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Aeg on õu korda teha! 

Vängla küla talgupäev 
 
22. aprillil tegi Vängla küla rahvas teoks oma 
ammuse plaani – korrastada jõekallas ja alustada 
sinna külaplatsi rajamist. 
Kohale tuli viisteist saagide, rehade ja 
tegutsemistahtega varustatud inimest. Mehed 
võtsid maha liigseid puid ja võsa, naised riisusid ja 
korjasid prahti. Kohal olid ka mitmed 
külanoormehed, kelle pulbitsev jõud kulus okste 
tassimise ja oma aja ära elanud piimapuki 
lammutamisele marjaks ära. 

Päeva lõpul oli rõõm vaadata puhtamaks saanud 
jõekallast ja Vängla õue. Ka park näeb kenam 
välja. Toredat talgupäeva jäävad meenutama 
parki istutatud noored männid ja kased. 
Vängla küla rahval on palve kõigile, kes käivad 
Vänglas kõikvõimalikke jõega seotud rõõme ja 
hüvesid nautimas – austage meie tööd ja palun 
koristage praht enda järelt ära! 
 

Sirje Aiaots
Pildil: Liia Veskimägi, Silva Paavel ja Tanel 
Paavel 
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Elavad nukud Kivi-Vigalas 
 
Kivi-Vigala Rahvamaja näitering 
„Sõbra-Vägi” õppis selgeks 
Inglise muinasjutu „Chochesteri 
printsess” järgi seatud 
nukunäidendi.  
Selleks, et kõik oleks ilus ja hästi 
välja tuleks, tuli ise valmistada 
lavadekoratsioonid: kuningaloss, 
metsavana koobas, suur kaev, 
kuninglik kaarik jms. Käiku 
läksid pappkastid ja igasugune 
muu materjal – ühesõnaga kõik, 
milledele käärid ja nuga peale 
hakkasid. Väga suur töö oli lava 
taustapildi maalimine. Oma 
kolm päeva oli pintseldamist. 
Valmis ta sai! Nukke – Barbiesid 
– oli vaja tervelt üheksa. Need 
laenasime Kivi-Vigala lastelt.  
Esietenduse andsime 31.märtsil 
Valgu rahvamajas, kus toimus 
maakondlik harrastusteatrite 
truppide ülevaatus. Meie 
näiteringi etteaste oli tõesti 
ainulaadne, kuna varem pole 
ükski kollektiiv seal 
nukulavastusega lavale tulnud.  

Lavastuses osalesid rahvamaja 
staažikad ja vähemtuntud 
näitlejad: Uljam Kuusla, Heli 
Lints, Ave Vaarma, Helgi Kukk, 
Einar Nei, Marko Kreuz, Marge 
Plamus, Merle Paiba ja Viivi 
Sõber.  
Nüüdseks oleme veel etendusi 
andnud. 9. aprillil rahvamajas 
Kivi-Vigala lasteaia mudilastele 
ja põhikooli alglassi õpilastele, 
huvilisi oli ka vanematest 
klassidest. 17.aprillil kutsuti 
meid külla Vana-Vigala 
lasteaeda. Tore on lastele 
esineda, sest kümned siirad 
silmapaarid jälgivad väga 
tähelepanelikult kõike, mis laval 
toimub. Ja milline vaikus! Võib 
kuulda sääse pirinat (kui neid 
oleks).  
Lavatükk on väga romantiline ja 
õpetlik. Peale etendusi arutasime 
koos lastega, kas oli selles 
muinasjutus midagi õpetlikku ja 
nimelt mida? Kõik lapsed olid 
õigesti aru saanud, mida 
muinasjutus öelda taheti.  
Vana-Vigala lasteaia poolt kingiti 

