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Minister Reps külastas Vigalat 

489 4770 – üldnumber,  
  registripidaja (Sirje Aiaots) 
489 4771 – vallavanem (Priit Kärsna) 
489 4772 – projektijuht (Elle Altmets) 
489 4773 – faks 
489 4774 – majandus- ja keskkonna- 
  spetsialist (Risto Konnapere), 
  maakorraldaja  
489 4775 – pearaamatupidaja  
  (Anette Kuusik) ja 
  kassapidaja (Helvi Tondi) 
489 4776 – elamumajanduse raamatu- 
  pidaja (Luule Jensen) 
489 4777 – sotsiaaltööspetsialist  
  (Ilme Roosi) 
489 4778 – vallasekretär (Helja Kaarits) 

Vallavalitsuse uued telefoninumbrid 
 
Elanike paremaks teenindamiseks vahetusid 
valla senised telefoninumbrid uute vastu. 
Nüüdseks on kõigil ametnikel oma telefoni-
number, ka faks on eraldi. Kui seni sai korraga 
sisse helistada kahel liinil, siis nüüdseks saab 
korraga teenindada nelja helistajat.  
Veel eksisteerivad ka vanad telefoninumbrid, 
kuhu helistades teid automaatselt edasi 
suunatakse. 
Enam aga ei tööta süsteem, kus ühele numbrile 
helistades ja sellele mitte vastates suundus 
kõne automaatselt järgmisele vabale numbrile. 
Nüüdseks on nii, et heliseb vaid üks 
konkreetne telefon. Juhul kui teie kõnele ei 
vastatud, helistage valla üldnumbrile 94 770, 
et teada saada, kas ametnik tegelikult viibib 
majas või oli ta hetkel hõivatud ega saanud 
teiega kõnelda. 
 

Pr. Mailis Reps Vana-Vigala lasteaaias
 koos vaprate lastega, kes külmapühi trotsisid.



  

 

2  kultuur veebruar 2006 
 Kodukandipäev “Jõulud 
Vigalas”  
 
Kui Vana-Vigala küla kultuuri-
komisjon 2005.a oktoobris 
järgmise aasta sündmuste plaani 
paika pani, tuli teemaks ka saja 
aasta tagune mõisa põletamine. 
Plaanisime korraldada väikese 
koosviibimise kodukandipäeva 
nime all, et meenutada ajalugu 
ning koos filmi “Jõulud Vigalas” 
vaadata. Lootsime, et ehk saame 
Mark Soosaare ja mõne näitleja 
ka kaasa haarata. Sellised olid 
siis tagasihoidlikud unistused. 
Nagu ideedega vahel ikka 
juhtub, hakkas seegi ligi 
tõmbama head energiat ja 
mõtteid. Sündmus hakkas võtma 
üha suuremaid mõõtmeid. Mark 
Soosaar oli ettevõtmisest väga 
huvitatud, ta oli varmalt valmis 
meiega koostööd tegema ning 
Vigalasse suurkujusid kutsuma. 
Vürtsi tulevasele üritusele lisas, 
et filmi “Jõulud Vigalas” 
esilinastumisest oli möödunud 
25 aastat ja Mark Soosaar, kes 
oli selle filmi lavastaja,  sai 
12. jaanuaril 60. aastaseks!  
Kodukandipäeva üheks mõtteks 
oli vaadelda tolle perioodi elu nii 
mõisnike kui ka külameeste 
vaatevinklist. Õpilased olid 
koolivaheajal väga tublid ning 
kirjutasid sisukaid referaate. 
Neist parimad kanti kodukandi-
päeval ette: Rain Kalda referaat 
“Vana-Vigala mõisast” ja Martin 
Piir “Vigala mõisast”. 1905. 
aasta revolutsioonist pajatasid 
Mare Paavel ja Rauno Liländer, 
muistenditest rääkis Tiina 
Jaakson. Suur-suur aitäh Vana-
Vigala Põhikooli ajaloo õpetajale 
Alide Ljubomirovale! Lisaks 
õpilastöödele aitasid sündmusi 
meenutada Ene Raud ja Tiiu 
Kiikajon. Päevale kohased 
voldikud valmistas Liisel 
Veskimägi. Kirjanduslikku 
lähenemist sündmustele pakkus 
„Topelt Kiiks“ M.Aitsami 
“Salmistost” võetud katkendi-
tega. Kõik see kokku aitas mõis-
ta sündmusi, mis siis tegelikult 
toimus 100 aastat tagasi.  

Ilusa punkti päeva esimesele 
poolele pani Vigala 
Meeskvintett. Kohvipausi ajal 
pakuti lisaks tava niks-näksile 
Ene Raua poolt valmistatud 
taluroogasid ja mõisakoka 
retsepti järgi valmistatud Paruni 
piparkooke ning kopsukohendit. 
Eriti popp oli see „kopsuvärk“, 
mis jättis kustumatu maitse-
elamuse Linnar Priimäele ja Enn 
Sädemele. 
Kella kahest hakkas mõisa 
valguma Eesti kultuurielu 
vaimuvägi. Filmile eelnes 
vaimukas tutvustus, mille sekka 
räägiti ka vahvaid meenutusi 
võttepäevilt. Saime teada, et 
pealkirja filmile pani Arvo 
Valton, et Laipmanni pidi algselt 
mängima hoopis Jüri Arrak ja 
ajaloolisi tegelasi kutsus Soosaar 
filmi selleks, et tolleaegseid 
kultuuri suurkujusid 
jäädvustada. 
Vestlusringile järgnes filmi 
vaatamine suurelt ekraanilt. 
Teades, kuidas ja mis moodi film 
valmis ja olles eelnevalt saanud 
põhjaliku ülevaate ka ajaloolisest 
taustast, mõjus film rabavalt! 

