kõige 
enam Stockholm ja Vaasa muuseum. 
Lausa uskumatu oli näha kolmesaja-
aastast laeva, mis oli oma 
mõõtmetelt tohutu ning mille esi- ja 
tagaosa olid kui üks suur 
meistriteos…Kõige toredam 
muuseum oli Sealife…Huvitavaim 
oli Kaljukirik…Stockholmi vanalinn 
oli ilus…Helsingi vanalinnas olid 
ilusad majad.… Meil oli nii tore 
giid…. Kõige lahedam oli muidugi 
laevasõit… Disko laevas oli 
vahva…Kuigi väsimus oli suur, ei 
heidutanud see meid. Laevas sai 
palju uusi tuttavaid. Oli tore ja sai 
palju nalja...Viimasel päeval sadas 
vihma, aga meil oli ikkagi rõõmus 
tuju…Uni oli… Päris äge reis 
oli...Reis oleks võinud kesta veel 
paar päeva….”  
Sellised olid õpilaste muljed ja 
emotsioonid vahetult pärast reisi.
Enne pingelist eksamiperioodi said  

õpilased lõpureisil korraks aja maha 
võtta, samas aga ka võimaluse oma 
silmaringi laiendada.  
Sõidujärgsel päeval toimus 
lõpuklassil eksamikonsultatsioonide 
ja tavatundide kõrval ka viimane 
kirjanduse tund, mis toimus juba 
kolmandat aastat kohalikus 
raamatukogus. Mõte pärineb 
raamatukogujuhatajalt Mai 
Sipelgalt, aga idee veel viimast 
korda ühiselt raamatukogu 
külastada, luuletusi lugeda ja elust 
rääkida on leidnud hea vastukaja 
õpilaste ja õpetaja poolt, mistõttu 
tasub seda ilusat traditsiooni hoida 
ja jätkata. 

Kivi-Vigala põhikooli 9. klass ja 
klassijuhataja Eve Kärsna

TÄHELEPANU – maade 
erastamise tähtajad lõpevad! 
 
Elanikud, kellel on maa 
erastamine hoone või korteri 
juurde pooleli, palun kontrollige 
üle, kas tegevust on üldse 
alustatud (valla maakorraldajalt 
või teie poolt tellitud 
maamõõtjalt).  
Need, kellel on tehtud vaid 
erastamise avaldus ja tegevust 
pole reaalselt alustatud, võivad 
alates 27. juunist 2006. a. kaotada 
õiguse maa erastamiseks. 
Info: Katrin Kalmus, 
maakorraldaja, tel. 489 4774 

rajanud  talu, mida himustavad 
ühelt poolt joomarist Purika Ants ja 
teiselt poolt jumalamees Siidiparra 
Imaanuel. Naabrid käivad kohut ja 
kelle alluvusse keisrikull Vaheliku 
määrab, selle laulu Raasuke laulab. 
 
Etendused Sillaotsal toimuvad: 
8. ja 22. juulil ning 19. augustil 
algusega kell 19.00. 
 
MEELDETULETUS! 
 
22. juunil on Vigala Valla 
suvepidu, mis sellel aastal on 
pühendatud Eesti teatri aastale ja 
seda pidu juhivad Raplamaa 
parimad harrastusnäitlejad Hannes 
Sassi ja Mai-Triin Viirsalu. 
 
Kaunite kohtumisteni  suvel! 

Astra Põlma

(algus lk 4) 
 
Festivalile oli kogunenud
harrastajaid üle eesti - tervelt 
kaksteist kollektiivi. „Topelt-Kiiks“ 
osales sel korral omaloominguga. 
Etenduse idee autoriks oli Hannes 
Sassi ja oma sõna sekka sai öelda 
kogu trupp. Ühiste proovide ja 
arutluste käigus valmiski lugu 
„Libakoer“, mis on kiiksuga variant 
libahundilugudest. Lavastuse 
tegevus toimub tänapäeval ning 
probleemidki üsna tõsised ja argised, 
kuid vaatenurk ja lähenemine asjale 
koomiline. Žürii esimehe Andrus 
Vaariku sõnul oli see „tõeline 
külateater“ ja  isegi temasugusel 
naljamehel vedas tükk oma 
ootamatute käikude ning 
vaimukustega suu kõrvuni. Nii 
polnudki imestada, et festivali  

