
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vigala valla ajaleht  
 
Nr. 6 (81)  Juuni 2007 Hind 3 krooni (kojukandel TASUTA) 

1. juuni oli lastekaitse päev!  

LASKE LAPSEL OLLA! 
 
“Ära roni! Ära kisu! Istu paigal! Käitu viisakalt! Sa oled 
kõik riided ära määrinud! Juba jälle sa ...!” 

Kulla ema! JUBA JÄLLE SA VINGUD OMA LAPSE 
KALLAL! Pole vaja, teistmoodi saab ka. Kui laps ronib, 
seisa kõrval ja jälgi teda, õpeta kukkuma. Viisakas 
käitumine – millal sa viimati selgitasid talle mis on 
viisakas ja mis mitte? Millal sa ise viimati oma lapsega 
rääkisid nagu kaaslasega, võrdväärse partneriga, küsisid 
tema arvamust?  
Laps määris oma riided võilillekollaseks! Ja siis! Riided 
on selleks, et neid kanda ja masinas pesta, mitte 
ilutsemiseks, vähemalt mitte laste puhul. Plekid ei tule 
maha? Ja siis! Ta kasvab neist riietest ju kohe välja, see 
pole ju määrav, milline prints või printsess ta seni välja 
näeb, vaid milline inimene temast edaspidi tuleb.  
Õige kuueaastane poiss näebki välja pisut rohkem kui 
murine, veidi tahmane ja päikesepruunine, nii et pestes 
ei saa aru, kas on üdini mustusest imbunud või on päike 
talle pai teinud. Õige laps võib välja näha ka viks ja 
viisakas, kui see on ta loomuses, sel juhul ärge sundige 

teda turnima ja võidu jooksma, las ta olgu pealegi 
omamoodi. Õige laps on selline, kes julgeb välja öelda 
oma arvamuse, julgeb küsida, uudishimutseda,  
kartmata, et talle öeldakse “laps räägib siis kui kana 
pissib”. Pahandused, õnnetused – no tegijal juhtub nii 
mõndagi, eriti neil, kes palju jõuavad ja lapsed jõuavad. 
Mis siis sellest! Enne karjuma hakkamist võiks teise 
tuppa minna ja kümneni lugeda või mõelda kui puhas 
ja ponks ise sellises eas oldi või millega hakkama saadi. 
Ja mis siis, et teie tahtsite omal ajal klaverit mängida 
ning “kuutele” õppida ning teie lapsel säärane püsivus 
puudub. Tal on kindlasti omad mõtted ja huvid, küsige 
neid, arutlege, mida ta teha tahaks ja saaks. 
Rääkige oma lastega! Nad kuulevad väga hästi, kuid 
selleks peate rääkima nii, et neil ei tekiks vajadust 
kõrvu kätega kisa eest kaitsta.  
Laps on sünnist saadik inimene ja isiksus, mitte teie 
mängukann, ta on algusest peale ISE ja TA EI OLE 
TEIE OMAND! Teile on antud vaid võimalus olla talle 
juhiks, suunajaks, guruks, aga oma tee valib ta ise. 
Lapsemeelsust ja naeru soovides! 

Elle Altmets



  

 

2  kool / tantsupidu / teated juuni 2007 

Vana-Vigala Põhikooli 
tublid lapsed 
 
Õppeaastal 2006/ 2007 olid Vana-
Vigala Põhikooli kõige tublimad 
õppurid: 
I klass: Hanna Hatto, Urmis 
Veimann  
II klass: Adeele Zagurski, Katri 
Alesmaa  
III klass: Teet Roosi, Arnold 
Zagurski, Mery-Liis Välis 
IV klass: Signe-Renate Saar, Triinu 
Ülemaante 
V klass: Doris Välis, Taavi Kliss 
VII klass: Gretelis Liländer,  
IX klass: Paula Kivi, Grete Välimäe,
Mare Paavel.  
 
Samuti tublid õppurid olid  
I klassist Jarko-Jael Jõessar, Pille-
Riin Noppel, Andreas Viibus, Tanel 
Ülemaante, Jennifer Kolesov  
II klassist Martin Rudak, Tiina 
Põlma, Annika Otti, Evely Lebin, 
Hans Veskimägi, Jandre Õunpuu III 
klassist Kersti Einling  
IV klassist Holger Algma, Alar-
Angelo Kuusk, Margus Põlma, 
Sigrit Nurm  
V klassist Tiina Otti, Kristel 
Vitsberg  
VI klass Anni Vitsberg, Tuuli Roosi, 
Grete Kupp 
VII klassist Tanel Paavel, Liis 
Einling, Meeli Pappe  
VIII klassist Veljo Lasn, Taavi 
Roosi, Teele Vänto 
IX klassist Koidu Kannela, Kadri 
Kaldma, Monika Kalso, Rain Kalda, 
Priit Tammis.  
Õppeaasta kokkuvõtteks võib öelda, 
et Vana-Vigala Põhikool on üks 
täiesti normaalne ja keskmine kool, 
kus kolmandik õpilasi õpib hästi, 
kolmandik keskmiselt ja kolmandik 
natuke alla keskmise. Siiski peab 
mainima,  et kõige suurem 
kolmandik on ikkagi need, kes 
õpivad hästi! 
Soovime kõigile head vaheaega, 
toredaid elamusi suvistest 
pidustustest ning nendele, kes meie 
koolist kaugele lendavad, jõudu ja 
jaksu uute tippude vallutamiseks! 

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

Tublid õpilased Kivi-Vigala 
Põhikoolis 
 
Lõppenud on neljas veerand ning aeg 
on hakata tegema kokkuvõtteid 
2006/07 õa tulemustest. 
Kivi-Vigla Põhikooli õppenõukogu 
otsusega anti välja kiituskirjad 
“Väga hea õppimise eest” järgmistele 
õpilastele: 
1. kl Robert Haljas ja Kadri 
Kärsna 
2. kl Grete Kärsna, Krista Muhu 
ja Gerli Kullap 
3. kl Pille Siimar ja Doris Altmets 
4. kl Kristina Muhu 
5. kl  Liis Siimar 
6. kl Katre Amann, Piia Laan ja 
Karolin Niit 
 
Neljadele ja viitele õppisid järgmised 
2.-8.kl õpilased: 
2. klassist Andra Veiand ja Kristi 
Viimne 
3. klassist Reigo Alu, Kärolin Lints, 
Keily Moks, Keitlin Niit, Markos 
Sisas, Rainer Säkk ja  Annabel 
Vaarma 
4. klassist Perje Paukku, Andrin 
Veiand, Tauno Roland ja Kert Kukk 
5. klassist Cathy Amann, Janette 
Liitmäe ja  Triinu Rokk 
7. klassist Sandra Soosaar, Aileen 
Kreuz ja Tanel Viimne 
8. klassist Marin Laan, Sille Jõendi 
ja Viiu Roosi. 
 
18. mail toimus Rapla 
Ühisgümnaasiumis maakondlik 5.-
7.kl tervise- ja inimeseõpetuse 
olümpiaad. Meie kooli esindasid 
tublilt Liis Siimar, Piia Laan ja 
Sandra Soosaar. Kokkuvõttes 
saavutati 5.koht. Neid õpilasi 
juhendasid ja õpetasid Anne-Ly 
Viimne ja Ilona Noor. 
Rõõmsat ja ilusat suvepuhkust 
kõigile! 

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

LÄVELE   
 

Veel olen laps, kel nähes lepalindu
kõik meelest kaob,

pihk haarab õhku, silmad täis on 
indu

ja süda taob, süda taob.
/Ellen Niit/

Need värsiread on sel suvel toimuva 
X noorte tantsupeo LÄVEL motoks. 
Lävele teenisid õiguse astuda ka 
meie valla kaks laste 
rahvatantsurühma mõlemast 
põhikoolist, võimlemisrühm Vana-
Vigala põhikoolist ning naisrühm 
Kiitsharakad, kes osaleb peol 
õpetajate rühmana. Kõik 57 tantsijat 
on oodatud Tallinna peale 
jaanipäeva, et veeta töökas ja 
meeleolukas nädal ning pakkuda 
publikule vaatamiseks 
tantsuetendust, mis sümboliseerib 
noorte soovi vaadata maailma, ise 
otsida, kogeda, tunda, et leida läbi 
õnnestumiste ja ebaõnnestumiste 
oma kordumatu, uudne ja käimata 
tee. Olgu siinkohal ära toodud ka X 
Noorte Laulu- ja Tantsupeo 
põhiürituste ajakava teadmiseks 
neile, kes soovivad meie tantsijatele 
kaasa elada:  
E – N proovid  
N 28. juuni kl 17.30-18.30 Noortepeo 
AVAMISE proov, Kalevi staadionil 
R 29.juuni kl 9.30-10.00 Noortepeo 
AVAMISE proov, Kalevi staadionil 
kl 10.00-12.00 Tantsupeo 
PEAPROOV-LÄBIMÄNG 
kl 14.00-16.00 Tantsupeo 
PEAPROOV-ETENDUS 
kl 19.00-21.00 Noortepeo AVAMINE 
ja Tantsupeo I ETENDUS 
L 30.juuni kl 11.00-13.00 Tantsupeo 
II ETENDUS 
kl 16.00-18.00 Tantsupeo III 
ETENDUS 
kl 19.30-20.00 FINAALI Ühisproov 
kooridega Lauluväljakul 
kl 20.00-22.00 SIMMAN kõigile 
noortepeol osalejatele 
P 01.juuli kl 9.00-13.00 Rongkäik 
ning kl 13.00-19.00 Laulupidu 
Veel leiab infot peo koduleheküljelt 
www.laulupidu.ee 

Krista Tõldmaker

TEADE 
Tellitud suitsuandurid saab 
kätte vallavalitsusest Sirje 
Aiaotsa käest. Suitsuanduri 
hind 72.- krooni. 