Õhtu lõppes mälestusküünalde 
süütamisega Raba koolimaja 
trepil ja Bernhard Laipmanni 
haual. “Vähe on neid inimesi, kes 
saavad oma haual käia“ tõdes 
Mark Soosaar, kui Eevald Aavik 
Laipmanni haual küünla süütas. 
Tahaks südamest tänada kõiki, 
kes selle korraldamisele oma õla 
alla panid, sest organiseerimis-
meeskond oli tõesti väga suur. 
Suured tänud Merike Hintsule, 
Ene Rauale, Liisel Veskimäele, 
Inge Regole, Ain Keerupile, Ilona 
Pappele, Virge Kaldmale, Mare 
ja Ants Ülemaantele, Anneli 
Ülemaantele, Aimi Ojaveele 
Harri Kivile, Katrin Põlmale, 
Liina Ottile, Vigala kogudusele, 
Bergi baarile ja teistele!  
Rahaliselt toetasid sündmust 
Vigala Vallavalitsus ja Eesti 
Kultuurkapital. Materiaalselt 
panid õla alla Vana-Vigala 
Põhikool, Vigala TTK, Chaplini 
Keskus. Kogu kohtumise 
salvestas videolindile Harri Kivi. 
 

MTÜ “Vana-Vigala 
Kultuuriseltsi“ nimel,

Astra Põlma

Vasakult: Häli Saarm (B. Laipmanni tütar filmis), Maret Hirtendreu 
(filmi direktor), Arvo Valton ( toimetaja), Linnar Priimägi (mõisnik 
Üxküll), Margus Oopkaup (talumees), Jüri Arrak (Ants Laikmaa), 

Eevald Aavik (Bernhard Laipmann), Veljo Tormis (helilooja), Enn Säde 
(helirežissöör), Ly Pulk (režissöör) ja keskel Mark Soosaar (stsenarist, 

lavastaja ja operaator)



  

 

3 veebruar 2006 külastus / tähtpäev  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Külastusvisiit  
 
Leonardo da Vinci programmi 
projektitaotluse esitamiseks 
toimus 21.–25. jaanuaril visiit 
Saksamaale Kaiserslauterni 
maakonda, mis asub Reinimaa-
Pfalzi liidumaal. Rapla maakond 
ja Kaiserslauterni maakond 
sõlmisid 2003. a. ametliku lepingu, 
mis hõlmab koostööd erinevates 
majandusvaldkondades. 
Vana–Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool teeb ettevalmistusi 
projektitaotluse esitamiseks, kus 
pearõhk on asetatud 
toitlustuseriala õpetajate 
kahenädalasele stažeerimisele 
Kaiserslauterni maakonna erineva 
suurusega ettevõtetes. 
Kaiserslauterni maavalitsuse 
abiga on meie projektipartneriteks 
Westpfalz-Werkstätteni suurköök, 
Alten-Pflege- und Übergangsheim 
Schernaus (keskmise suurusega 
köök), kondiitriäri 
Bruchmühlbach-Missaus ja 
maapagariäri Queidersbachis. 
Projektis osaleb viis õpetajat. 
Pearõhk on asetatud tööle 
erivajadustega inimestega ja 
kuidas neid kaasata 
töökeskkonda. Külastusvisiidi ajal 
sai tutvutud kõigi ettevõtetega ja 
nende juhtidega, arutlusel oli 
lähetajate majutus, töö ja muu 
projektiga seonduv. 
Kõigilt partneritelt on olemas 
partnerlusavaldus ehk soov 

osaleda projektis “Õpiränne 
Saksamaal”. Arutlusel oli ka 
Europassi dokumentide täitmine 
partnerettevõtetega, mis väljendab 
erialaoskuste täiendamist 
välisriigis.  
Meeldiv vastuvõtt oli Kaisers-
lauterni maavanema härra Rolf 
Künne juures, kes meenutas 
külaskäiku Raplamaale ja ka 
Vigalasse. Kaiserslauterni 
maavalitsus on meie projekti 
partneriks, ta aitas leida 
vastuvõtvad partnerid ning jälgib 
kogu projekti kulgu. 
Maavalitsuse esindajaks on proua 

Dr. Georgia Matt-Haen, kes kogu 
visiiti saatis. Maa-vanem härra 
Künne toetab igati meie 
projektitaotluse esitamist Eesti 
Leonardo Keskusele. 
Külastasin kutsehariduskeskust 
Landstuhlis, seal tuntakse huvi 
koostööst meie kooliga. Ka seal 
koolis on eelkutseõppe grupid 
põhihariduseta noortele.  
Saadud praktilised teadmised 
tulevad kasuks taotlusvormi 
ankeedi täitmisel. 
 

Maie Üürike
Projektijuht

Maie Üürike partnerluslepingut sõlmimas 

Tähtpäev ajaloost 
Jüri Gildemann 
 
... sündis 5. veebruaril 1836.a 
Vigala vallas Tiduvere külas. 
Kümneaastaselt alustas ta 
õpinguid Oese vallakoolis, kus 
õpetajaks oli Jaan Eisen (M. J. 
Eiseni isa). Lisaks koolitööle 
õpetas Eisen poistele ka puutööd  
ning andekamatele õpilastele 
viiulimängu. Nii omandaski Jüri 
Gildemann esmased puutöö ja 
viiulimängu oskused. Peale Oese 
kooli asus Jüri õppima Jädivere 
õpetajate seminaris, kus uuteks 
õppeaineteks olid saksa keel ja 
orelimäng. Juba siis hakkas Jüri 
huvi tundma oreli ehituse vastu.
Seminari lõpetanud, hakkas Jüri 