kolmandal päeval, kui parimatest 
parimatele kiidukirju jagati, pälvis 
ühe kolmest lavastusepreemiast 
mängulisuse ja vaimukuse eest 
„Topelt -Kiiks“. Lisaks sai Hannes 
Sassi näitlejapreemia koerarolli eest. 
Trupi nimel tahan öelda suured 
tänusõnad Vigala Vallavalitsusele ja 
Kivi-Vigala koolile, tänu kellele meie 
sõit kaugele Võrumaale teoks sai! 
„Libakoera„ saavad Vigala inimesed 
näha sügisel, sest suveks kutsub 
„Topelt -Kiiks“ teid jällegi kaunisse 
Sillaotsa Talumuuseumi. Sellel suvel 
etendame Hugo Raudsepa komöödiat 
„Vaheliku vapustused“. 
Etenduse tegevus toimub 
tsaariaegses eesti külas. Kuid 
peategelase Rein Raasukese 
probleemid oma naabrite ja 
enesekehtestamisega kõlavad väga 
kaasaegselt. Rein on oma kätega  

TÖÖMALEV 
 
1. juunist – 8. juunini 
2006. a saavad vallanoored 
end töömalevasse 
registreerida.  
Registreerimise hetkel peab 
noore vanus juba olema 13 
aastat. Registreerida saab 
Vigala vallavalitsuses (Elle 
Altmets) ning Vana-Vigala 
põhikoolis (Krista Tõldmaker 
ja Ilona Pappe). 
 
Töö malevas algab 26. juunil 
ning kestab 7. juulini,
kokku töötatakse 10 päeva. 
Tööpäev algab kell 9.00 ning 
kestab neli tundi. Töötatakse 
valla heakorratöödel ning 
üldkasutavatel haljastus-
objektidel. 
 
Registreerunud ning 
malevasse saanud lastega 
sõlmitakse lapsevanema 
avalduse alusel tööleping 
(avalduse saate 
registreerimisel).  
Tehtud töö eest makstakse 
tunnihinde alusel, mis sel 
aastal on 17, 80 krooni tund. 
 
Info: Elle Altmets 489 4772  
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 Vigala Vallavalitsus 
 
10.05.2006 istungil otsustati: 
- lubada ostueesõigusega erastada 

maad kahel taotlejal 
- jagada üks kinnistu kaheks 

maaüksuseks 
- kompenseerida kaugkütte 18% 

ületav hinnatõus   
- eraldada reservfondist MTÜ 

Raplamaa Partnerluskogusse 
sisseastumismaksuks 2000 krooni 
ja 2006.aasta liikmemaksuks 2000 
krooni 

 
22.05.2006 istungil otsustati: 
- määrata kompensatsioon ühele 

õigustatud subjektile õigus-
vastaselt võõrandatud maa eest 

- seada korteriomand Vana-Vigala 
külas maja 4 

- muuta korraldusi nr 380 
06.12.2001, nr 111 16.04.2003, 376 
06.12.2001, 449 21.12.2001 

- kinnitada vabade maade  nimekiri 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 3028 

krooni  
- eraldada reservfondist Kivi-Vigala 

Lasteaiale Tallinna loomaaeda 
sõiduks 1000 krooni 

Vigala Vallavolikogu 
 
25.05.2006 istungil: 
 
- kinnitati õpilasstipendiumi 

saajate nimekiri 
- kooskõlastati Koonga valla 

üldplaneering 
- arutusel oli valla arengukava 

töörühmade moodustamine 
ning kultuuritöö koordinaatori 
ametikoha täitmine 

- reservfondist otsustati eraldada 
EELK Vigala Maarja 
Kogudusele 20500 krooni 
surnukülmiku ostmiseks  