15. juunini 2007 on Vigala Vallavalitsuses üleval Vabade põllumajandusmaade plaanid ja 
registreerimislehed. Avaldusi maa kasutusvaldusse saamiseks saab esitada 15. juulini 2007a. 

Veenäitude ütlemiseks helistage palun valda telefonil 489 4776 
 



  

 

3 juuni 2007 koolitegemisi 

üheksanda klassi õppuritele. 
Üheksandikest on vähemalt õpetajatel 
küll alati kahju, sest on nad ju alati 
kõige suuremad, targemad, toredamad 
ja asjalikumad! Loodame, et nad on 
seda ka järgmistes koolides ning 
soovime neile tuult tiibadesse! 
Tänavuse kooliaasta lõpetas 
lastekaitsepäev Vana-Vigala 
Rahvamaja hoovis ning juba eelpool 
mainitud kevadpidu. Suvel ootab meie 
kaht koori, rahvatantsijaid ja 
võimlejaid ülesastumine Noorte laulu-
ja tantsupeol Tallinnas. Aitäh kõigile 
tublidele laulu- ja tantsulastele ning 
õpetajatele, kes neid suure peoni viinud 
on! See on suur ja tänuväärne töö nii 
laste kui ka juhendajate poolt! 
Ilusat päikeselist suve ja aktiivset 
puhkust kõigile lastele ja nende 
vanematele Vana-Vigala Põhikooli 
poolt! 

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

Tore, et seda võimalust ka kenasti 
kasutati! Õhtul olid kõik emad ja 
vanaemad oodatud kontserdile. Saalis 
oli väga soe ja südamlik õhkkond ning 
kõik emad-vanaemad said kontserdi 
lõpus lisaks 9.klassi noormeeste 
tänusõnadele ka kauni lilleõie. 
14. mail oli kõigil huvilistel 1.-
6.klassini võimalus vaadata 
keskkonnateemalist teatrietendust 
“Adalbert teeb ilma”. Tavaliselt tuleb 
enamus nn ”rändlasteteatreid“ mütsiga 
lööma ja lihtsa vaevaga raha tegema, 
kuid seekord ootas meid tõesti meeldiv 
teatrielamus! Üle pika aja oli tegemist 
väga professionaalselt läbi mõeldud 
ning mängitud etendusega, mis oli 
väikesele vaatajale tõeliselt õpetlik! 
16. maiks pidi iga klass ette 
valmistama ühe etteaste playback-
showks. Publikul oli tõesti, mida 
vaadata-kuulata! Tublimaid võite sai 
näha kevadpeol. 
Järgmise päeva õhtul toimus meie kooli 
näiteringi esietendus. Mängiti “Väikest 
nõida”, mis oli sisult kompott 
“Tuhkatriinust”, Väikesest nõiast”, 
“Lumivalgekesest” ja “Kolmest 
põrsakesest”. Kokku oli laval 19 noort 
näitlejat, kes olid kõik väga tublid ja 
suutsid anda publikule meeldejääva 
teatrielamuse. Aitäh nende juhendajale 
õpetaja Alide Ljubomirovale! 
24. mail olime kogu kooliga oodatud 
Kivi-Vigala Põhikooli staadionile, kus 
toimus kahe kooli kevadine spordipäev 
kuulsa külalise Gert Kanteriga.  
Maikuu on ka natuke kurb kuu, sest 
siis heliseb viimane koolikell 

Maikuu Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 
Mai on alati kooliaasta kõige 
kiirem kuu, sest siis on kooli 
lõpp juba päris lähedal ja
lastel vaja õppimisele erilise 
hoolega pühenduda. Ega need 
mõtted õppimise juures väga 
püsida tahagi, kui pilgud 
järjest rohkem klassiaknast 
õue uitama lähevad – õues on 
ju kauaoodatud soe kevad! 
Õnneks jäi meil siiski 
tasemetööde, laulu- ja 
tantsupeo ülevaatuste ning 
suurte kontrolltööde ja kena 
kevade kõrvalt aega ka 
muude tegemiste jaoks!  
30. aprilli õhtupoolikul oli 
Vana-Vigala Põhikool 
palunud hoogtööpäevale 
lapsed koos vanematega. 
Päeva eesmärgiks oli ette 
valmistada õuesõppimise 
klass. Hoolimata tugevast 
tuulest ja külmast ilmast 
kogunes õhtul kell 6 kooli 
juurde üle 60 inimese. Ühiselt 
sai maha võetud põõsaid, 
riisutud lehti, saetud puid 
ning korrastatud tiiki ja 
lillepeenraid. Tugeva tuule 
kartuses lõket küll ei tehtud, 
aga materjali selle jaoks 
kogunes kõvasti. Valmis saeti 
kahe klassi jagu istekohti, mis 
veel ootavad oma õiget 
paigutust. Töö lõpuks said 
kõik osalejad süüa maitsvat 
suppi. Kõik tublid lapsed, kes 
hoogtööpäeval kohal olid, said 
kirja juba ühe tehtud 
aiatööpäeva. Vana-Vigala 
Põhikool tänab kõiki lapsi, 
vanemaid ja õpetajaid, kes 
hoogtööpäeval osalesid!  
Pilte ühisest töötegemisest 
saab vaadata kooli 
koduleheküljelt galeriist. 
7. mail külastas meie kooli 
Toomas Pranstibel, kes näitas 
lastele erinevaid roomajaid 
ning oskas nende kohta anda 
ka väga asjatundlikku ja 
huvitavat infot. Julgemad 
said madusid ka oma käega 
katsuda ja lausa kaela ümber 
panna. Elevust oli igatahes 
küllaga! 
11. mail tähistasime 
emadepäeva. Ennelõunal 
võisid emad, kel võimalus, 
külastada lahtisi tunde. 

Vana-Vigala Põhikooli näiteringi Väikese nõia etendus, eesreas vasakult neljas 
juhendaja Alide Ljubomirova

Tähelepanu kartulikasvatajad! 
Vigalas on suur kartulimardika 
levik! Ainus tõrje on korjamine.  

Hillar Aiaots

Lugupeetud põllupidajad! 
Talupidajad, kes te mürgitate oma 
põlde, ärge pingutage 
mürgitamisega üle – õitsvaid põlde 
ei mürgitata! 

Tänulikud mesinikud



  

 

4  konverents juuni 2007 

 Antennid ja aknad – eestvedajad ja võimalused 
 
19. mail toimus Eesti Rahvusraamatukogus Naiskodukaitse 
ja Kodutütarde ühine konverents pealkirjas mainitud teemal. 
Konverents oli suunatud eelkõige organisatsiooni liikmetele, 
et anda neile uuenenud ja muutuvas maailmas ühised 
eesmärgid, tunnustada seniseid saavutusi ja luua sünergiat 
Kaitseliidu naisorganisatsioonide vahel. 
Konverentsi eesmärgiks oli: tähtsustada organisatsioonide 
suurimat väärtust – vabatahtlike panust ja selle hindamist 
kogu ühiskonna poolt. Analüüsida naise rolli ühiskonnas.  
Konverentsi esimeses osas  said sõna Eesti tuntud 
ühiskonnategelased. Konverentsi teises osas toimus 
kodutütarde ja naiskodukaitsjate töö eraldi rühmades.  
Pr Ene Ergma mõtiskles teemal “Naise osa ühiskonnas”. 
Kuidas mehed saavad oma kodu, riiki kaitsta, on igaühel 
selge. Kuid mida saavad teha naised? Mis on naiste ülesanne? 
Naise roll on edastada rahvuslikku kasvatust - meie noorsoo 
kui terviku igakülgne ja järjekindel kasvatamine, et meie  
noored oleksid tugevad ja terved nii vaimult kui ka kehalt, et 
meie inimesed armastaksid oma riiki alati ja teadlikult, olles 
valmis ka täitma alati oma kodanikukohust.  

Pr. Ergma arvates hakkavad mehed 
aru saama, et naised ei ole ainult 
kodu, kirik ja lapsed. Samuti lisas 
ta, et naised on suutelised täitma 
igasugu ülesandeid, vaid 
enesekindlust peab olema. 
Naiskodukaitse Põhja piirkonna 
esinaise Triin Tõnsingu küsimusele, 
mis paneb pr. Ergma arvates ühe 
vabatahtliku naise tegutsema, mis 
on see motivatsioon, vaatas Ene 
Ergma otsa kahele väikesele 
kodutütrele, kes olid saalis ning 
ütles: “Te vaid vaadake nende 
toredate väikeste tüdrukute silmi ja 
te leiate sealt vastuse.” Samas palus 
ta Triinul endal sellele küsimusele 
vastata, et mis see siis on, mis paneb 
ta tegutsema. Triin vastas, et see on 
isamaalisus – “Minu riigil on mind 
vaja. Ma olen selle riigi kodanik.” 
Ning koos arvati, et see väike maa 
on nii kallis, et see panebki 
tegutsema. 
Hr. Jüri Uljas Mainori 
Majanduskoolist kõneles teemal 
“Vabatahtlikkus tänases Eestis”. 
Sõnavõtja andis ülevaate 
vabatahtlikke tegevuste väljunditest. 
Arvuliselt tegutses 2006.a. juulis 
12 869 ühendust avalikes huvides. 
Kolmas sektor ehk siis 
vabatahtlikud teevad seda, mida riik 
ei tee ning millest erasektor pole 
huvitatud. Mis kõige rohkem huvi 
pakkus oli uuring, milles selgitati, 
mida on vabatahtlik tegevus andnud 
selles osalejale. Protsendiliselt kõige 
rohkem vastati, et on saadud 
rahulolu, kuna on tehtud midagi 
väärtuslikku.  