meie näitlejatele suured 
šokolaaditahvlid ja kommikarp. 
Väga ilus oli laste poolt 
valmistatud kaart, millele olid 
kirjutatud südamlikud tänusõnad 
meie nukunäitlejatele. Veelkord 
suur, suur tänu! 
Kohtumise lõpetuseks näitas 
lasteaia juhataja meile lasteaia 
ruume, kuna enamus meist olid 
seal esimest korda. Ruumid on 
soojad, maitsekalt sisustatud. 
Igale poole oli välja pandud laste 
tehtud pildid ja eriti ilusad olid 
voolitud imekaunid skulptuurid 
(kui nii öelda võib). Jäi mulje, et 
tegemist on ühe väga suure 
sõbraliku pere koduga, sest 
teatavasti on ju selle lasteaia 
ruumid ehitatud ümber tervikuks 
mitmest endisest korterist. Edu 
teile! Sellised kaunid kohtumised 
jäävad kauaks, kauaks meelde.  
Ees ootab meid veel esinemine 
Vigala Hooldekodus. Soovime 
kõigile kaunist kevadet! 

Viivi Sõber
Kivi-Vigala Rahvamaja 

näiteringi juhendaja. 

Vigala valla lastekoori laager 
 
Reedel, 13.aprillil, sõitsid Kivi-
Vigala Põhikooli lastekoori 
laululapsed Vana-Vigala 
Põhikooli kahepäevasesse 
laagrisse, et suvise laulupeo 
laule harjutada. Kuna kahe kooli 
lauljad moodustavad võimsama 
koori ja nii on esinetud juba 
mitmendat aastat, siis 
laululaager on hea võimalus 
harjutamiseks. Tüdrukud (poisse 
kooris pole) tundsid laulmisest 
siirast rõõmu ja täitsid õpetajate 
nõuandeid tähelepanelikult ning 
jõutigi soovitud tulemuseni.  
18. aprillil Märjamaa 
Gümnaasiumis toimunud 
ettelaulmisel esineti dirigent 
Silja Kääri käe all hästi. Žürii 
kiitis koori ilusa kõla eest. 
Koorile omistati III kategooria ja 
anti luba osa võtta Tallinnas 2. 
juulil toimuvast laulupeost. Peab 
mainima, et Silja on väga hea 
koorijuht, ta süstib lauljatesse  

entusiasmi ja tema käe all on 
kindel laulda.  
Et laulupeo rongkäik oleks 
lõbusam osavõtjatele ja 
pealtvaatajatele, soovitas 
Laulupeo Sihtasutus tööõpetuse 
õpetajatel aidata lastel 
valmistada lihtsamaid rütmipille. 
Laagrilapsed saidki pille 
meisterdada lauluvaheaegadel 
õpetaja Veikko Halliku 
juhendamisel. Süüa tegi 
laagrilistele Raili Roosi, kelle 
valmistatud toidud maitsesid 
hästi. Täname sind, Raili! Tänan 
ka omalt poolt Siljat laagri 
korraldamise ja õnnestunud 
esinemise eest!  
Lauljate poolt suured tänud 
Vigala Vallavalitsusele, kes lubas 
kõigile laulupeost osavõtjatele 
laulupeo pluusid välja osta. 

Kivi-Vigala muusikaõpetaja 
Aili Soonberg

 
Järgnevalt räägivad osavõtjad 
ise: „Reedel peale tunde sõitsime 

Vana-Vigala kooli, kaasas 
magamiskotid ja muu vajalik. 
Meid võeti kenasti vastu ja 
juhatati klassi, kuhu laotasime 
magamisasemed. Seejärel 
hakkasime aegaviitmata laule 
harjutama. Esimesel päeval 
laulsime õhtul kella 9-ni. 
Järgmisel päeval oli äratus kell 8 
ja laulsime kella 13-ni. Meid 
jaotati gruppidesse ja nii saime 
käia poiste tööõpetuse klassis 
rütmipille meisterdamas, mis me 
suvel Tallinnasse kaasa võtame. 
Meid juhendas õpetaja Veikko. 
Neid pille oli põnev teha: me 
puurisime, saagisime ja 
lihvisime. Teisel päeval saimegi 
tõeliselt ägedad pillid valmis, mis 
teevad ka vägevat häält! Kahe 
päeva harjutamise tulemus oli 
see, et saime laulma Tallinna 
laulupeole. Meile ja arvame, et ka 
teistele lauljatele see laager 
meeldis väga!“ 