põllumeheks mitte koolmeistriks, 
nagu lootis tema isa. Ta abiellus 
ja asus oma unistusi teostama –
pühendus viiulite ja orelite 
ehitamisele. Esimene viiul valmis 
tal 1863.a. Tema esimene 
harmoonium valmis 1864.a. peale 
seda sõitis Gildemann 
Tallinnasse tuttava orelimeistri 
juurde, kellelt sai juhiseid 
orelimõõtude ja valmistamise 
osas. 1866.a valmiski esimene 
orel, mis müüdi Raba koolile. 
Gildemanni oreleid hakati 
kõrgelt hindama ning nende 
peale tuli rohkem tellimusi, kui 
meister teha jõudis.  
Kokku valmistas Gildemann 
tellijatele 33 orelit, lisaks 34. orel 

iseendale. Sel ajal oli ta juba 67-
aastane.  
Lisaks muusikariistade 
valmistamisele jätkus tal jõudu 
luua ümbruskonna noortest 
laulukoor, hiljem Konuvere 
noormeestest meeskoor. 50-
aastaselt õppis pasunat mängi-
ma ja õpetas seda ka oma lastele.
Jüri Gildemann suri 4. 
veebruaril 1907.a ning on 
maetud Vigala kalmistule. Tema 
valmistatud orelid jõudsid 
paljudesse vallakoolidesse ning 
mitmesse jõukamasse perre.  
 

Koostatud M.Aitsami artikli 
Talupoeg orelimeistrina põhjal  

väljaandest “Koduloolane” 



  

 

4  Vallauudised / raamatukogu veebruar 2006 

sünnilood, millistes lugudes on 
olemas konkreetsed prototüübid. 
Nii näiteks kaheosalises 
romaanis “Äravalitu” on  
peategelase prototüübiks 
kirjaniku ema. Romaanis 
“Elutöö” on aga peategelase 
loomisel olnud eeskujuks 
kirjaniku onu. Rohkesti jagus 
veel meie rahval küsimusi 
kirjanikule peale 
põhiettekannet. Et tema 
raamatuid on mõnus lugeda, 
teavad need kes on tema 
loominguga tutvunud, ent ka 
vestlejana on ta ääretult 
sümpaatne. Ta on inimene, kelle 
jutus on paras annus huumorit 
ning see teeb tema esinemise 
nauditavaks. Meie toreda 
kohtumise lõpetas Erik Tohvri 
sellega, et loosis kohalolijate 
vahel välja oma romaani 
“Kodumaja”. 
Nüüd lisaksin siia veel mõned 
tema romaanide pealkirjad,  kes 
veel pole lugenud, saaksite neid 
raamatukogust küsida. 
Raamatud on tõesti väga 
haaravalt kirjutatud; need on 
lood elust enesest. “Tants läbi 
rukki”, “Kaldaliiva”, “Kollaste 
lehtede aegu”, “Kasevälja”, 
”Kaksikelu”, “Lepavere mõis”, 
“Lummetallatud rada”, 
“Sügisvalgus”. 

Head lugemist!
Mai Sipelgas

 

 Vigala Vallavalitsuses 
 

18.01.06. a. istungil otsustati: 
- teha muudatus Vana-Vigala 

lasteaia nimekirjas 
- lubada erastada ostueesõigusega 

maad kahel taotlejal 
- anda kasutusvaldusse Kraavi 

maaüksus Läti külas 
- kinnitada Vigala Hooldekodu 

kohamaksumuseks 4900 krooni 
kuus alates 01.03.2006.a. 

- sotsiaaltoetusteks eraldada 500 
krooni 

- arutusel oli 2006. aasta eelarve 
 

01.02.2006 istungil otsustati: 
- väljastada projekteerimis-

tingimused ühe sõnnikuhoidla 
ehitamiseks 

- lubada ostueesõigusega erastada 
maad ühel taotlejal 

- anda kasutusvaldusse Jüri 
maaüksus Kivi-Vigala külas, 
Tiidu maaüksus Naravere külas, 
Lembitu maaüksus Naravere 
külas, Nuki maaüksus Pallika 
külas, metsa maaüksus Pallika 
külas ning Rahkama I maaüksus 
Konnapere külas 

- moodustada Metsa, Metsa I ja 
Metsa II katastriüksused vaba 
metsamaa erastamiseks 

- võõrandada otsustuskorras Kivi-
Vigala külas elamu nr 4 korter 9 
ja elamu nr 3 korter 11 

- lõpetada ühe hooldatava hooldus 
- väljastada üks ehitise 

kasutusluba 
- kinnitada raamatupidamise sise-

eeskirjad 
- sotsiaaltoetusteks eraldada 2320 

krooni 
 

Vigala Vallavolikogus 
10.01.2006. a. istungil: 
- oli I lugemisel 2006.aasta eelarve 
- kinnitati Enn Roosi ja Priit Kärsna 

esindajateks Eesti Omavalitsuste 
Liidu Maapäevale  ja nende 
asendajateks Meelis Välis ja Elle 
Altmets. 