Pr. Anne Kivimäe Haridus- ja 
Teadusministeeriumist teemal 
“Noorsootöö võimalused ja 
vajadused”. Valdav Eesti 
noorsootöö korraldamisest on 
kolmanda sektori ehk siis 
vabatahtlike õlul. Kuna Eestis on 
vananev ühiskond, kasvab noorte 
tähendus aina. Seejuures oodatakse 
ka noortelt suuremat vastutuse 
võtmist oma otsuste, tegude ning 
valikute suhtes. On jõutud 
arusaamisele, et lõimitud tegevus on 
edasiviiv – kool, kodu ja muud 
asutused, kus noor oma aega veedab, 
peaksid tegema tihedalt koostööd 
noore produktiivseks arenemiseks. 
Kui ei ole koostööd erinevate 
eluvaldkondade vahel, võib vahel 
tähendada, et noorj ääb oma 
probleemidega üksi. 
Esimese osa päevast lõpetas pr. 
Helle Jürna Kaitseliidust teemal 
“Vabatahtlikkus Kaitseliidus”.  
Toetudes Anu Allekand´i uuringule, 
mis viidi läbi Kodutütarde ja Noorte 
Kotkaste noortejuhtide hulgas aastal 
2006, saime vastuseid küsimustele, 
mis on tihti noortejuhtidel keelel ja 
meelel olnud. Kõige põnevam oli 
oodata vastuste pingerida 
küsimusele “Mis motiveerib olema 
vabatahtlik noortejuht?” 
Välja toodi 7 punkti: 
1. seltskond, koostöö; 
2. noortega tegelemine; 
3. eneseteostusvõimalus; 
4. hästi korraldatud üritused; 
5. noorte tänu – rahulolu; 
6. tunnustus; 
7. pädevad juhid. 

Päeva teisel poolel istusid 
Kodutütarde juhid eraldi 
Naiskodukaitsest. Kuulati kahe 
instruktor-noortejuhi Olga Jürma 
(Jõgeva Malev), Anu Lillipuu (Valga 
Malev), ja Järva ringkonnavanema 
Siiri Sitska muljeid oma erinevatest 
ametiaegadest Kaitseliidus. Päev 
lõpetati kinnitades Kodutütardele 
täpsustatud arengusuunad. Teese, 
mis said kinnitatud oli 7, kuid toon 
välja vaid 2 olulisemat.  
Tees 2 – Meie missioon on 
vabatahtlikkust tähtsustades ja 
hinnates pakkuda noortele parimaid 
arengu- ja tegutsemisvõimalusi 
Eestit väärtustava kasvatustöö 
kaudu. 
Tees 7 – Soovime organisatsiooni 
arengu kindlustamiseks teha 
senisest efektiivsemat koostööd 
lapsevanemate, teiste 
organisatsioonide, koolide ja 
välispartneritega, et kasvatada 
senisest ühiskonnapädevamat ja 
toimetulevamat kodanikku. 
 
Lõpetuseks: innustame kõiki 
liikmeid ja juhte uutele toredatele 
tegudele. Loodame, et meie missioon 
leiab kaasamõtlejaid väljastpoolt 
organisatsiooni, kes oleksid 
huvitatud meiega ühinemisest.  
 
Rohkem infot Rapla Malevast 
kohapealt (Vahe tn. 3, Rapla) 
 või tel. 489 0377 
Seal oodatakse teid. 
 

Kaie Kensap-Kukk



  

 

5 juuni 2007 vallateated 

Vigala Vallavalitsus 
 
09.05.2007 istungil  otsustati: 
- otsustati lubada erastada 

ostueesõigusega maad neljal 
taotlejal 

- otsustati muuta vallavalitsuse 
korraldusi nr 128 21.10.2002, nr 39 
23.03.2005 ja nr 31 21.02.2007 

- otsustati seada korteriomandid 
Vana-Vigala külas Maja nr 7 
maaüksusele ja Kivi-Vigala külas 
Kivi-Vigala maja 6 maaüksusele  

- otsustati määrata Vana-Vigala 
külas Õppetöökoja ja Kodu  
maaüksustel asuvate Haridus- ja 
Teadusministeeriumile kuuluvate 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli hoonete 
teenindusmaa suuruseks Õppe-
töökoja  maaüksusele 54194 m2 ja  
Kodu maaüksusele 25074 m2 

- anda nõusolek jätta riigiomandisse 
Vana-Vigala külas Kooli, Kodu ja 
Õppetöökoja katastriüksused 

- otsustati väljastada ühele ehitisele 
projekteerimis-tingimused 

- otsustati maksta puudega isikutele 
täiendavat toetust 2000 krooni, 
abivahendi- ja ravimitoetust 2881 
krooni ja täiendavat 
sotsiaaltoetust 1350 krooni 

- otsustati delegeerida Kivi-Vigala 
põhikooli katlamaja seadmete 
enampakkumise läbiviimine Kivi-
Vigala Põhikoolile, 
enampakkumise viisi otsustab kool 
(avalik või suunatud). Müük 
teostada tervikvarana alghinnaga 
150 000 krooni. Pakkumise 
tulemused kinnitab vallavalitsus, 
selle ebaõnnestumisel määrab 
vallavalitsus uue alghinna. 

- otsustati eraldada reservfondist 
Kivi-Vigala Põhikooli lõpuklassi 
õpilastele lõpuekskursiooniks 
täiendavalt  a’ 350 krooni ning 2 
saatjale a’ 500 krooni 

- otsustati osta “Hariduselu 320” 
mälestusmärgi tegemiseks 
eraisikult kaks veskikivi a’1500 
krooni  kokku 3000 krooni. 

 
30.05.2007 istungil otsustati: 
- lubada ostueesõigusega erastada 

maad kolmel taotlejal 
- määrata Vigala vallas Kivi-Vigala 

külas Kivi-Vigala Põhikooli aluse 
munitsipaalomandisse taotletava  
maaüksuse nimeks Kivi-Vigala 
Põhikooli  

- määrata Kivi-Vigala Põhikooli  
maaüksusel asuvate Vigala vallale 
kuuluvate Kivi-Vigala Põhikooli 
hoonete teenindusmaa suuruseks 
20933 m2 

- tunnistada kehtetuks Vigala 
Vallavalitsuse korraldused nr 1 
12.01.2005, nr 133 21.05.2003, nr 
245 22.10.2003, nr 60 24.04.2006  
ja 66 18.04.2007.a. 

- otsustati jagada üks kinnistut 
kaheks katastriüksuseks 

- otsustati väljastada ühele ehitisele 
projekteerimis-tingimused 

- otsustati nimetada AS Matsalu 
Veevärk Vigala valla esindaja 
kandidaadiks nõukogu 
liikmeõiguste teostamisel valla 
majandus- ja keskkonna-
spetsialist Risto Konnapere 

- otsustati väljastada ühele ehitisele 
kasutusluba 

- otsustati määrata hooldaja ühele 
abivajajale 

- otsustati määrata hooldajatoetus 
ühele hooldajale 

- otsustati eraldada 
sotsiaaltoetusteks 2329  krooni. 

 
Vigala Vallavolikogus 
 
31.05.2007 istungil: 
- otsustati kinnitada Vigala valla 

2006.aasta majandusaasta 
aruanne 

- arutusel oli Raplamaa 
Keskkonnateenistuse taotlus 
geoloogilise uuringuloa andmiseks 
savi uurimiseks savimaardlas 
Vana-Vigalas. Otsustati 
uuringuluba mitte anda 

- arutusel oli jäätmekava projekt 
- otsustati arvele võtta peremehetu 

varana Vana-Vigala külas asuvad 
Näljamüür, Vana-Vigala mõisa 
kalmistu piirdemüür, Vana-Vigala 
mõisa kabel, Vana-Vigala mõisa 
kelder, Vana-Vigala bussijaam ja 
Kurevere külas asuv Kurevere 
ladu 

- otsustati kinnitada Vigala valla 
2007.aasta õpilasstipendiumi 
saajate nimekiri alljärgnevalt: 
Paula Kivi, Grete Välimäe, Mare 
Paavel, Kadri Kaldma, Koidu 
Kannela, Anre Kuldja, Mari-Liis 
Kalmus, Vahur Viimne, Kristel 
Kivi, Jaana Liländer, Tõnis Liiva 
ja Triin Soonberg 

- arutusel oli 2007.aasta teede 
remondi küsimused 

- otsustati eraldada reservfondist 
Vigala kogudusele projekti “Vigala 
orelid” toetuseks 3000 krooni ja 
Vigala kirikus ansambli Orthodox 
Singers kontserdi korraldamiseks 
3000 krooni 

ja kodulehel www.gadox.ee 
- Tervise Abi OÜ (invaabivahendid, 
ortopeedilised tooted). Info tel 673 
7811, 673 7810 ja kodulehel 
www.terviseabi.ee 
- Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus 
(kuulmise abivahendid). Info tel 
 645 4046 ja www.vaegkuuljad.ee 
- MTÜ Jumalalaegas (kuulmise ja 
nägemise abivahendid). Info tel 5383 
8129 ja www.laegas.ee 
Alates 2006. aastast on inimese 
minimaalne omaosalus tasumisel 
100.- krooni ja seda olenemata 
soodustuse protsendist. 
 
Mitte segi ajada meditsiinilise 
abivahendi kaardiga! 
Info tel 16363 ja 
www.haigekassa.ee 

ISIKLIKU ABIVAHENDI 
KAART – kellele ja miks? 
 
Sotsiaalministri vastava määrusega 
on puuetega inimestele s.h lastele ja 
vanuritele ette nähtud soodustused 
mitmesuguste abivahendite 
ostmiseks. Soodustuste taotlemiseks 
on vajalik: 
- tehniliste väikeabivahendite 

taotlemiseks perearsti või mõne 
teise raviarsti poolt välja antud 
RETSEPT, mis tõendab, et toode 
on patsiendile vajalik; 

- isikliku abivahendi kaart, mis 
väljastatakse patsiendile 
elukohajärgsest sotsiaalhoole-
kande osakonnast retsepti alusel. 