Puudega isikute 
täiendava toetuse 
taotlemisest 
 
Raske ja sügava puudega 
inimestel on õigus taotleda 
ühekordset toetust abivahendite, 
ravimite, haigla voodipäeva 
maksumuse või transpordikulude 
kompen-seerimiseks.  
Toetuse piirmääraks 2006. aastal 
on 500 krooni.  
Keskmise puudega inimeste 
puhul otsustatakse toetuse
maksmine igal üksikjuhtumil 
eraldi. 
Transpordikulude hüvitamisel on 
arvestuse aluseks arstitõend, sest 
kompenseeritakse arstiabi 
saamisega seotud sõidukulusid. 
Avalduses tuleb märkida ees- ja 
perekonnanimi, isikukood, 
elukoht, telefoninumber, puude 
raskusaste ja kulutused, mille 
kompenseerimist soovitakse.  
Avaldusele palun lisada 
arstitõend ja puude raskusastet 
tõendav VEK-i otsuse koopia ning 
abivahendi või ravimi ostutšekk.  
 

Ilme Roosi
Sotsiaaltööspetsialist

Heakorrakampaania 
"Värviline Vigala 2006"  
 
15. maist algas Vigala vallas 
heakorrakampaania "Värviline 
Vigala 2006", mille raames on 
inimestel võimalik soodsamalt 
saada värve elamute fassaadide 
korrastamiseks. Kellel on lähiajal 
plaanis oma elamule värskemat 
ilmet anda, võib julgelt kasutada 
sooduspakkumist. 
Järgnevalt on välja toodud 
kampaania tingimused. 
1. Kampaania eesmärk on 
parandada vallas asuvate hoonete 
väljanägemist värvimistööde abil 
ja tõsta seeläbi elukeskkonna 
kvaliteeti. 
2. Heakorrakampaanias saavad 
osaleda eramajad, korteriühistud 
ja korteriühisused 
3. Kampaania raames doteeritakse 
läbi värvitootja fassaadide 
värvimist. Fassaadi all 
mõistetakse elamute ja 
kõrvalhoonete seinu, aknaid, uksi 
ja tarasid. 
4. Osaleda sooviva hoone 
omanik/volitatud esindaja või 
korteriühistu/ühisuse volitatud 
esitaja pöördub sooviga värvipassi 
väljastamiseks vallavalitsuse 
majandus- ja 
keskkonnaspetsialisti (või 
asendaja) poole 15.05.06-15.09.06.  
5. Iga objekti kohta pannakse 
värvipassis kirja värvimisele 
minevad detailid ning värvitoonid 
(näiteks: Abihoone - kuur, seinad 
kollased, uksed tumepruunid, 
aknad valged, akende piirdeliistud 
pruunid). Enne vallavalitsusse 
pöördumist mõelge oma soovid 
läbi! 
6. Värve saab 30% allahindlusega 
osta värvipassi originaali 
(originaaltempliga) esitamisel AS 
Jats kauplusest Märjamaal 
15.05.06-15.09.06. Pass jääb peale 
esimese ostu sooritamist 
kauplusse. 
7. Väljaostetud värvid tuleb 
kasutada vähemalt 12 kuu jooksul. 
8. Vallavalitsusel on õigus 
kontrollida värvide kasutamist 
hoonetel. 
 