Mari Andreller ja 
Cyrsten Rohumaa
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Kuid kõige ägedam asi oli saviga 
mäkerdamine. Tore oli ka parte 
vaadata (maja asub jõekaldal ja 
parte oli seal palju).“ 
Rauno Liitmäe: „Meeldis 
savikausi tegemine ja üllatav oli 
ahju suurus. Mulle meeldisid 
kunstitunnid sest need olid 
vahepeal naljakad ja vägevad.“ 
Meie kunstinäitusel saab vaadata 
nii Raplas kui ka kunstiringis 
valminud töid. 
Ringi tegevust toetas lisaks Vigala 
Vallavalitsusele Eesti 
Kultuuriministeerium 5000 ja 
Eesti Kultuurkapitali Raplamaa 
Ekspertgrupp 2000 krooniga. 
Kevadel ootab kunstisõpru ees 
ekskursioon Järvakandi 
Klaasimuuseumi. 

Noored viis kunstini 
Astra Põlma

18. mail toimub Vana-Vigala 
Raamatukogus ANK kunsti-
ringi näituse avamine! 
 
Noortekeskuses on sellel aastal 
kunstiringis tegeletud peamiselt 
klaasimaaliga. Eriti huvitavaks 
tegid selle hooaja tunnid 
väljasõidud Rapla Kunstitegemise 
Seltsi. Selts asub vanas pastoraadi 
hoones ja peidab endas 
ajastuhõngu, maaliliselt mõjusid 
vanad uksed, dekoreeritud seinad 
ja kunstiteosed. Majas valitses 
rõõmus segadus ja kunstivaim. 
Eriti sooja mulje jättis lastele maja 
perenaine Krista Urvet. Tema käe 
all said noored õppida klaasi 
lõikamist ja purustamist ning ka 
seda kuidas pärast kildudest 
kaunis pilt kokku panna. 
Kolmandal tunnil voolisime laste 
soovil savi. 
Kokku osales tundides 25 noort. 
Küsimusele mis neile kõige rohkem 
meeldis vastasid noored ise nii: 
Laura Saareste: „Seal olid ilusad 
ruumid, eriti huvitav oli 
sulatusahi. Kui ma seda 
klaasimaali tegin, siis mulle 
meeldisid erineva värviga 
klaasikillud. Savist meeldis mulle 
neid ussikesi teha ja kui nendest 
ussidest südamekujuline karp 
välja tuli oli see ilus. Järgmine 
kord kui ma sinna lähen, siis 
glasuurin ma selle ilusate 
värvidega ära.  
Õpetaja oli lõbus ja kui keegi segas 
siis ta keelas neid ja ta oli ilus ka. 
Tal oli ka üks abiline - Jüri kes oli 
väga tore ja abivalmis, kui me seal 
viimast korda käisime, siis jagas ta 
kõigile pirne. See oli lahe!“ 

Eve Meister: „Mind üllatas see, et 
klaasikildudest saab ise ilusaid 
pilte teha. Seal olid hästi toredad 
inimesed, kes õpetasid sõbralikult
kuidas kunsti teha. Õpetaja ei 
olnud kuri ja seletas hästi 
erinevaid tehnikaid. Kahju oli 
ainult sellest, et klass oli väike ja 
laudu vähe. Eriti meeldis teiste 
töid vaadata ja nendest õppida.“ 
Marco Saareste: „Meeldisid 
värvilised klaasid.“ 
Tiina Põlma: „Maja on vana ja 
huvitav, seal tahaks tihedamini 
käia. Esimesel korral tegid kõik 
peaaegu südameid ja need olid 
hästi ilusad. Õpetaja käest saime 
teada, et punast klaasi tehakse 
kullast. Õpetaja oli hästi tore ja 
väike ja aitas, kui vaja. Poisid 
lollitasid liiga palju. 