Isikliku abivahendi kaardi korral on 
võimalik osta või rentida hooldus- ja 
 

abivahendeid soodushinnaga. 
Isikliku abivahendi kaarte 
väljastatakse isikut tõendava 
dokumendi ja arsti tõendi alusel 
Rapla Maavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonnas. Abivahendi 
kaardi saamiseks võib pöörduda ka 
valla sotsiaaltöötaja poole, kes 
kaardi taotlemist ja kätte saamist 
vahendab. Isikliku abivahendi kaart 
võimaldab hinnasoodustusi 
alljärgnevates firmades: 
- INVARU OÜ (liikumis- ja 

hooldusabivahendite müük / 
laenutus). Müügipunktid Raplas 
(tel 4857 914), Pärnus (tel 4471 
022) ja www.invaru.ee 

- AS GADOX  (proteeside, ortooside, 
ortopeediliste jalatsite 
valmistamine). Info tel 650 1322 
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Vigala külade ümarlaud! 
 
Vigala ja Eesti Mittetulundus-
ühingute ja Sihtasutuste Liidu 
(EMSL) koostööprojekt hakkab 
jõudma lõpule. Külatuuritamiste ja 
edasiste koolituste käigus on 
osalejate poolt välja toodud vajadust 
tihendada külaesindajate ja 
omavalitsuse senisest suhtlemist 
ning kokkusaamisi. Et mõte pelgalt 
mõtteks ei jääks, otsustati viimasel 
külaesindajate koolitusel asutada 
seltsinguna Vigala külade ümarlaud. 
Ümarlaua põhitegevusteks saavad 
olema: 
• Vigala külade probleemide 

tõstatamine, ühiste arutelude 
korraldamine ning ühiste 
ettepanekute ja lahenduste 
pakkumine volikogule, teistele 
organisatsioonidele ja Vigala 
külade ümarlaua partneritele. 

• Olla koostööpartner Vigala valla 
volikogule, viia läbi vähemalt 
neljal korral kohtumised valla 
volikoguga andmaks volikogule 
teada külade toimuvast ning 
teisalt sooviga osaleda valda 
puudutavate oluliste küsimuste, 
otsuste arutelul. 

• Vigala valla külade omavahelise 
koostöövõrgustiku loomine, 
hoidmine ja arendamine.  Küla-
esindajatele koolituste pakkumine, 
omavahelise info edastamine, 
ühisürituste korraldamine. 

Ümarlaud hakkab koos käima 
vähemalt kord kvartalis. Vigala 
külade ümarlaual asutamiskoosolek  

toimub 15. juunil algusega 17.00. 
Ümarlaual ootame osalema kõikide 
külade esindajaid ning ka külades 
tegutsevate mittetulundusühingute / 
seltsingute esindajaid.  
Asutamiskoosolekul sõlmitakse 
kirjalik seltsingu asutamise leping, 
valitakse eestseisus ning 
kinnitatakse ümarlaua töökord. 
Toome lehes ära ka külade nimed ja 
esindajad, kes täna küladest 
pakutud ümarlauas osalema. Hea 
lugeja, kui sinu külal esindaja 
puudub, siis võta külarahvas kokku, 
arutage omavahel kes võiks olla teie 
küla esindaja ümarlauas ning 
osalege 15. juuni kokkusaamisel. 
Keegi kuskilt väljapoolt teile 
esindajat määrata ei saa, nii, et kui 
te ise aktiivsed ei ole, võite külade 
koostööst kõrvale jääda. Oma 
esindaja leidmisel ei pea otsima alti 
teda küla kõige aktiivsemate 
inimeste seast, kel tihtipeale palju 
tööd ja ülesandeid ülearugi. Ehk on 
mõistlik leida külast hoopis inimene, 
kes seni rohkem passiivsem ja kel 
seetõttu ka rohkem aega. Tähtis on, 
et teie esindaja teile informatsiooni 
edasi annaks ning teie küla mured 
ümarlaua aruteludel tõstataks. 
Lisainfot ümarlaua kohta ja oma 
osalemisest saab teatada projekti 
juhile: Eha Paas, eha15@mail.ee 
Tel. 517 0214 
Vigala küla koostööprojekti toetab 
Avatud Eesti Fondi Balti – Ameerika 
Partnerlusprogramm.  

Eha Paas

I piirkond  
Küla Esindaja nimi 
Ojapere, 
Kausi 

puudub 

Kesu Anu Otti  
Avaste Rein Lättekivi  

 
II piirkond 
Küla Esindaja nimi 
Oese Malle Kivi 
Vanamõisa Malle Kivi 
Tõnumaa ? Malle Kivi 
Vängla Hillar Aiaots 
Kojastu puudub 
Tõnumaa ?,  
Vängla 

Tiit Roosi 

 
III piirkond 
Küla Esindaja nimi 
Kivi-Vigala Kaie Kensap-

Kukk, Heli Lints,  
Elle Altmets 

Naravere, 
Pallika, 
Jädivere, 
Leibre, 
Konnapere 

 
puudub 

Sääla Marge Plamus 
 
IV piirkond 
Küla Esindaja nimi 
Vana-Vigala Astra Põlma 
Tiduvere Jaan Kuusik 
Läti Arne Maiste 
Paljasmaa Olev Nisumaa 
Tiduvere Liina Kikas 
Vana-Vigala Mare Ülemaatee  

 
V piirkond 
Küla Esindaja nimi 
Araste Riina Siimar 
Kurevere Silja Käär 
Päärdu Krista Pesti 
Palase puudub 
Manni Juta Ruut ? 
Rääski Juta Ruut ? 

 

viidi läbi külavanema sümboolika 
konkurss. Külaliikumise eest-
vedajate tunnustamiseks algatati 
märtsikuine tänupäev, hoiti 
külaliikumise rahastamisel valla 
eelarvest “kätt pulsil”, kohtuti 
vallavalitsuse töötajatega. Aga nagu 
tavaliselt – vanal moel edasi enam ei 
saanud! Et olla tõsiselt võetav 
partner kohalikule omavalitsusele, 
fondidele ja muudele institut-
sioonidele, siis oli ainuõige 
moodustada oma MTÜ. Samas 
sundis ka aeg peale – erinevatest 
fondidest seltsinguna raha küsimise 
võimalused kitsenesid üha.  

järgneb lk 7

nööpide säilitamise nimel 
(„nööbikruttijaid“ on 82 külas üle 
4000 inimese, lisaks veel alevi 
elanikud) otsustasid külade 
esindajad, et tuleb luua mingi ühing 
või organisatsioon, mis koondaks 
küladest tulnud mured ning 
edastaks vallavalitsusele. Olid ju 
külade probleemid sarnased: teede 
remont või tolmuvabadeks 
muutmine, teeäärte niitmine, 
lumelükkamine talvel, hõre või 
olematu bussiliiklus, bussioote-
paviljonide seisukord või -korratus. 
2003. aasta kevadel kogunesid 
vallamajja külaelu edendamisest 
hoolivad inimesed, et leida võimalus 
valla ja külaelaniku vahel ise 
suhtlemise paremaks toimumiseks. 
Sel koosolekul asutasid piirkondade 
valitud esindajad Külavanemate 
Kogu. Kaheaastase tegevuse jooksul 
töötati välja külavanema statuut, 

Naabervalla kogemus 
külaliigutamisel 
 
Osalesin 2. mail Kivi–Vigalas Vigala 
valla külade esindajate 
koolitusel/ koosolekul ja oi kui tuttav 
tunne tekkis! Samad küsimused, 
samad mured, samad mõtted, mis 
Märjamaa valla külade elanikel olid 
mõned aastad tagasi meelel ja keelel. 
Kuigi jah, olukord, mis need mõtted 
tekitas, oli pisut erinev. 2002. aasta 
lõpus ühinesid Märjamaa alev, 
Märjamaa vald ja Loodna vald ning 
inimesed olid olukorras, kus ei 
teatud uusi vallaametnikke, nende 
vastutusala ning paljud ei teadnud 
ka vallamaja asukohta. Sellises 
olukorras ei tunta end just eriti 
kindlana, et minna tundmatus 
suunas tundmatusse majja ja 
haarata kinni tundmatu 
vallavanema nööbist. Vallavanema 
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algus lk 6 
16. märtsil 2005. aastal kanti MTÜ 
Märjamaa Valla Külavanemate 
Ühendus mittetulundusühenduste 
ja sihtasutuste registrisse. 
Ametlikus keeles kirjapanduna on 
Ühenduse põhikirjalised eesmärgid 
külavanemate ja külade esindajate 
omaalgatuslik ühendamine, külade 
omavahelise koostöö arendamine ja 
korraldamine, külade ja KOV 
vahelise koostöö arendamine, 
regionaalsele arengule 
kaasaaitamine, külaliikumist 
abistava teabe hankimine, 
süstematiseerimine ja levitamine, 
seminaride ja õppepäevade 
korraldamine, ühisürituste 
korraldamine, ühingu liikmete 
huvide kaitsmine, õigusalaste 
ettepanekute tegemine KOV-le, 
projektide kirjutamine ja 
vahendamine erinevatele fondidele  
Mis me oleme teinud, et eesmärke 
täita? Juhatus kohtub korra kuus 
ning kohtumistel osalevad ka 
vallavalitsuse ametnikud, kelle 
pädevusse kuuluvatele 
probleemidele küladest lahendusi 
oodatakse. Vald on Ühendusele  

usaldanud külaliikumise rahade 
jagamise, samuti kaasatakse
külavanemaid teehoiukava 
koostamisse. Ühendus korraldab igal 
kevadel külaliikumise tänupäeva, 
organiseeritakse külade esindajatele 
õppereise, arendatakse koostööd 
Kehtna valla külavanematega, oleme 
korraldanud erinevaid koolitusi 
külaliidritele ja MTÜde esindajatele. 
Mis on Ühendusest kasu külade 
elanikele? Oma küla külavanema, 
sädeinimese või Külavanemate 
Ühenduse piirkondliku esindaja 
kaudu saab muremõtted ja 
ettepanekud ühiselt vallale esitada. 
Kui näiteks Tolli küla soovib 
bussiootekoda, siis pahatihti võib see 
jäädagi ühe küla mureks, kui aga on 
veel kolm-neli küla samalaadse 
sooviga, siis Külavanemate Ühendus 
esitab vallale ühise märgukirja oma 
ettepanekutega. Teede tolmuvabaks 
muutmiseks oleme ka Maanteeameti 
poole pöördunud. Uskuge mind –
toimib!  
Kui külarahval on hea idee nt küla-
kokkutulek, külakiige ehitamine, 
projektidele kaasrahastamist – siis 
on võimalik esitada taotlus  