26.01.2006.a istungil: 
- kinnitati Vigala valla aukodaniku 

statuut 
- Vigala valla aukodaniku tiitel 

omistati  kolmele kodanikule 
- oli II lugemisel 2006. a. eelarve   
-  maakonnaplaneeringu teemal 

“Sotsiaalne infrastruktuur” 
vastutavaks isikuks Vigala vallas 
määrati Elle Altmets 

 

Kirjanduslik õhtupoolik 
Kivi-Vigala 
raamatukogus 
 
Jaanuarikuu viimasel päeval oli 
meie raamatukogu lugejatel 
meeldiv võimalus kohtuda 
viimaste aastate ühe 
populaarsema eesti kirjaniku -
Erik Tohvriga. Pole maal just 
igapäevane nähtus, et kirjanik 
külla tuleb. 
Meie, kuulajate, jaoks oli väga 
huvitav teada saada, et Tohvri on 
tema pseudonüüm ning 
kodanikunime järgi hoopiski 
Hans-Erik Laansalu. Erik Tohvri 
ei ole siiski kirjanduses 
uustulnuk: ta on olnud viljakas 
kuuldemängude autor, 
kirjutanud humoreske, novelle ja 
stsenaariumi Tallinfilmi 
mängufilmile “Pihlakaväravad” 
ning saanud tunnustust ka 
publitsistina. Tema 
esikromaaniks on “Majad jõe 
ääres” ja see valmis juba 1972 
aastal, kuid teose avaldamine oli 
nõukogude võimu ajal 
mõeldamatu. Nimelt kajastusid 
romaanis hirmud ja ohud, 
millised kaasnesid punavõimuga. 
Nüüdseks on Tohvrilt ilmunud 
kolmteist romaani nende hulgas 
ka mainitud esikteos. Huvitav oli 
kuulata, kuidas ja millised on 
olnud ühe või teise romaani  

Hr. Hans-Erik Laansalu alias Erik Tohver oma teoseid tutvustamas 



  

 

5 veebruar 2006 küsitlus 
Kokkuvõtte oktoobrikuus toimunud valla elanike küsitlusest 
 

2005.a oktoobris, kohalike valimiste ajal, oli üles seatud ankeedid, millega sooviti teada saada vallaelanike arvamust 
valla probleemide ja positiivsete tegemiste kaardistamiseks. Laekunud ankeetidest 44 läksid arvesse, sest teised olid 
koolipoisilikult soditud. Vastata võis nii anonüümselt kui nimeliselt. 61% vastajaist avaldas oma täis- või perekonna-
nime, mis näitab kodanikujulgust ja pealehakkamist. 26 vastajat jäi Vana-Vigala valimispiirkonda ning 18 Kivi-
Vigala valimispiirkonda. Arvestades, et valimas käis kokku 676 inimest, vastas neist küsitlusele vaid 6,5%. Kokku 
oli Vigala valla valimisnimekirjas 1260 elanikku, mis teeb vastajateks ainult 3,5%.  
Numbrid on suhtelised väikesed, kuid mingi pildi ning kokkuvõtte saab teha küll. Küsitlus koosnes kuuest punktist 
ja mõningatest vastustevariantidest, mida võis nummerdada, läbi kriipsutada ja/või täiendada. 
 

1. Mis on vallaelus asjad, mis on siiani toimunud hästi ja mida tuleks kindlasti jätkata? (Pakutud 
variandid: koolilaste toetamine; kultuuri-ja spordiürituste korraldamine; õpilas- ja spordistipendiumid.) 
Täidetud ankeete oli 28. Samas ei lugenud välja, kas inimesed ei soovinud sellele küsimusele vastata või olid 
väljapakutud variantidega nõus, kuna 16 juhul ei olnud tehtud ühtki märget ega mahatõmbamist. Siit võib järeldada 
mitmeti: a) nõustuti pakutuga b) ei arvatud midagi, ei peetud oluliseks, c) ei leitud midagi head.  
Kõige positiivsemana oli välja toodud koolilaste toetamine: sõidutoetused, tasuta toitlustamine, koolitarbed, 
ekskursioonid, töömalevad, stipendiumid, jne. Kahel korral oli valla kultuuri- ja spordiürituste korraldamine 
märgitud väga heaks ning kolmel korral maha tõmmatud kui kehvasti organiseeritud üritused. Säärast vastuolu 
kohtas ka teiste punktide juures, mis näitabki, et inimestel on erinevad muljed, arusaamad, prioriteedid või 
eelistused ja kõikide elanike rahulolu ei saavutata kunagi. 
Positiivsete tegemistena oli lisatud – vallaleht; kalmistu hooldus; pensionäride jõulutoetus; ilusama kodu valimine.  
 

2. Mis on vallaelus probleemid, mis tuleks kindlasti lahendada? (Variandid: vallateede hooldus; heakord; 
noorte tegevusetus; Vana-Vigala park + palgaline pargivaht; tänavalgustus.) 
Täidetud ankeete 40. Siin oli vastajatel võimalus probleeme kaardistada tähtsuse järjekorras. Esimese koha
probleemide hulgas hõivas – valla teede halb olukord: teede ääred niitmata; teed hööveldamata, auklikud; talvine 
teede hooldus kehv, libe; erateede hooldus vajalik. 
Teise valupunktina nähti – noorte tegevusetust: kogunemiskohad mustad ja räpased; alaealised purjus; kihutamine; 
vandalism; keegi ei tegele noortega. 
Kolmas probleem – heakord, kattus osaliselt teise punktiga nt bussijaamad ja kaupluste ümbrused räpased; 
lõhkumine; autodega kihutamine; kindlusetus, turvatunde puudumine; prügikastide vähesust; klaastaara 
konteinerite puudumine; rattahoidjaid kaupluste juurde; avaliku korra tagamine ka päevasel ajal; autoriteetse 
politsei puudumine (küsitlus toimus konstaablite vahetumise ajal); viiel korral mainiti hulkuvate koerte probleemi. 
Neljandaks tuli – tänavavalgustuse puudumine: Vana-Vigala jaama ja mõisa vahelisel alal; vallamaja juures. 
Viiendaks seati – Vana-Vigala pargi korrastamatust. Tasulise pargivahi olemasolu oli neljal korral maha tõmmatud, 
see-eest soovitasid mõned vastajad palgata hooajalist tööjõudu.  
Lisatud soovitused hõlmasid enamasti heakorra valdkonda: asulate ja majade väljanägemise korrastamine; viidad 
kultuurimälestiste, külade ja muude objektide juurde; pidevat internetiühendust. Sooviti veel professionaalseid 
noorte vabaaja sisustajaid; külaelu edendamist valla poolt; Vana-Vigala Rahvamaja remonti ja täiskasvanute 
kooskäimiskohta Kivi-Vigalasse ja Vana-Vigalasse. Arstiabi lünklik; Kivi-Vigala paisjärve ümbrus korrastamata; 
Poti laat halvasti organiseeritud; kultuuri- ja spordiüritusi vähe korraldatud – miinused. 
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lumetõrje heitvesi arvuti parand. transport muruniitmine torumees