Täpsem info: Risto Konnapere tel. 
4894774 
 

Vallavalitsuse ametnike 
suvepuhkused 
 
Vallavanem Priit Kärsna –  
 17.07 – 24.08.2006 
Vallasekretär Helja Kaarits –  
05.06 – 22.06. ja 04.07 –
30.07.2006 
Sotsiaaltöö spetsialist Ilme Roosi –
 10.07. – 20.08.2006 
Majandus- ja keskkonnaspetsialist 
Risto Konnapere – 
  14.08. - 03.09.2006 
Pearaamatupidaja Anette Kuusik- 
17.07. – 30.07 ja 21.08. –
28.08.2006 
Registripidaja Sirje Aiaots –  
07.08 – 27.08 ja 04.09. – 
18.09.2006 
Raamatupidaja Helvi Tondi –  
12.06. - 22.06; 10.07. - 16.07; 
14.08. -19.08.2006 
Raamatupidaja Luule Jensen –  
 08.08 – 29.08.2006 
Arendusspetsialist Elle Altmets – 
 10.07. – 06.08.2006 
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Kõige ekstreemsema ja parema 
elamuse sai aga Ontikal. Lausa 
rakse oli uskuda, et Eestis võib nii 
kõrge juga ja eriti kõrge pankrannik 
olla. Sai ka päris alla mindud ning 
langeva joa all käed ära pestud.  
Toilas oli ka üks ilusaimaid parke, 
mida ma eales näinud olen. 
Kahjuks jääb mu elu kihvtim 
ekskursioon siin koolis viimaseks, 
aga loodan, et neid korraldatakse ka 
edaspidi teistele õpilastele.“ 
 
Näis, et õpilastele meeldisidki kõige 
enam tuhamäed,  Ontika 
pankrannik, Peipsi ilus rannaliiv,
kaevandus, ööbimiskoht Niinsaare 
matkakeskuses  ja Toila lossipark, 
millesse Sille Jõendi sõnade järgi 
„võib lausa ära armuda“, jt.  
Selgus, et seni oldi Ida-Virumaasse 
liigse eelarvamusega suhtutud –
tegelikult avaldas paik noortele 
tohutut muljet. Selle tõestuseks ka 
nende väljendid „supermega, 
ülilahe, võimas, niiiii ilus!, chill 
place!,  poleks uskunudki!, jms. 
 
Sellised õppereisid on vajalikud, 
kuna avardavad noorte teadmisi 
Eestimaast ning aitavad noortes 
positiivseid eluhoiakuid kujundada.  
Projekt sai teoks tänu 
Keskkonna Investeeringute-
keskusele, kes eraldas selle
läbiviimiseks üle 15 000 krooni. 
Suured tänud toetajatele! 

Elle Altmets ja Leili Jaagant

Ida - Virumaa – paik 
millesse võiks armuda 
 
17. - 18. mail toimus Kivi-Vigala 
põhikooli õppereis Ida-Virumaale. 
See oli jätk eelnevalt koolis 
toimunud teoreetiliste teadmiste 
ammutamistele, kus 5. - 9. klassi 
õpilased pidid uurima Kirde-Eestit. 
Õpilased tegid referaate, uurimistöid 
ning kandsid neid ka koolile ette.  
Õppereisi vältel külastati mitmeid 
erinevaid paiku Ida-Virumaal nt 
Kohtla-Kaevandusmuuseum, 
Kuremäe klooster, Niinsaare 
matkakeskus, Peipsi järv, Narva, jt. 
Reisi eesmärgiks oligi näidata Ida-
Virumaa arhailist kultuuri- ja 
looduskeskkonda ning inimtegevuse 
tagajärjel tekkinud tehiskeskkonda. 
Kogu projekti eesmärgiks oli 
suunata noori keskkonnasäästlikult 
mõtlema ja tarbima; näidata seoseid 
ja tagajärgi inimtegevuse ning 
looduskeskkonna vahel.  
 
Järgnevalt on välja toodud 
mõningate kooliõpilaste ülevaade 
Ida-Virumaa õppereisist. 
 
Janar Klimenko 9. klass:  
„Minu arvates oli see üks 
huvitavamaid retki. Päevad olid 
väga hästi ning tihedalt sisustatud.
Ka järelvaatajad olid normaalsed 
ning mõistsid nalja. 
Väga huvitav oli tuhamägedes, kust 
avanes väga ilus vaade. 
Teine lahe koht oli kaevandus, kus 
näidati mitmeid põlevkivi 
kaevandamise masinaid ning kus 
giid rääkis päris oma 
töökogemustest.  
Ööbimiskoht Niinsaare 
matkakeskuses oli lahe, seal sai 
valida kämpingus või toas magamise 
vahel. Õhtul tegime lõket ning 
grillisime.  
Järgmisel hommikul kella poole 
seitsme paiku toimus järvede matk, 
mida oli unise peaga küll kurnav 
läbida, aga samas oli see meeldivalt 
äratav. Pärast matka läksime 
Kuremäe nunnakloostrisse, kus 
esmajoones hakkasid silma väga 
vapralt laotud puuriidad (pea 10 
meetri kõrgused, ümmarguselt 
laotud). Aias olid väga ilusasti 
hooldatud taimed ja peenrad. Üldse 
oli see koht nagu mingist X ajast või 
mõnest arvutimängust. Edasi 
külastasime Narva kindlust, mis oli 
pindalalt päris suur ning kust 
avanes vaade Venemaale.“ 