Ühendusele. Häid ideid on alati 
toetatud! 
Kaudselt on meist kõigile 
külaelanikele kasu – kui tee on 
aukudeta, teeääred niidetud, 
marjaaedu ei kata tolm, külas 
toimuvad üritused, talvel pääseb 
tööle ja koju ilma „lumelõksuta“ jne, 
siis ma usun, et tegutseme õige asja 
nimel. 
Mis on Ühendusest kasu vallale? 
Vallavalitsusel ja volikogul on 
paljude üksikute vallaelanike asemel 
võimalik suhelda Ühendusega. Kuna 
vallas ei ole tööl inimest, kes 
ametijuhendi kohaselt vastutaks 
külaliikumise teema eest, siis 
Ühendus täidab ka selle rolli. Ja me 
ei kahetse, et oleme selle rolli enda 
kanda võtnud, sest meie saame ise 
kujundada valla külaliikumise nägu 
ja teha otsuseid, mis arvestavad 
külaelanike soovidega. 
Seega soovin Vigala rahvale julgust 
ja meelekindlust külade ühenduse 
või ümarlaua loomisel, sest nii saate 
te ise elu vallas paremaks muuta.  

Iris Haiba
Märjamaa Valla Külavanemate 

Ühenduse juhatuse liige

heaks arenguks on oluline tihe side 
külade ja volikogu vahel.  
Üksi on väga raske midagi muuta. 
Neid võimalusi, mis läbi erinevate 
projektide küla elujärge parandaks 
on mitmeid. Viimane aeg on ühiselt 
laua taha istuda ja tegutsema 
hakata, sest mujal vabariigis on juba 
mitmed külad projektide toel 
tugevamaks ja tegusamaks 
muutunud.  
Paneme seljad kokku ja teeme ära! 
 

Jaan Kuusikut küsitles Astra Põlma

Tiduvere külavanema lugu 
 
Jaan Kuusik on Tiduvere 
külavanema rasket koormat
vedanud juba alates 1991 aastast. 
Alguses külaliidrina, kuid viimased 
viis aastat juba ametlikult valitud 
külavanemana. Tänaseks on 
Tiduvere küla juba nii rikas, et siin 
on juba kaks külavanemate 
koolituse läbinud isikut. Liina 
Kikasest on saanud külavanema 
parem käsi. 
Jaan miks ja kuidas sai sinust 
külavanem? 
Olin alguses volikogu liige. Vigala 
valla algusaastatel olid valla külad 
volikoguliikmete vahel ära jagatud. 
Iga isik pidi vastutama oma 
piirkonna külade hea käekäigu eest 
ja vahendama inimestele infot, mida 
volikogus otsustati või tehti. 
Niimoodi saigi minust lüli volikogu 
ja küla vahel. 
Mis on külavanema kõige 
suuremad rõõmud ja mured? 
Rõõm on muidugi oma küla 
elanikest, kes olid altid kokku 
tulema ja ühiselt plaani pidama, 
kuidas küla elu paremaks muuta. 
Müts maha kõigi ees, kes mõistsid ja 
kaasa aitasid küla arengukava 

valmimisele! 
Kahjuks on nii, et kui midagi teed, 
siis on ka arvustajaid ja 
kritiseerijaid. 
Meele teeb kurvaks see, et tihti ei 
taibata koostöö vajadust ja ei nähta 
kasu, mis sellest kogu vallale võiks 
tõusta.  
Mida ootad sina külade 
ümarlaualt? 
Eelkõige seda, et koostöö 
vallavalitsuse, volikogu ja MTÜ -
dega käima läheks. Et tekiks 
mõistmine ja arusaam, kuhu me 
jõuda tahame.  
Sageli tundub, et me ei mõista 
teineteist. Inimeste arusaamad ja 
elustiilid on liiga erinevad. Aleviku 
inimesed ei teadvusta külade 
probleeme sest, nad ei tea, mis 
tähendab, kui sul on talvel tee lahti 
lükkamata või ei ole võimalik poodi 
ning arsti juurde minna, jne. Mis aga 
tähendab seda, et osade 
külainimeste jaoks on eluks 
vajalikud tingimused piiratud.  
Mida soovitada küladele,kes veel 
esindajat ümarlauda valinud 
pole, miks on see vajalik ? 
Ümarlaud on just see koht, kus 
külade probleemid välja tuua ja 
tähtsuse järjekorda panna. Valla 
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Festival lõppes pühapäeval J.M 
.Eiseni loominguga, sest lisaks V-
Vigala „Topelt-Kiiksule“ oli Koeru 
huviteater lavale toonud „Alkoholi 
õnnistuse“, mida nemad omalt pooli 
rahvalike kõrtsikommete ja 
juttudega täiendanud olid. 
Nüüd pisut lähemalt minu kui 
osavõtja ning ka žürii arvamustest 
külateatrite tegemiste kohta.  
Teatritegemist ei saa võrrelda 
kindlate mõõdikutega nagu spordis. 
Nii palju kui on vaatajaid on ka 
muljeid ja arvamusi - kes naudib 
absurdi, kes draamat ja kes 
komöödiat. Kui ometi on ära tuntav 
hea lavastus ja selle esitus. Selle 
festivali pärliks oli vaieldamatult nii 
kuluaarides kui ka žürii arvates 
M.Mc.Donagh „Mägede iludus-
kuninganna“ Abja Kultuurimaja 
näiteringi esituses. Näidendi 
peakangelanna ei jäänud alla Herta 
Helvistele! Lavastuses ei näinud ma 
midagi, mis oleks viidanud 
harrastajatele, kogu lugu oli täiuslik 
tervik. Etenduse lõppedes olid nii 
mõnelgi vaatajal pisarad silmas. 
Lavastus pälvis 13 auhinnast neli! 
Kõige paremat külajanti, selle 
otseses eheduses näitas Koeru. Laval 
oli ehk liigagi lärmaka kõrtsimelu 
keskmes väga ehe kõrtsimamma 
(naisosatäitja preemia), kes läbi 
joomisseltsi enda kukruid täita 
ihkas. Paraku nagu elus ikka - pill 
tuleb pika ilu pääle ja isegi 
kõrtsimammast võib karskuseseltsi 
liige saada. See oli just selline tükk 
mille mängimist žürii liige Sven 
Karja enne festivalile saabumist 
eeldas.  
Repertuaari valik ja selle lahti 
mängimine on igal aastal jutuks 
tulnud. Külateatri eeliseks 

kutseliste ees on, et näitlejad saavad 
teha seda, mis neile parajasti 
meeldib, sest näiteringidelt ei 
eeldata täissaale ja suurt 
piletiläbimüüki. Sammu võrra ees on 
need trupid, kes valivad materjali, 
mis neile arusaadav või siis 
vähemalt mõistetavaks tehtud on. 
Tuleb mängida seda, mis hinge 
tõeliselt puudutab. Tihti on nii, kui 
materjal isegi meeldib, ei suudeta 
selle sügavustesse kaevuda ja nii 
jääb tükk vaatajatele ja pahatihti ka 
näitlejaile enestele mõistetamatuks. 
Need on mõtted ja soovitused, mis 
igal aastal žüriilt tulevad. 
Teisest küljest on ka harrastajatel 
omad ambitsioonid ja unistused teha 
suurt kunsti. Las nad elavad need 
siis välja. Kui tegijatele see 
rahuldust pakub ja lavalt väga 
piinlik vaadata pole, on ju kõik 
korras, sest teatri harrastamine 
külades on ju ikka eelkõige üks 
moodus oma vaba aega vaimselt 
veeta. Näitemänguga tegelemine on 
eelkõige enamustele truppidele üks 
seltsielu vorme. Tavaliselt 
kogunevad ühise mõttemaailmaga 
inimesed ja tihti mõistetakse 
teineteist juba poolelt sõnalt. Sageli 
on prooviaeg palju naljakam ja 
lahedam, kui valmis tüki esitamine. 
Seekord meie trupp küll 
auhindadeni ei küündinud, kuid 
kiita saime küll ja just selle oma 
kodukandi ainelise materjali 
näitamise eest. Lugu kummitavast 
Vigala mõisa „Kabelihärrast“ on 
kõigil soovijail võimalik vaadata 
Vigala valla suvepeol, kus kogu pidu 
siduvaks teemaks on Eiseni 
legendid. 

Festivalil käis ja oma muljeid 
vahendas Astra Põlma

VII Külateatrite festival 
Riidajas lõppes J.M.Eiseni 
külajantidega. 
 