Mitmel korral mainitud

3. Missugustest 
tasulistest tee-
nustest tunned 
puudust? 
(Variandid: heitvee 
äravedu; torumees-
lukksepp; 
arvutiparandaja; 
muruniitmine; 
lumelükkamine 
erateedel; 
transporditeenus.) 
Täidetud ankeete 
36. Küsimusega 
taheti välja 
selgitada, milliste 
teenuste eest on 
elanikud nõus ise 
maksma. Vt. 
Kõrvalolevat tabelit 
 

(jätkub lk 6)
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(algus lk. 5) 
Vt. lk 5 asuvat tabelit, kus on välja toodud vastajate teenuseliikide vajaduste järjestus. 
Esimese teenuseliigina vajaksid inimesed lumetõrjeteenust erateedel. Olukorda on püütud praeguseks 
vallatasandil lahendada, kuigi mitte rahalise teenuse eest vaid tasuta avalduse alusel. Samas on see talv 
suhteliselt lumevaene olnud ning kodudest väljapääsemisega pole lume lahtilükkamatuse tõttu probleeme 
olnud. 
Lisaks tabelijärjestusele, mainiti prügiveo teenuse vajadust keskustest kaugemalt; maaharimisteenust; 
elektritöödega seotud teenust; pangaautomaati; õigusalaseid teenuseid (notar, jurist); psühholoog; soliidset 
söögikohta, jms. Tõenäoliselt vajavad neid teenuseid teisedki küsitlusele mittevastanud elanikud. Seega on 
siin võimalus hakkajal inimesel mõne väikese lisateenuse pakkujana teenistust leida. 
Nt suvel muruniitmisega saavad koolipoisid suurepäraselt ja korralikult hakkama, miks mitte anda neile 
võimalus raha teenimiseks. 
 
4. Mis on Sinu jaoks kõige olulisem objekt, mis vajaks ehitamist või remonti? (Variandid: Vana-
Vigala põhikool; kinosaal noortekeskuseks; Vana-Vigala staadion; vallamaja; Vana-Vigala lasteaed.) 
Täidetud ankeete 39. Antud küsimuses lahknesid Vana-Vigala ja Kivi-Vigala piirkonna vastajate arvamused 
tunduvalt. Vana-Vigala piirkonnas toodi välja V-Vigala põhikooli ja lasteaaia remontimise vajadus, Kivi-
Vigala poolel aga vallamaja remontimine ning Vana-Vigala kinosaali muutmine noortekeskuseks. 
Kokkuvõtteks võib siiski Vana-Vigala põhikooli remondi vajadust lugeda esikohal olevaks. 
   

Mitu korda 
on vastaval 
kohal 
mainitud 

Vana-
Vigala 
põhikool 

Kinosaal 
noorte-
keskuseks 

Valla-
maja 

Vana-
Vigala 
lasteaed 

Vana-
Vigala 
staadion 

Vana-
Vigala 
rahva-
maja 

Bussi-
peatused 

I kohal 8 8 7 2 4 3 1 

II kohal 4 2 2 12 3  1 

III kohal 5 4 1 2 4 1  

IV kohal   7 3 4 1  

V kohal 3 1 4 2 3   
 
Samuti tähelepanuväärse ilmingu osaliseks võib pidada Vana-Vigala lasteaia remontimise vajadust. 
Esijärjekorras märgiti teda küll vaid kahel korral, see-eest teise tähtsama remondiobjektina oli seda 
märgitud rekordiliselt 12 korda. 
Lisaks eelpool nimetatutele, mainiti veel järgnevaid korrastamist või remonti vajavaid objekte: Kivi-Vigala 
keskuse rohtunud plats; mõisa piirkonda külakeskuse loomine; valgustatud kõnniteed; viidad ja sildid; 
rippsild Tiduvere külas; Kesk-Vigala bussipeatus; mänguväljakud Vana- ja Kivi-Vigalasse; kabelisse 
külmhoone; Kivi-Vigala põhikool ja staadion; Kivi-Vigalasse noortekeskus. 
 
5.-6. Kuidas saaks vald aidata sinu ja sinu pere elu paremaks muuta? Muud soovid ja soovitused. 
(Nendele punktidele võis vastata vabas vormis.) 

o Vald peaks toetama ettevõtlust – infovahetus, projektide nõustamine, erinevad toetussüsteemid. 
o Töökohti juurde looma, et noored ei lahkuks maalt, et olemasolevad töökohad säiliksid. 
o Teed oleksid aastaringselt korras; võtta tööle isik, kes suvel niidab teeääri ja talvel lükkab lund. 
o Info edastamine – suhelda enam inimestega, teha koostööd; rohkem infot vallalehes, koduleheküljel 

ja keskustesse väljapoole. Interneti ühendus külades. Valla kodulehel vana ja aegunud info, tuleb 
välja vahetada. 

o Laste toetamine peab jätkuma – kutsuda kedagi huviringe läbi viima, ranitsatoetus. 
o Väärtustada lasteaiaõpetajaid. 
o Tagada Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kirjapandu. 
o Prügivedu korraldada paar korda aastas, ka vanarauavedu. 
o Et säiliks Pärnu-Vigala bussiliin. 
o Avalik kord ja turvalisus peab olema tagatud nii ürituste toimumise ajal kui ka päeval (poodide 

ümbrus, kihutamine, jne), vajadusel trahvida. 
o Hulkuvate koerteomanikke korrale kutsuda ja vajadusel trahvida. 
o Küsitluse idee hea, aga teostus halb; küsitlusi oleks vaja korraldada tihedamini hõlmates enam 

inimesi. 
o Et uus volikogu ei nulliks vanu otsuseid, oleks tegutsemisel arukas ja kaasaegne! Jõudu! 