Vigala Hariduselu 320 
 
21. juulil 2007. aastal toimub 
Vana-Vigalas Vigala 
Hariduselu tähistamisega 
seotud üritused.  
 
Registreerimine algab kell 
13.00 Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli trepil.  
Kell 13.30 – mälestuskivi 
avamine mõisa ees 
Kell 14.00-16.00 – Konverents  

Kell 16.30 – 18.00 – osalejate 
toitlustmaine  
Kell 18.00 – rongkäik, kontsert 
pargis laululaval 
Kell 20.00 – tasuta 
tantsuõhtu. 
 
 
Osalustasu eelregistreerimise 
korral 100 krooni, kohapeal 
125 krooni. 

Raha kanda Vigala
Vallavalitsus arveldusarvele 
SEB Ühispank 
10802004562004 
 
Märksõna VH 320 ja 
kindlasti märkige KELLE 
eest tasumine toimub!  
 
Nt. Elle Altmetsa osalustasu 
VH 320. 
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Päärdu küla kokkutulek 
 
Teatame Päärdu küla elanikele 
ning endise Päärdu kooli 
lõpetajatele ja õpetajatele, et 
11. augustil 2007 aastal toimub 
Kolgi talus Päärdus küla 
kokkutulek. Meenutame endiseid 
kooliaegu, jäädvustame Päärdu 
kooli nime kivisse ning paigutame 
selle Päärdu mõisa värava kõrvale. 
Küla kokkutulekul toimub ka 
külavanema valimine. Päärdu 
naisteseltsing seadis külavanema 
kandidaadiks Päärdu küla elaniku 
Krista Pesti. Omapoolseid 
külavanema kandidaate võite 
esitada küla kokkutuleku 
korraldus-toimkonnale, kuhu 
kuuluvad Ene Jeeser, Naima 
Maalinn ja Olavi Meeles.  
Kokkutulekul istutame tamme 
Kolgi talu maadele, kus asus  

võtta, kohv ja tee valmistatakse 
kohapeal. Osamaksu saab maksta 
kokkutulekul.  
Siin kohtuvad ka Kalmuse – Palmi 
suguvõsad. 
Sisustame seda toredat päeva 
meeldivalt – hommikul käik Poti 
laadale, mis toimub Vana-Vigalas, 
keskpäeval koguneme Kolgi talu 
õuele Päärdus, õhtul soovitame 
vaadata Sillaotsa Talumuuseumis 
Velisel algusega kell 19.00 
vabaõhuetendust. Valgu 
kultuurimaja isetegevuslased ja 
Vana-Vigala näitetrupp 
“Topeltkiiks” mängivad A.Kitzbergi 
näidendit “Kosjasõit”. 
Ootame Päärdu küla elanike 
erinevate põlvkondade rohket 
osavõttu.  
Kokkutuleku päevakava ilmub 
juunikuu “Vigala Sõnumites” 

Korraldustoimkond 

esimene Päärdu kool, mille 
asutamisest möödus 2006 aastal 
160 aastat. Kool töötas aastatel 
1846 – 1972, seega 126 aastat. 
Mälestame Päärdu puhkpilli-
orkestri mängijaid. Orkester loodi 
raamatukoguseltsi juurde 1928 
aastal ja tegutses aastani1968, 
seega 40 aastat. Külalistena 
palume kokkutulekule esinema 
Jakob Sinikase puhkpilliorkestri 
ning Olavi Meelese meeskvarteti. 
Loodame kohtuda noorte 
muusikutega. Kohal on ka 
fotograaf. 
Oodatud on kokkutulekule peale 
praeguste ja endiste Päärdu küla 
elanike, kooli lõpetajatele ning 
õpetajatele ka küla suvilate 
omanikud, vallavalitsuse ja valla 
teiste külade esindajad ning muidu 
asjast huvitatud inimesed. Väike 
kehakinnitus tuleb endal kaasa  

Vili kütteks – kas 
tulevikuvõimalus? 
 