Taavi Fuch 9 klass:  
„Esimesel päeval käisime Kiviõli 
tuhamäel – lahe koht, avar vaade. 
Tippu ronida oli aga üsna raske, iga 
sammuga tundus, et vahemaa läheb 
pikemaks. Peale seda läksime maa-
alla kaevandusse, kus oli päris rõske 
ja ohtlik, sest pikemad poisid oleksid 
võinud saada elektrilaengu traadist, 
mis peatee kohal laes rippus. 
Õnneks nii ikka ei läinud. 
Kaevanduses nägime paljusid 
masinaid, mida hetkeliselt ka tööle 
pandi.  
Peale tunnelites kondamise läksime 
Ontikale, mis oli superlahe 
megavägev koht! Valaste juga oli 
hämmastav, poleks uskunudki, et 
see nii suur võib olla. Hiljem 
külastasime Toila parki – täiega 
maagiline koht: ojad, ilus park, 
künkad.“ 
 
Siim Jaagant 9. klass: “ Mulle 
meeldis reisil kõik, eriti tuhamäed ja 
ka allmaa kaevandus oli ekstreemne. 
Oleks tahtnud kõik tuhamäed läbi 
käia – Kohtla-Järve ja ka Kiviõli 
uuem tuhamägi oleks olnud 
vägevam. Kaevanduses oleks 
tahtnud näha ka kaevandamist 
kusagil mujal nt Estonia 
kaevanduses. Meeldis Narva 
kindlus, mille torni otsast avanes 
imeilus vaade tervele linnale ja 
Venemaale. Ööbimiskoht oli ka väga 
ilus. Eriti vihaseks ajas hommikul 
6.30 tõusmine mingi hullu matka 
pärast, kuid see osutus oodatust 
paremaks.  

Võrratu vaade Ontika pankrannikult Soome lahele – ja maakera ongi 
ümmargune vt silmapiiri
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ronib sipelgas pesa peale päikese 
kätte ennast täielikult üles ja 
energiat, läheb ta tagasi pessa, et
soojendama. Kogunud küllalt sooja
soojendada teisi võdisevaid 
sipelgaid. Ja nii kuni terve 
pesakond on „üles sulanud“. See oli 
üks armsamaid lugusid, mida ma 
loomade-lindude-putukate kohta 
kuulnud olen. 
Kokkuvõtteks oli terve reis lahe 
ning täis meeldivaid üllatusi. 

Eerika Plaamus, 7. klass

Sipelgate armastus 
 
Käisime kooliga Kirde-Eestis
õppereisil. Mulle meeldis kogu see 
ettevõtmine, kuid kõige enam jäid
meelde lood, mida kuulsime teisel 
päeval matkajuhendajalt.  
Ekskursiooni teine päeva algas 
varahommikul 6.30 järvematkaga. 
Paljudel oli õigeks ajaks üles 
saamisega probleeme, aga lõpuks 
jõudsid ikka kõik kohale ja meie 
äratav matk võis alata. Põhiliselt 
kõndisime läbi metsa, Kurtna 
järvestiku järved jäid meie kõrvale, 
ette ja taha. Nägime palju 
huvitavaid taimi, linde, kuulasime 
lindude laulu ja huvitavaid jutte 
loomade kohta. Nendest kõige 
põnevamad olid kolm lugu. 
Esimene rääkis sellest, kuidas on 
nähtud hübriidlindu, kelle nimeks 
on kuningteder. See on metsise ja 
tedre paaritumise tulemusel 
tekkinud lind, kes on väga suur ja 
võimas (tedre kohta). Ta ise järglasi 
ei saa, kuid võib teiste lindude 
pulmitamistseremooniale vahele 
segades ära rikkuda ka nende 
lindude tuleviku, kes on 
sigimisvõimelised.  
Teine huvitav jutt oli, kuidas karu 
peale talveund oma seedimise korda 
seab. Kui karu talveunest ärkab, 
sööb ta eelmise aasta pohlasid ja
jõhvikaid. Loomulikult ajavad need 
seest käärima ja siis laseb karu  