Vajadusel on võimalik kokkuvõtet saada PowerPoint presentatsioonina vallavalitsusest.  
Ankeete analüüsis ning kokkuvõtte koostas  

Elle Altmets 
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jõuda, on ühiselt veedetud mitmed 
aastad. Jääb vaid imestada, kui-
das küll vanasti jõuti proove iga 
päev teha, pille polnud saada, 
võimendused ja valgustehnika ehi-
tati ise kokku. Ja selliseid punte 
oli pea iga rahvamaja külje all! 
Tänapäeval on kõike saada, kuid 
pole enam neid, kes puhtast 
entusiasmist ja mängurõõmust 
kokku tuleks. Elu on läinud 
mitmekülgsemaks ja paremaks, 
aga sellel on olnud oma hind. 
Selles kapitalistlikus maailmas on 
eestlase osaks jäänud vaid töö, töö 

ja töö. Nii polegi midagi imestada, 
kui mehed lõpuks otsustavad, et 
enam koos ei musitseeri. 
Siiski lausun nüüd viimase nalja, 
jäägu poolikuks praegu me mäng. 
Meenutus läks väga kurvaks kätte, 
kuid tegelikult on ju kõik viis 
meest elus ja terved! Ja mõnda 
neist saame me ju ka tulevikus 
laval näha ja mine sa tea, mida uut 
meile aeg tuua võib! 
Raivo, Andrus, Veljo, Valdo ja 
Vello! Soovin teile kõike head ja 
tänan, et te olemas olete! 

Astra Põlma

 

Naerdes kord me algasime, 
naerdes lõpetame! 
 
Nii kõlas ansambli „Polic“ üks 
menukaimad lugusid. Täpselt 20 
aastat tagasi, 24.jaanuaril, sai 
kokku punt poisse, et koos 
muusikat teha. Tänaseks kooslust 
„Polic“ enam ei eksisteeri. Kuigi 
ansambel on viimased aastad 
sisuliselt ainult sünnipäevaks 
kokku tulnud, oli hinges teadmine, 
et nad on siiski olemas. Nüüdseks 
on illusioon purustatud ja 
lahkuminek lavalt maha hõigatud. 
Kuid ma ikka loodan, et sind siiski 
näen, 
soovin seda täna südames ma veel! 
Põrand oli rahvast täis ja neid 
viimaseid lugusid kostis lavalt 
mitu korda. Vaatasin neid mehi ja 
südames oli siiras kahjutunne, 
nagu oleks mingi etapp ka minu 
elust lõppenud. Just „Polic“ oli see, 
kelle saatel ma korraldasin oma 
esimese tantsuõhtu, kui olin 
praktikant Vana Vigala maa-
kultuurimajas. Nemad esinesid ka 
minu esimesel peol rahvamaja 
kunstilise juhina. 
Nüüd seisan laval ma, siit kõike 
näen, 
pilk eksleb nägudel, kui seisma 
jääd. 
Laval kõlas kolm kitarri, trummi-
soolod, improvisatsioonid sünte-
saatoril ning LAUL - mitmehäälne 
ja mahlakas! Et sellise kooskõlani 

 Buenos Airese turniiril sai II 
koha, Berliinis kolmel tšempio-
naadil esikoha. Prahas peetud 
turniiri võitjana tituleeriti Neeser 
esmakordselt maailmameistriks. 
Ta võitis osa võtnud turniiridest 
80%. 1930. aastate algul jättis ta 
maadlemise ning jäi Tallinna 
elama. J. Neeser oli Eesti 
elukutseliste maadlejate ühingu 
asutajaliige, pikemat aega ka selle 
esimees. 
Jaan Neeseril oli ka oma trikk nn 
surmanumber, mida ta 
kodukohaski demonstreeris. 
Nimelt laskis ta end 30 minutiks 
matta maa sisse pooleteise meetri 
sügavusele, sealt välja tulles oli ta 
sama terve ja elurõõmus kui enne 
matmist. 

Kaie Bergamann
 

Maadlusuudised 
 
22. jaanuaril toimusid Kohtla-
Järvel A. Talpase mälestus-
võistlused. 93. a ja nooremate 
vanuseklassis esinesid edukalt: 
Marek Lainela - 40kg) III koht 
Madis Alesmaa - (40kg) III koht 
Riho Tammis - (50kg) I koht 
 
90. a ja nooremate vanuseklassis 
maadlesid end kohale: 
Karlis Kaldma – (50kg) III koht 
Jaan Kuusik – (54kg) III koht 
Sander Viljastu – (63kg) I koht 
 