25.-27 maini toimus Riidajas 
Vabariiklik VII külateatrite festival, 
kus kolme päevaga toodi publikuni 
kolmteist eriilmelist lavastust. 
Truppe oli kohale sõitnud igast 
Eestimaa otsast ning esindatud olid 
pea kõik maakonnad.  
Raplamaalt oli festivalil Vana-Vigala 
„Topelt-Kiiks“ koosseisus: Anu ja 
Liina Otti, Mai-Triin Viirsalu, Heli 
Lints, Astra ja Katrin Põlma, Roland 
Saar, Jaan Kuusik ja Gristo Kerves. 
Etendati kodukohast pärit Johann 
Matthias Eiseni legendi 
„Kabelihärra“. 
Nagu tavaks ikka oli kohal ka žürii: 
lisaks Maret Oomerile (Eesti 
Harrastusteatrite Liit), kes on 
osalenud igal aastal žürii tegevuses, 
oli lavastusi hindama kutsutud veel 
Jaak Allik (SA „Ugala teater„ 
direktor) ja Sven Karja 
(„Vanemuine“ draamajuht.) 
Kui möödunud aastal oli repertuaar 
valdavalt eestimaine, siis seekord oli 
pilt palju kirjum – pooled tükid olid 
välismaistelt autoritelt. Kõrvuti 
Jaan Tätte, Jüri Tuuliku ja Heino 
Kiigega võis näha laval ka Tom 
Stopardi, Slavomir Mrozeki ja Dario 
Fo loomingut. Kuid nagu ka 
vabariigi kutseliste teatritele kohane 
ei puudunud ka Ray Cooney ja Neil 
Simoni komöödiad. Esimest korda 
astuti lavale ka läbinisti tantsulise 
lavastusega. Varbla MTÜ 
Teatritrupp „Kuu-klubi“ oli 
muusikasse pannud „Viimse 
reliikvia“, mis hea muusika valiku ja 
efektsete kostüümidega kõiki 
üllatas.  

“PIIS PIKKA PILLIROHO 
MARJA…” 
 
Vana-Vigala põhikooli pärimus-
muusikaansambel esindas 18.-
20.mail Raplamaad 13.vabariiklikel 
laste murdelaulu- ja luulepäevadel 
Läänemaal Hanila vallas Virtsus. 
Esindatud oli veel 7 maakonda.  
Olime selleks puhuks esitamiseks 
valinud Vigala kihelkonnast 
üleskirjutatud laulumängu, mis 
jutustab neiust nimega Ann ning 
Kaali-nimelisest peiust, kes 
abivalmilt neiule appi tõttab, kui too 
pillirooga sõrme lõikab ning kus 
tüdruk palub poisi lõpuks 

tänutäheks tantsimagi. Aastal 1929 
laulis selle loo rahvaluulekogujatele 
Mari Viibus Paljasmaa külast. 
Seekordseteks korraldajateks olid 
eestvõtjatena kohaliku kooli 
muusikaõpetaja Piret Leiumaa ning 
sealne huvijuht Anu Mätas. 
Koostööd kooli, valla ja kultuuriseltsi 
vahel oli kõikjal tunda –   alates 
päevade avamisest Hanila 
muuseumi õuel kuni hüvastijätuni 
Kõmsi rahvamajas. Murdekavade 
esitamise kõrval on suur tähtsus 
murdepäevadel osalejatele Eesti 
erinevate paikade tutvustamine. 
Hanila rahvas tegi seda haruldaselt 
hästi, sest iga vaatamisväärsust oli  

tutvustamas oma ala asjatundjad –
nii Vatla mõisas, Puhtu-Laelatu 
looduskaitsealal, Tuhu sookaitsealal 
kui ka Salevere salumäel. 
Päevadesse mahtusid lisaks 
peakontserdile ja ekskursioonidele 
veel rongkäik, simman, disko ja 
looduseteemaline slaidiprogramm.   
Kellele meeldis disko, kellele 
ekskursioonid (eriti Puhtu poolsaarel 
käimine), kellele hoopis omapäi 
ekslemine mere ääres või kohalikku 
poodi otsides… Selliseid arvamusi 
avaldasid meie osalejad, kes on jälle 
ühe toreda kogemuse võrra 
rikkamad.  

Krista Tõldmaker
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Algab taas külastusmäng 
"Unustatud mõisad"! 
 
MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühenduse 
initsiatiivil toimub ka käesoleval 
aastal üle-eestiline külastusmäng 
"Unustatud mõisad". Projektis 
osalevad kolmkümmend kuus 
mõisat, milles asuvad koolid.  
„Unustatud mõisate“ projekti 
eesmärkideks on juhtida tähelepanu 
Eesti mõisatele ja nende 
arendamisele, tõsta maapiirkondade 
konkurentsivõimet ning anda 
huvilistele unikaalne võimalus 
mõisatega põhjalikuks tutvumiseks. 
Külastusmänguga aitame kaasa 
kultuuripärandi säilitamisele, 
arendamisele ja tutvustamisele, 
ettevõtluse elavdamisele, piir-
kondade identiteedi- ja maine-
kujundusele, rahvaharituse kasvule 
ning kooli ja piirkonna koostööle.  
Raplamaalt on nimetatud üritusega 
liitunud kahjuks vaid Vana-Vigala 
Põhikool. Seda suurem on aga kooli 
vastutus esindada kogu maakonda.  

Projektis osalevad mõisad on kevad-
suvi 2007 kuuel päeval üheaegselt 
külastamiseks avatud. Mõisate 
lähedal asuvate liiklustihedate 
maanteede äärde on paigaldatud 
mõisate eesti- ja saksakeelse nimega 
tahvlid, millel on lisatahvel mõisate 
külastuspäevadega. 
Mõisates korraldatakse külastajate 
vastuvõtt ja registreerimine alates 
10.00 kuni 18.40. Topeltpäevade 
puhul on majutust pakkuv mõis 
külastuseks avatud kuni 20.30. Igal 
täistunnil algab giidiga ekskursioon, 
mis kestab 30-40 minutit.
Tutvustatakse mõisa peahoonet, 
kõrvalhooneid, parki ja tänaseid 
tegevusi. Registreerimislaual on 
saadaval mõisa tutvustav 
jaotusmaterjal. Välja on pandud 
mõisa ja kooli ajalugu tutvustavad 
esitlused. Mõisates on avatud 
kohvikud. Kõikidel külastuspäevadel 
toimuvad kontserdid. Täpsemat 
informatsiooni kõikides mõisates 
toimuva kohta saab igaüks talle 
sobival ajal vaadata inerneti  

vahendusel, külastades spetsiaalset 
kodulehekülge 
www.unustatudmoisad.ee.  
Osalemistasud on mõisates ühtsed: 
pered 40 krooni, täiskasvanud 20 
krooni, õpilased ja pensionärid 15 
krooni. 
Iga mängus osaleda sooviv külastaja 
saab esimesest külastatavast 
mõisast osalejaraamatu, millesse 
kogutakse mõisatest templeid. 
Vähemalt 10 mõisat külastanute 
vahel loositakse välja kutseid sügisel 
ühes Eestimaa mõisas toimuvale 
teatrietendusele. Loositakse välja 25 
üksikkutset ja 10 kolmele inimesele 
mõeldud perekutset. Lisaküsimusele 
õigesti vastanute vahel läheb 
loosimisele 20 Eesti mõisaid 
tutvustavat raamatut. 
 
Kutsume Teid kõiki „Unustatud 
mõisate“ projektis aktiivselt osalema 
ning korraldatavaid kontserte ja 
näitusi külastama. 

Ain Keerup
Vana-Vigala Põhikooli direktor

Vigala valla tantsupäev 
 
Vigalas tähistati ülemaailmset Tantsupäeva 28. aprillil Vana-
Vigala Rahvamajas. Kohal olid pea kõik valla tantsuringid, kes 
näitasid mitmeid erinevaid tantsustiile. Osalesid Vana-Vigala 
Põhikooli lasterühm, võimlejad ja showtantsijad; Kiitsharakad; 
Kivi-Vigala Põhikooli 3.-4.kl rahvatantsijad, kantritantsijad; 
Kullerkupp ja Singirullid. Kõik kollektiivid esitasid vahvaid 
meeleolukaid tantse. Seoses suvise koolinoorte tantsu- ja 
laulupeoga esitasid Kivi-Vigala ja Vana-Vigala rahvatantsijad koos 
kaks tantsu tantsupeo repertuaarist. Mõlema kooli lasterühmad 
pääsesid tantsupeole - järelikult on eesti rahvatants lastele oluline 
ja südamelähedane! Külalised olid sel aastal Raplamaalt 
Flamenco- ja kõhutantsijad. Nende eksootilised tantsunumbrid 
võeti meie rahva poolt väga hästi vastu. Tantsupäev möödus 
meeleolukalt, kollektiivid said osa suurest kommisöömisest ja 
juhendajad tänatud. Aitäh kõigile juhendajatele, vallavalitsusele, 
kultuurikomisjonile, publikule ja loomulikult tantsijatele! 