tagumisest otsast mürinal gaasid  
välja, mida jahimehed nimetavad 
suureks karupauguks. 
Aga matka kõige huvitavam jutt oli 
väikeste metskuklaste ehk sipelgate 
elamisest. Enne kui sipelgas päris 
talveunest ärkab ja tema süda lööma 
hakkab, asuvad tööle närvid ning 
sipelgas hakkab üle kogu keha 
värisema. Nii võdistab sipelgas oma 
vere ühtlaseks ning alles seejärel 
hakkab süda lööma. Aga see pole 
veel kõik – mootori tööle saanud,  

Ida-Virumaal Kiviõli tuhamäe otsas

sündinud neli last: Kõue, Uku-Aija, 
Essu ja Õnne. Nendel tegemistel ei 
olegi nagu lõppu, jääb imestada, 
kuidas küll Sa suudad? Võib ainult 
järeldada, paesel pinnasel on 
võimalik sügavaid jälgi ajada 
teadus- kui ka kultuurilukku. 
Ilmselt oled endise spordimehena 
latti hoidnud õigel kõrgusel, mille 
ületamine on toonud rõõmu ja 
päikest Sinu päevadesse. Tänu Sulle 
on kodus raamaturiiulil „Estide 
hingestatud ilm“, kus on kild-kild 
haaval taastatud esivanemate 
ilmapilt, tšuudide maagia ja 
rituaalid. Jällegi üllatasid 
avalikkust eeposega „Kuldmamma“, 
mis kirjeldab meie eellaste 
emakesksest ühiskonda. Palju 
päikest Sinu tegemistesse. Oled 
öelnud, et loodus on meie suur Ema. 
(lisan omalt poolt, kes on 
sünnitanud nii tegusa poja.) 
Jõudu ja tervist  edaspidiseks! 
Päikest!   Jaan Viska 

Päikest, Vigala Sass! 
 
Vikerraadio usutluses ütlesid: elad 
päeva korraga ja naudid päikest. 
Meenutasid Vigala aastaid ja 
nendesse aastatesse mahtusid ka 
minu kohtumised Sinuga.  
Noorem põlvkond ei teagi täpselt, 
kes on Vigala Sass. Sinu 65 
sünnipäeval püüan kirjeldada 
kokkupuuteid ühe maoaasta 
mehega. Vigalasse tulid 27 aastaselt 
Räpina Aianduskooli diplomiga. 
Sinuga kohtusime 8 aastat hiljem, 
kui avati kutsekooli uus maja. 
Tegelesid mõisa pargi regeneeri-
misega, propageerisid töökasvatust. 
Hiljem oled öelnud, et tervislik 
eluviis kujuneb välja 25-ndaks 
eluaastaks. Ka sinu toimetamised 
lähtusid tervislikust-sportlikust 
eluviisist, võtsid osa paastu-
laagritest. Koos arutasime 
horoskoope, jälgisime, mida 
inimesele annab tema sünniaasta, 