Kuni 20-aastaste noormeeste seas 
tuli kohale: 
Ranno Laane – (74kg) III koht 
 

Olev Nisumaa

Jaan Neeser 
 
15. jaanuaril möödus 120 aastat 
Vigalast pärit maadleja Jaan 
Neeseri sünnist. Tema elutee 
algas 1886. a. Sääla külas.  
Juba noorena paistis Jaan silma 
tohutu jõu poolest. 1905. a läks ta 
Tallinna vorstimeistri ametit 
õppima, selle kõrvalt hakkas kohe 
ka maadlust harrastama. 1910. a 
siirdus Helsingisse, töötas vorsti-
meistrina ja maadles asjaarmas-
tajana, hiljem juba elukutselisena. 
Maadlustehnikat käis õppimas 
Peterburi Lebedevi maadluskoolis. 
1920. a tuli Jaan tagasi Eestisse. 
1921. a osales Saksamaal turniiril, 
kus Berliinis sai II koha, Drahlen-
burgis võitis aga kõiki vastaseid. 
1922. a alustas pikka turneed 
välismaal. Lõuna-Ameerikas 
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TALUPIDAJATE ASENDUS-
TEENISTUSE LOOMINE JA 
RAKENDAMINE  
 
On alanud registreerimine põllumajandus-
ettevõtte asendustöötaja I grupi koolitusele 
Asendustöötaja koolitusele registreerimise 
tingimused: 

• põllumajandusharidus või  
• keskharidus ja 2-aastane töökogemus 

põllumajandusettevõttes, 
• kutsesobivuse intervjuu läbimine, 
• autojuhilubade olemasolu. 

 
Nõutavad dokumendid: 
Kõigil huvilistel, kes tingimustele vastavad, 
palume koolitusele kandideerimiseks esitada oma 
elukohajärgse regiooni koordinaatorile: 

• vabas vormis avaldus;  
• ametikäigu kirjeldus e CV;  
• haridust tõendava dokumendi koopia;  
• juhilubade koopia. 
 

Regiooni koordinaator viib kandidaatidega läbi 
kutsesobivuse intervjuu. 
 
Asendustöötaja koolitus: 
Koolitusega antakse potentsiaalsetele 
asendustöötajatele põllumajandustöötaja II 
kutsestandardile vastavat õpet. Kokku 120 tundi,  
s.h 80 tundi teoreetilist õpet ning 40 tundi 
praktikume. Lisandub tööpraktika selleks valitud 
taludes.  
Koolitust koordineerib Harju Taluliidu 
Nõuandekeskus. Koolitus viiakse läbi regioonides. 
Koolitusega seotud transpordi ja toitlustuskulud 
kaetakse projekti eelarvest. 
 
Projekti vajadus 
Loomakasvatusega tegeleval ettevõtjal, kes ei tööta 
töölepingu alusel ja kellele ei laiene “Töö- ja 
puhkeaja seadus ning “Puhkuseseadus”, puudub 
võimalus puhata ja haiguspäevi võtta, mistõttu on 
ta tööturul diskrimineeritud seisus. Ületöötamine 
tekitab pingeid ning on stressi ja läbipõlemise 
allikaks.  

Asendusteenistus on asendusteenuse 
organiseeritud osutamine talupidajale –
loomakasvatajale tema haiguse, puhkepäevade või 
puhkuse korral. Asendaja palgatakse 
majapidamisse määratud tundideks, päevadeks, 
nädalateks asendusteenistuse koordinaatori 
vahendusel. Asendusteenuse pakkuja asendab 
talunikku tema igapäevatöödes ning omab selleks 
vajalikke oskusi. Talupere äraolekul peab 
asendustöötaja vastu võtma otsuseid, mis tagavad 
tootmise ja majapidamise kahjudeta säilimise. 
 
Projekti eesmärk 

• töötada välja ja käivitada asendusteenistus 
talupidajatele – loomakasvatajatele teenuse 
kättesaadavuse tagamiseks, neile haigus- ja 
puhkepäevade ning puhkuse 
võimaldamiseks; 

• koolitada välja asendustöötajad, rakendades 
põllumajanduses vabanenud tööjõudu; 

• luua Eesti maapiirkonnas 80 asendustöötaja 
töökohta; 

 
Praktikakohana ja - juhendajana osalemiseks 
esita elukohajärgse regiooni koordinaatorile: 

• vormikohane avaldus oma elukohajärgse 
regiooni koordinaatorile. Avalduse vorm on 
kättesaadaval ETKLi kodulehel internetis. 
www.taluliit.ee 

 
Projekti sihtgrupid: 
Teenuse vajajad - loomakasvatusega tegelevad 
ettevõtjad  
Teenuse pakkujad – osalise tööajaga peretalu 
pidajad, kes on huvitatud lisatööst, endised 
põllumajandusettevõtete töötajad, 
põllumajanduskoolide lõpetajad, keda huvitab töö 
loomadega ja kes otsivad maal töötamise ja 
teenimisvõimalust, töötud, keda huvitab töö 
loomadega ja kes otsivad maal töötamise ja 
teenimisvõimalust. 
 
Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi 
poolt. Kaasfinantseerijateks on Eesti Vabariik 25% 
ulatuses ning projekti juhtpartner ja partnerid 
taluliidud 5% ulatuses. 
 
PÕHJA regioon 
Raplamaa, Harjumaa, Hiiumaa 

Raplamaa Talupidajate Liit 
Kuusiku tee 6, Rapla 79511 
Alvar Timmi – regiooni koordinaator 
489 4342 ; 5133983 
alvar@raplataluliit.ee 
www.raplataluliit.ee 
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* Kodeeritud võtmega luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu 
** lisandub konteineri äratoomise tasu vastavalt asukohale (linnas või maal) 
 
Ragn-Sellsi üle-eestiline infotelefon 15 155 
info@ragnsells.ee 
www.ragnsells.ee 
Pärnu telefon 04434677 
 
Kui taludes või eramajapidamistes on soovi prügikonteineri rentimiseks ja tühjendamiseks või 
konteineri ostmiseks ning tühjendada laskmiseks, andke sellest teada Vigala Vallavalitsuse 
elamumajanduse raamatupidajale Luule Jensenile tel. 489 4776  või luule@vigala.ee. 
Kümne soovija korral tuleb Ragn-Sellsi esindaja kohapeale lepinguid sõlmima. Lepingud 
sõlmitakse majaomanikega, mitte Vigala Vallavalitsusega ja tasumine toimub Ragn-Sellsile. 