Ilona Noor, Kivi-Vigala Põhikooli huvijuht

Kokkutulek Kivi-Vigala Rahvamajas 
 
05.mail toimus Kivi-Vigala Rahvamajas viie 
piirkonna eakate kokkutulek, mis on juba 
pikaajaline traditsioon. Kahekümne 
neljandat korda said kokku Rapla, 
Järvakandi, Sipa, Järvakandi ja Kivi-Vigala 
pensionärid. Kokkusaamine toimub iga aasta 
järgemööda erinevas kohas. Seekord olime 
võõrustajateks meie. Traditsiooniliselt 
esinesid kõik kohale tulnud kollektiivid: 
Raplast naisansambel „Meelespea” juhendaja 
Heili Arro ja segaansambel „Tungaltera” 
juhendaja Viive Raam; Sipast naisansambel 
„Hõbelõng” juhendaja Reelika Haidla ja 
tantsijad Kaare Tammaru juhandamisel; 
Valgust segakoor „Linda” juhendaja Reelika 
Haidla ja tantsijad Mervi Vaarmanni 
juhendamisel; Järvakandist naisrahva-
tantsurühm „Hellakesed”  juhendaja Helju 
Vahurand; Kivi-Vigalast naisansambel 
„Hõbejuus” juhendaja Aili Soonberg ja 
naisrahvatantsurühm „Kullerkupp” 
juhendaja Helmi Hiibus. Kokku 100 inimest. 
’Kontsert oli meeleolukas ja huvitav – laulud 
vaheldusid hoogsate tantsudega. Vahepeal 
kinnitasime keha ja jälle esinemised. Seekord 
sai näha Helmi Hiibuse initsiatiivil töötanud 
õmblusvabrikus ja moeateljees valminud 
uusimaid sellekevadisi ja -suviseid moode. 
Kokku 30 komplekti. Menu oli suur. Lõpuks 
kõlas veel ühislaul. Järgmisel aastal 
saadakse kahekümne viiendat korda kokku 
Järvakandis. 

Heli Lints
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MAADLUSUUDISED 
 
28. aprillil toimus Märjamaal Eesti 
meistrivõistlused kuni 20 aastastele 
noormeestele: 
Ardo Arusaar 84kg 1.koht 
Rait Thomberg 96kg 1.koht 
Georg Lurichi rahvusvahelistel 
mälestusvõistlustel Tallinnas 
saavutas Ardo Arusaar (84kg) 3. 
koha. 
19-20. mail toimus Taanis 
Põhjamaade meistrivõistlused kuni 
17 ja kuni 19 aastastele 
noormeestele. Jaan Kuusik maadles 
nooremate seas kehakaalus 69 kg. 
Esimesest ringist Jaan edasi ei 
pääsenud, puudu jäi massist ja 
rahvusvahelisest kogemusest. 
Ardo Arusaar maadles vanemate 
grupis kehakaalus 84kg. Saavutas 
nelja kindla  võiduga 1. koha. 
26. mail Kehtna Liud: 
Hannes Välis 32kg 3.koht 
Jaan Kuusik 66kg 1.koht 
Indrek Pilv 100kg 2.koht 

Olev Nisumaa

Spordipäev Gerd Kanteriga 
 
24. mail toimus Kivi-Vigala 
Põhikoolis koos Vana-Vigala 
Põhikooliga spordipäev. Külalisena 
tuli kohale maailma üks paremaid 
kettaheitjaid Gerd Kanter. 
Hommikul alustasid spordipäevaga 
algklassid. Peale meeleolukat 
sportimist jõudis kell 12.30 Kivi-
Vigalasse ka vägilane Gerd. On ikka 
suur mees sõna otseses mõttes. Peale 
allakirjutanu sissejuhatust tutvustas 
ennast Kanter ise ja rääkis oma 
karjäärist ja rekorditest, mis on 
muideks vägagi muljet avaldavad. 
Sellele järgnesid küsimused, mida 
jagus küll igat masti, jala numbrist 
kuni treeningmeetoditeni. Siis oli 
aeg näidata kettaheite tehnikat ja ka 
pikemaid kettakaari.  
Peale omaenda kahekilose ketta 
heitis Gerd ka kooli kilost ketast. 
Lendas ikka kaugele küll. Hea, et 
teiselpool staadionit olev tehnika 
terveks jäi. Koht kuhu ketas 
maandus on teada, kuid kahjuks veel 

mõõtmata. Staadioni rekord oli see 
igatahes kindlasti. Eks aeg näitab 
millal see üle heidetakse.  
Peale kettaheidet jagas Gerd ka 
lahkelt autogramme ja kõik soovijad 
said koos temaga pilti teha. 
Lõpetuseks kinkis ta kõigile 
spordipäeval esimese koha saanutele 
ka oma autogrammiga pildi.  
Peale seda jätkus suuremate 
klasside spordipäev, kus muideks 
heideti üle Gerd Kantri põhikooli 
rekord kettaheites. Kui temal oli see 
23 meetrit siis mei poisid heitsid 30 
meetrit täis. Loodame, et see 
innustab neid spordiga jätkama.  
Kokkuvõttes oli vägagi meeldiv päev 
ja ka ilm halastas esimest korda 
sellel kevadel. Suured tänud Vana-
Vigala õpetajatele ja ka nendele 
õpilastele, kes kohale olid tulnud. 
Loodame, et kahe kooli vaheline 
koostöö jätkub juba sügisjooksuga 
Vana-Vigalast Kivi-Vigalasse.  
 

Marko Kreuz  

MINI EEL ERNA 
 

12. - 13.mail oli tore üritus Rapla 
Kaitseliidu Maleva poolt Noortele 
kotkastele ja Kodetütardele, mis 
kandis nime Mini eel Erna. Vigala 
rühmast osalesid Taavi Fuchs, Gerto 
Torjus, Ants Kensap ja Allar Kukk. 
Tükk tegemist oli orienteerumise ja 
vastutegevuse eest ära 
põgenemisega. Igale rühmale anti 40 
elutalongi, igaüks rühmast sai 10 
elutalongi. Meie rühm suutis korra 
vastutegevusele vahele jääda ja 
kaotasime kolm elutalongi (finišis oli 
neid meil alles siiski 37), sest 
tingisime ja saime neli piletit 
kolmeks. Igas punktis olid omad 
ülesanded. Nende hulka kuulus: 
õhkpüssist laskmine 5m kauguselt, 
granaadivise, noavise, lõkke 
tegemine, üks sideülesanne, 
herbaallehtede pealt taimede ära 
tundmine, naha järgi loomade ära 
tundmine, miinivälja ületamine 
(sellel aastal oli märguandeks miini 
otsa koperdamise koht "kellukese 
tilin"), esmaabi kutsumine metsa ja 
palju muudki.  
Kokku läbiti kahe päevaga umbes35-
40 kilomeetrit. Juhtus ka seda, et 
papud said märjaks ning ka sokid, 
sest liikusime pidevalt läbi metsa ja 
seal oli natuke märg (mõnes kohas 
oli vesi lausa põlvini). Alles õhtul 

ööbimispaigas saime vahetada 
jalatsid uute vastu.  
Kõigile väga meeldis ja saime ennast 
korralikult metsas välja elada. 
Tegemist oli võistlusega, siis endi 
kiituseks võime tunnistada 
saavutatud teist kohta, mis on 
võrreldes eelmiste aastatega väga 
hea tulemus. 
 
TRAKSID PEALE! 
 
Noored kotkad ja Kodutütred Vigala 
rühmast käisid 15.mail Aide 
autokoolis, et tutvuda liikluses 
esinevate ohtudega. Saime proovida, 
kuidas inimesi kaitseb turvavöö. 
Kõik osalejad said võimaluse istuda 
tooli peal, mis liikus 7km\h ning jäi 
äkki seisma. Sellega demonstreeriti 
turvavöö vajalikkust auto istmetel.  
Siis olime veel n.ö vardasse aetud 
autos, mis imiteeris üle katuse 
käivat autot. Auto jäi lõpuks katuse 
peale seisma ning meie pidime sealt 
iseseisvalt aknast välja ronima.  
Pärast vaatasime klassiruumis 
videoid. Kindlasti paneme nüüd kõik 
alati turvavöö autos sõites kinni, sest 
juba väiksemagi kiiruse juures on 
põrutuslöögid suured ning turvavöö 
kaitseb meid sõidukist välja 
lendamast. Soovitame ka teistel 
minna. 

Taavi Fuchs, noorkotkas

Jaapani keisrile laulmas 
 
Vigala valla kahe põhikooli 
ühendlastekoor käis 24. mail 
Tallinna lauluväljakul Jaapani 
keisri Akihito ja keisrinna Michiko 
Eestis viibimise puhuks korraldatud 
väikesel laulupeol “Rõõm laulust”. 
Lauluväljakule jõudes saime bussis 
kätte eesti ja jaapani lipud, 
käepaelad ning toidukotid. 
Häälerühmade kaupa läksime 
laulukaare alla ning laulsime kõik 
laulud kolm korda läbi. Lavalt 
lahkumata jäime huviga keisri 
tulekut ootama. Peagi ilmusid 
Lasnamäe veerult reas sõitvad 
mustad sõiduautod ning orkester 
alustas Kaerajaani lugu. Valju 
aplausi ja lipulehvituste saatel 
väljusid külalised autodest ning 
suundusid mööda punast vaipa 
istekohtadele. Kontsert algas Laulu-
ja tantsupeo tunnuslauluga “Puu on 
puude kõrgune”, solistiks Liisi 
Koikson. Eriti võimsana jäi meelde 
viimane laul “Isamaa ilu hoieldes”, 
milles laulsid solistidena kaasa Ivo 
Linna, Gerli Padar ja Lenna 
Kuurma.  
Meile meeldis see päev väga! 