kui ka sodiaagimärk. Peagi jõudsid 
ravimtaimede juurde, sealt inimeste 
tervendamiseni. Vigalas oldud ajaga 
lõpetasid EPA. Vigalas oli minul  
võimalik, tänu Sinule, kohtuda väga 
paljude inimestega, kus arutelu 
peateemaks mitmekesine loodus 
meie ümber. Ilmselt jäi Vigala sinu 
tegemistele kitsaks, sest kasvasid 
arenesid kiiremini kui Vigala olud 
seda võimaldasid. Vigala jõekääru 
jäi maha loitsukivi, uuenev park 
ning mõned head tuttavad.  
Arvan, elus tuleb paljusid asju otsast 
alata. Järgmiseks elupaigaks sai 
meretagune riik - Saaremaa. Praegu 
võime kinnitada, paene pinnas on 
võimaldanud Sul täielikult ennast 
realiseerida. 
Oled välja andnud kümneid 
põhjalikke monograafiaid. Rajanud 
dendropargi sadade liikidega koos 
kultus- ja rituaalkohtadega. 
Tervendanud tuhandeid inimesi. 
Loonud perekonna Eloga, kellega on 
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KORVPALL 
 
Vigala meeskond lõpetas selleks 
hooajaks mängud Maakonna 
korvpalli meistrivõistluste teises 
liigas.  
Hooaeg lõpetati küll võiduga Hagudi 
meeskonna üle, aga kokkuvõttes 
saadi siiski vaid viies koht. Kuna 
Hagudi võistkonnaga teist mängu ei 
saanud mängida, läks sealt Vigalale 
kirja kaotus ja null punkti. See 
kukutaski meeskonna lõpuks 
Hagudist tahapoole.  
Samas jäi liiga teine koht ainult 
kahe võidu kaugusele. 
II-liiga võitis Kehtna meeskond keda 
Vigala ainsana ei suutnud võita. 
Teisi võistkondi võideti kõiki 
vähemalt korra. Suurepärased 
mängud tehti Märjamaa ja Rapla 
vastu. Mõlemas mängus jäädi 
platsile neljakesi aga suudeti siiski 
võita. Selleks hooajaks siis on 
mängudega ühelpool.  
Vigala meeskonnas mängisid hooaja 
jooksul: Marko Kreuz, Heigo Hints, 
Ando Hints, Rait Ermann, Janek 
T&#353;aban, Kaur Kristin, Toomas 
Paat, Margus Liiva, Anre Kuldja, 
Reimo Lepp, Marek Orub, Sander 
Kala. 
 

Marko Kreuz

Meie hulgast lahkunud 
 

Helmi Reimer 

MAADLUSUUDISED 
 
29. aprillil toimusid Märjamaal 
Eesti meistrivõistlused kuni 
17aastastele noormeestele. Vigala 
poistest jõudis medalile Jaan 
Kuusik, kes maadles kehakaalus 
54kg end 3. kohale. 
 
6. mail leidis aset traditsiooniline 
võistlus "Kehtna liud", loomulikult 
Kehtnas. Tublilt esinesid: 
Jaan Kuusik  - 59kg - 1.koht 
Sander Viljastu  - 66kg - 2.koht 
 
14. mail Tallinnas Georg Lurichi 
mälestusvõistlused noortele. 
Edukalt esinesid: 
Marek Lainela  - 35kg - 1. koht 
Karlis Kaldma  - 50kg  - 1. koht 
Jaan Kuusik  - 54kg - 4. koht 
Sander Viljastu  - 63kg - 2. koht 

19. – 21. mai toimusid Tartus 22. 
SELLi mängud üliõpilastele, mille 
raames toimus ka maadlusvõistlus, 
kus esines edukalt Tarvi 
Thomberg, kes saavutas 
kehakaalus 96 kg 1. koha. 
 
21. mai. Georg Lurichi 
mälestusvõistlused täiskasvanutele. 
Väga hästi maadles Ardo Arusaar, 
tulles kehakaalus 76kg 3. kohale. 
 
29. aprill peeti Tallinnas Eesti 
Kulturismi Karikavõistlused, kus 
tegi oma eduka etteaste maadlejate 
sõber Marek Liiva, kes saavutas 2. 
koha. 
 

Olev Nisumaa
maadlustreener

Kullamängus olid Vigala mehed 
vastamisi Keava omadega, keda nad 
lõpuks seisuga 3:2 alistasid. 
Meistermeeskonnas mängisid Riho 
Enni, Rain Enni, Ahto Reilent, 
Margus Kont, Margus Kasekamp, 
Andrus Grüner, Tarmo Kalmus, 
Aivar Puusild, Karmo Kreuz.  