Konteineri 
tüüp  

Konteineri 
kuu laenutus 
km-ta* 

Konteineri 
kuu laenutus 
18% km-ga* 

Regulaarne 
tühjendus 
km-ta 

Regulaarne 
tühjendus 
18% km-ga 

Tellimusel 
tühjendus 
km-ta 

Tellimusel 
tühjendus 
18% km-ga 

Konteineri 
müük  
km-ta 

Konteineri 
müük 
18% km-ga 

         

kuni 0.14 22.41 26.45 54.66 64.50 71.05 83.85 525.00 619.50 

kuni 0.24 27.12 32.00 63.13 74.50 82.07 96.85 616.01 726.90 

kuni 0.66 50.42 59.50 83.47 98.50 108.51 128.05 1498.30 1768.00 

kuni 0.8 55.08 65.00 99.15 117.00 128.89 152.10 1679.83 1982.20 

kuni 2.5 143.56 169.40 273.72 323.00 355.84 419.90 6775.00 7994.50 

kuni 4.5 172.97 204.10 464.40 548.00 603.72 712.40 6985.00 8242.30 

Konteineri paigaldamine või äratoomine; ümbervahetamine teise suurusega konteineri vastu 
kliendi soovil (linnas), kord 118.00 

Konteineri paigaldamine või äratoomine; ümbervahetamine teise suurusega konteineri vastu 
kliendi soovil (maakonnas), kord 413.00 

Kuni 0.8-tüüpi konteineri käsitransport jäätmeveokini  (11-25 m jäätmeveoki võimalikust 
peatumiskohast), kord 59.00 

Kuni 0.8-tüüpi konteineri käsitransport jäätmeveokini  (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust 
peatumiskohast),  kord 177.00 

Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega  (puldiga, kaardiga, 
mobiiligatelefoniga jms), luku kohta, kuu 177.00 

ASSA tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega, tk* 585.00 
Konteineri pesu, kuni 0.8-tüüpi konteinerid** 118.00 
Konteineri pesu, 1,5 – 4,5-tüüpi konteinerid** 295.00 
Kilekotti pakitud konteinerivälised jäätmed k.a. puulehed, pügatud muru (max 100 l kott)m3 354.00 
Suuremõõtmelised (v.a. ehitus-) jäätmed, m3 383.50  
Tühisõit objektile, kord 49.60 
Võlateade, tk 59.00 
Äriregistri b-kaardi koopia 35.40 
Sõiduautorehvide käitlemine, tk 35.25 
Veoautorehvide käitlemine, tk 180.00 
Traktorirehvide käitlemine, tk 291.45 

*Konteinereid saab tühjendada kuni 56 päeva järel vastavalt kokkuleppele.  
 

Lisateenused (hinnad sisaldavad käibemaksu 18%) 

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Tallinnas, Harju-, Järva- ja Raplamaal. 
Kehtib alates 01.01.2006.a.  Sorteerimata olmejäätmete käitlemise hinnad. 
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Pakutavad teenused: 
maniküür 
pediküür 

näohooldus 
ravivannid jalgadele, kätele 

vererõhu mõõtmine 
ihukarvade depilatsioon 

 

Peagi lisanduvad: 
jumestus 

parafiin kätele 
 

Kabinet avatud: 
T - R  kell 10.00 – 17.00 
L  kell 9.00 – 14.00 
Pühapäev ja esmaspäev on 
suletud 

 
Info ja registreerimine: 
tel 5340 4605 
FIE ANNE HUNT 
 

Kabinet asub Kivi-Vigalas, majas 3 krt 2 
(kollane maja bussipeatuse kõrval). 

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 

Veebruarikuu sünnipäevalapsed 
 
Jaan Salk 23.02. 95 
Vanda Kärsna 04.02. 90 
Salme Kaasik 07.02. 87 
Aino Sirak 27.02. 85 
Helmi Merisalu 02.02. 84 
Jaan Konnapere 11.02. 84 
Leida Liinat 16.02. 84 
Jaan Lätti 01.02. 81 
Ester-Armilde Thomberg
 21.02. 80 
Ellen Aitsam 01.02. 75 
Arvo Sume 03.02. 65 
Hilja Kokka 13.02. 65 
Aadu Siimsalu 13.02. 65 
Rein Kuusemets 04.02. 60 
Enn Sipelgas 22.02. 60 
Luule Pärnala 23.02. 60 
Maile Ervin 24.02. 60 
 

 
Las lennata pealgi aastad,  

tehtud tööst jääb järele rõõm. 
Olgu päike sul alatai saatjaks,  

mõnus huumor ja naerugi sõõm. 
 

Palju õnne! 

Rapla haigla polikliiniku 
telefoninumbrid: 
 

Haigla personalitöötaja, 
  sekretär  489 0702 
Polikliiniku registratuur 489 0710 
  489 0711 
Naistenõuandla 485 5171 
Vastuvõtuosakond 489 0747 
Siseosakond  489 0745 
Haavaosakond 489 0730 
Lasteosakond  489 0726 
Sünnitusosakond 489 0720 
Psühhiaatriaosakond 489 0723 

23. veebruaril 2006 
Vana-Vigala rahvamajas 

algusega kell 21.00 
tasuta pidu ansambel  

“XXL” saatel 
 

NB! Pidu laudadega! Laudade 
broneerimine kuni 20.veebruarini  
tel. 482 4581 või  5656 2136 Astrale 
Vana-Vigala rahvamajja 