Maarja Paluoja ja Sigrid Saar 
Kivi-Vigala Pk 9. klassist.
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suuremas või väiksemas paigas on meil kõigil võimalus 
minna igamehe panka – Postipanka. Nagu nimigi ütleb, 
on Postipanga puhul tegemist nii postkontori kui ka 
pangaga, kusjuures teenuste valik on pea sama lai kui 
päris pangas.  
Postiasutusi on Eestis üle 500 – samapalju on ka 
Postipanku. Neist 115 on elektroonilised, teised esialgu 
mitte. Erinevus on selles, et elektroonilises Postipangas 
saab tehinguid teha reaalajas, teistes toimub see 
mõningase viivitusega (väliselt tunneb elektroonilise 
Postipanga ära Postipanga valguskasti järgi). Juba sel 
aastal saavad elektroonilise lahenduse täiendavalt 30 
Postipanka.  
20. aprillil muudeti elektrooniliseks Kivi-Vigala 
Postipank. Seega kõik, kellel on vaja arveid maksta, 
raha välja võtta või pangalepinguid sõlmida, saavad oma 
aega ja sõiduraha kokku hoida ega pea minema 
Kohilasse, Märjamaale või Raplasse, kus asuvad 
lähimad Raplamaal tegutsevad SEB kontorid, sest 
pangateenuseid saab kasutada sealsamas, Kivi-Vigalas.  
Eesti Posti ja SEB Eesti Ühispanga koostöös sündinud 
Postipanga eesmärgiks on pakkuda igale inimesele 
pangateenuseid inimesele kõige lähemal asuvas post-
kontoris. Seda on üheskoos edukalt tehtud 10 aastat. 
Igaüks, sõltumata kodupangast, saab Postipanka 
kasutada oma igapäevaste finantstehingute tegemiseks. 
Ja kui rahaasju ajada pole, saab Postipanga 
klienditeenindajaga lihtsalt juttu ajada – õiget teeotsa 
küsida, ajalehte osta või niisama kaeda, mis asi see 
Postipank on. Tavaliselt asuvad postkontorid just 
keskustes, olgu see siis suurem või väiksem koht. 
Elektroonilistes Postipankades saavad 
sularahatehinguid ja sularahata arveldusi teha kõikide 
pankade kliendid. Siiski tasub avada Postipangas SEB 
Eesti Ühispanga arvelduskonto ja võtta deebetkaart, 
sest SEB Eesti Ühispanga klientidele on sularaha 
arveldused tasuta. SEB Eesti Ühispanga arvelduskonto 
omanikud saavad Postipangas tasuta sõlmida ka 
Internetipanga, otse- ja püsikorralduse ning 
telefonipanga lepinguid.   
Arvelduskonto avamine koos deebetkaardiga on 
Postipangas tasuta. Soovi korral on võimalik vormistada 
Postipanga kaart, mille saab kohe kätte. Postipanga 
kaart on tavaline deebetkaart, millel on küll mõningal 
määral vähem funktsioone (kaupluses ei saa ostude eest 
maksta), kuid see-eest puudub kaardil kuuhooldustasu.   
Juba selle aasta lõpuks lisandub palju olulisi säästu- ja 
laenutooteid, mida igaüks saab lihtsalt, mugavalt ja 
kiiresti oma kodukandis kasutada.  
Veel saab Postipanga teenuste kohta lugeda SEB Eesti 
Ühispanga ja Eesti Posti kodulehekülgedelt: www.seb.ee 
ja www.post.ee   
Postipanga teenuseid ei saa kasutada ajal, mil 
postkontor on suletud. Kivi-Vigala postkontor pakub 
Postipanga teenuseid: 
E 8:00-12:00, T,N,R 8:00-14:30, K 8:00-13:00 ja 14:00-
18:00. 

Meeldivate kohtumisteni Kivi-Vigala Postipangas!

Kivi-Vigala Postipank sai 
elektroonilise sisu  
 

Peaaegu igas Eestimaa  

IGA JALG JÄTAB OMA JÄLJE 
 
Sellist mõtet kannab Sillaotsa talumuuseumis 
vastavatud näitus ja hiljuti trükivalgust näinud raamat, 
mis kajastab muuseumi veerandsadat aastat. Sest just 
aastal 1982 alustas teenekas kodu-uurija Aleksei 
Parnabas (Sillaotsa Aadu) oma sünnitallu 
kodumuuseumi rajamist ning jõudis seda tööd teha 4 
aastat.  
Nüüdseks on järje üle võtnud Maie ja Jüri Kusmin, kes 
on koos oma paljude abilistega teinud kõik nendest 
oleneva, et muuseum püsiks elavana. Kõigest sellest 
pajatab muuseumirahva eestvõttel koostatud 
juubelikogumik. 
Oleme meiegi, folklooriselts Kiitsharakad, jätnud oma 
jälje(d) Sillaotsale. Veetnud tegusaid päevi talutöid ja –
tegemisi nautides, sisustanud päikeselisi ja ka 
vihmaseid suvistelaupäevi oma etteastetega, osalenud 
Topelt-Kiiksu suveetendustel. Ja ega me ka juubelilegi 
minemata saanud jätta. Kaasas korviga kodupoolist, 
labajalalood ja -tantsud, olime muuseumirahvast 
õnnitlemas koos Audru, Järvakandi, Sipa – Loodna 
rahvatantsijate ning Raplamaa 
rahvamuusikaorkestriga. Oli kena õhtupoolik –
kahekümnes suviste kiigepidu. 
Lähima muuseumina omab Sillaotsa talumuuseum 
Vigala rahva jaoks suurt tähtsust ja ajaloolist väärtust, 
sest on seal mitmeid museaale ka Vigala valla taludest 
pärit. Loodetavasti on iga meie valla elanik seda 
muuseumi juba korduvalt külastanud ning tajunud seda, 
et „see on justkui püha paik. Paik, kus on õnnestunud 
peatada aeg,” nagu kirjutab Rapla maavanem Tõnis 
Blank. „Ühiskondliku mälu abil püsivad koos inimsuhted 
ning inimeste ühendused perekonnast, kogukonnast 
kuni rahvaste ja riikideni.” Jääb üle sellega vaid 
nõustuda… 

Krista Tõldmaker, üks Kiitsharakatest

Loomaarst Ester Alekand teatab: 
Viibin 07.-11.06.2007 reisil ning mind asendab 
Maile Ervin, kuid veterinaartõendeid väljastab 

Märjamaa valla vetarst Liia Lumi. Vajaduse korral 
palun helistage ette tel. 524 7100. 

Märjamaa vet.teenindus asub nüüd endises 
viinakaupluses Pärnu mnt.-l. 
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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. 88 
Linda Illimar 24.06. 88 
Oskar Roosi 02.06. 85 
Erika Kanter 07.06. 82 
Alma Vitsberg 22.06. 81 
Hilja Jürisalu 27.06. 80 
Asta Koorep 08.06.  75 
Malle Pärnala 14.06. 60 
Alide Ljubomirova 18.06. 60 
 

Toom alles hõiskas 
ja oli kui mõrsja 

nüüd tuiskab 
õunapuu 

õielund, õielund  
rohi kõik täis. 

Oh, peatu veel 
kevad! 

Las näeme veel und 
mida oodatud sai 

talvepimedail 
päevil! 

Palju õnne! 

TÖÖMALEVAD! 
 
Seoses juunikuu tiheda graafikuga nii töömaleva 
korraldajatele kui ka noorte hõivatusega, toimub 
Vigala Töömalev see aasta kahes osas:  
I kord – 18. – 21. JUUNI, 4 päeva, tööaeg 5 
tundi tavapärase 4 tunni asemel.  
II kord – 16. – 20. JUULI, 5 päeva, tööaeg 4 
tundi. 
Iga soovija võib kandideerida mõlemasse rühma 
või ka ainult ühte neist.  
Avaldusi töömalevasse võetakse vastu 
Vigala Vallavalitsuses ja Vana-Vigala 
Rahvamajas: E – N 11.–14. juunil 2007.a  
 
Rühmad tegutsevad kahes piirkonnas Kivi-
Vigalas ja Vana-Vigalas, töötasu see aasta on 22 
krooni tunnis, tublimatele preemia ühe 
päevapalga ulatuses �.  
Nii Vana-Vigala kui Kivi-Vigala rühma võetakse 
korraga vastu vaid 10 noort! Kandideerida 
saavad noored alates 13 eluaastast. 
 

Info: Elle Altmets 489 4772, 5615 9260 

EELK Vigala Maarja koguduse teated 
10. juunil kl 11.00 leeripüha armulauaga 
jumalateenistus. Laulab Reet Kaljula. 
23. juunil kl 8.00 Võidupüha palvus kiriku torni ees. 
Kaasa teenib puhkpill. 
1. juulil kl 11.00 surnuaiapüha jumalateenistus kiriku 
aias, sellele järgneb armulaud kirikus. Kaasa teenib 
Vigala puhkpilliorkester, orelil Andres Uibo. 
29. juulil kl 11.00 kuldleeri armulauaga jumalateenistus. 
5. augustil kl 11.00 ristimise püha armulauaga 
jumalateenistus. Kaasa teenivad orelil Andres Uibo ja 
viiulil Mari-Liis Uibo. 
9. septembril koguduse 668. sünnipäeva armulauaga 
jumalateenistust. Pärast jumalateenistust kohvilaud 
kirikuaias. 

Eelmise kuu vallalehe artiklis “Kuidas Vigalalt Teemant 
varastati” oli eksitav viga – Kaire Veeroja ei ole kunagi 
elanud Sauel Jaan Teemandi majas, vaid terve elu 
Vasalemmas. Autor vabandab. 
Samuti oli eksitus tervisenädala artiklis nimega Harry Pool, 
kes osutuks hoopis naiseks nimega Marry Pool. Siin võtab 
süü omaks lehetoimetaja Elle, kes ei tunne kohalikke ega 
oska käekirju lugeda. VABANDAN! 

Meie hulgast lahkunud 

Herta-Elvine Lätti 

Salme Kaasik 

 

VALLAAMETNIKE PUHKUSED  
juunis ja juulis: 
 

Vallavanem Priit Kärsna – 02.07-10.08.2007 

Vallasekretär Helja Kaarits – 04.06-17.06; 
02.07-29.07 

Maakorraldaja Katrin Kalmus – 02.07-15.07  

Sotsiaaltöö spetsialist Ilme Roosi – 02.07-
05.08 

Registripidaja Sirje Aiaots – 18.06-01.07 

Raamatupidaja Helvi Tondi – 11.06-24.06 
 