Palju õnne võrkpalluritele!

Rehe talu peremees  
palub kõikidel 
põllupidajatel olla 
tähelepanelik põldude 
mürgitamisel.  
 
Palun jälgige eeskirju –
Te pole ainsad 
talupidajad!  
Vigala vallas on lisaks 
veel palju mesinikke nt 
Päärdu, Jädiver, Kesk-
Vigala, Palase 
piirkonnas. 
Nende jaoks on oluline, 
et põlde ei mürgitata 
taimede õitseajal, mis 
on ka eeskirjadega 
keelatud. 

Maakonna  
võrkpallimeistrid 
 
11 meeskonnaga alustanud 
maakonna meistrivõistlustel meeste 
võrkpallis saavutas Vigala 
meestetiim esikoha! 
Kõik mängud olid rasked ning 
eeldatavat võidusoosikut ei 
tekkinud. 

inimest. Madis elas Vigalas -
mäletan teda 20- ndate ja 1930-
ndatest aastatest.  
Mõne aasta eest nägin tema pilti 
Seljal, albumi sees. Meida lubas kõik 
pildid albumi koguda, aga kui sain 
albumi endale, siis Madise pilti seal 
enam polnud. Palun kelle käes on 
Madise pilt, andke endast märku. 
Teeksin sellest vaid koopia ja pildi 
annaksin tagasi. Pildi koopiat vajan, 
et juurde lisada jutustusele 
Madisest. 
 

August Hatto
78201 Velise

Raplamaa
tel: 489 7818

Kes oskab aidata? 
 
Oli 1947. aasta kevad. Põranda all 
töötas salaorganisatsioon 
Relvastatud Võitluse Liit. Nende 
kätte sattus topograafilised kaardid, 
millel kujutati Soomemaa kahte 
kohta. Üks paistis olema päris 
soomlaste endi kaart, pruuni värvi ja 
"salainen" oli nurga peale kirjutatud. 
Peitsin need kaardid Selja talu 
pööningule liiva sisse.  
Läksid aastad. Vahepeal elas Seljal 
palju mitmesugust rahvast: 
Mandrid, Ivad, Pardelid koos 
peredega. Oli veel võõraid, seal 
töötas kokkuost. Meie pere oli 
tervenisti Siberisse küüditatud. Ehk 
on need kaardid kellegi kätte 
sattunud ja veel alles. Palun sellest 
teatada või viia Hans Hatto kätte 
Pargi tallu. 
Teine kaduma läinud väärtus oli 
Madis Joone pilt, kus tal oli püstol 
käes. Madis oli omapärane mees, 
sellepärast juhtus tal ka igasuguseid 
sekeldusi. Ei ole juhtunud lugema, et 
Eestis oleks leidunud teist sellist 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4772 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 4773 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 

Juunikuu sünnipäevalapsed 
 
Regina Pedosk 03.06 87 
Linda Illimar 24.06 87 
Erika Kanter 07.06 81 
Alma Vitsberg 22.06 80 
Jaan Alekand 23.06 75 
Eevi Sõmer 17.06  70 
Enn Kivastik 23.06 70 
Elle Ermann 27.06 60 
 
 

Õnn on see, 
kui Sul sära on silmis, 

armastav kaasa, 
kes pai Sul teeb. 
Õnne võib otsida  
unes või ilmsi –  

õnne jaoks süda vaid lahti tee. 
 

Palju õnne! 

09.juunil     kell 20.00 
Kivi-Vigala Rahvamajas 

PIDU 
Esinevad rahvamaja lauljad 

ja tantsijad 
Uued etteasted näiteringilt 

 
Tantsuks Külli 
Pilet 40.-EEK 

22. juunil 
Vana-Vigala laululaval 

 
VIGALA VALLA SUVEPIDU 

 
Kell 18.30 rongkäik TTK juurest 

 
Kell 19.00 kontsert 

 
Kell 21.00 tantsuks mängib 

Koongaband 
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