Vigala Maameeste Seltsi esindus 
käis 11. aprillil Lõuna-Eestis 
Põlvamaal Orava vallas Hanikase 
külas tutvumas, kuidas köetakse 
energiakultuuriga. Nimelt kasuta-
takse sealse külakeskuse kütteks 
kaera. Lahke vastuvõtja oli hr 
Jaanus Hakk firmast OÜ 
Hakkepuit. Nimetatud firma 
tegeleb biokütuste tootmise ja 
müügiga. J. Hakk selgitas, et 
külakeskuse küttesüsteem on 
valminud projektirahadega, 
ehituse kogumaksumust  aga 
vastuvõtja ei avalikustanud.  
Maaelu arengukava (2007-2013) 
kohaselt on üheks tulevaseks 
toetussuunaks investeeringud 
bioenergia tootmisse. 20. aprillil 
kirjutas põllumajandusminister 
alla määrusele, millega 
põllumajandustootjad saavad 
alates käesolevast aastast taotleda 
energiakultuuri toetust. 
Toetuse maksimumsuuruseks on 
704 krooni hektari kohta. Toetus 
makstakse välja järgmisel aastal. 
Raivo Kalso arvas, et sõit läks asja 
ette ja kui tahta, siis on võimalik 
süsteem ka ise valmis teha. Ühiselt 
tõdeti, et pidevalt tuleb kursis olla, 
mis võimalused on avanenud ja 
millised toetused tulemas. Kui 
keegi on ideest tegelikkuseni 

jõudnud, siis miks mitte minna 
teiste kogemustest kohapeale 
õppima. Selgeks sai ka, et vilja 
kuivati tööshoidmiseks viljaga 
kütmine ei sobi, sest ei anna 
piisavalt ägedat kuumust. Ja seegi, 
et esmalt võiks katsetada 
sorteerimisjäätmete kütmisega.  
Kes tahab ise arvutada, kalliks 
teraviljaga kütmine läheb, siis 3,5 
tonni kaera kütmisel saadav 
energia on võrreldav 1 tonni 
vedelkütte kütmisel saadava 
energiaga. Kui kellelgi huvi tekkis, 
siis täpsemat infot võib küsida 

tutvumisreisil käinute - Heino 
Üürikese, Jaan Kuusiku, Rein 
Liländeri, Raivo Kalso, Arne 
Maiste, vallavalitsust esindanud 
Enn Roosi ning rooli hoidnud Arvo 
Roosi, käest. 
Initsiatiiv sõiduks tuli Läti küla 
talunikult Kaljula Kalsolt, kes oli 
huvitatud, kuidas ise 
teraviljaküttesüsteemi ehitada.  
Vigala Maameeste Selts tänab 
vallavalitsust vastutuleku ja sõidu 
toetamise eest.  

Rein Liländeri jutu järgi 
ülestähendanud Janika Liländer.
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Vigala Vallavalitsus 
 
04.04.2007 istungil  otsustati: 
- lubada erastada ostuees-

õigusega maad neljal taotlejal 
- määrata Kurevere maja 

teenindusmaa suuruseks 4890 
m2 ja Jaama kuues 
teenindusmaa suuruseks 4595 
m2 

- kinnitada tagastamisel 
nõudeõigusest suuremas osas 
riigile tasutava võla akt. 

- muuta ühe kinnistu nime 
- jagada üks kinnistu kaheks 

kinnistuks 
- määrata Kivi-Vigala külas Palu 

maaüksusel asuva Vigala 
vallale kuuluva hoone 
teenindusmaa suuruseks 712 
m2 

- väljastada üks ehitusluba 
- väljastada ehitisele üks 

kasutusluba  
- eraldada reservfondist Vigala 

valla põhikoolide lõpuklasside 
õpilastele lõpuekskursiooni 
toetuseks a’ 350 krooni ning 
kummastki koolist 2 saatjale 
a’ 500 krooni 

- arutusel oli Kivi-Vigala 
keskväljaku ja külakeskuse 
rekonstrueerimine 

- eraldada Raplamaa 
Kutsehaigete Ühingu 
2007.aasta tegevustoetuseks 
1000 krooni 

 
18.04.2007 istungil otsustati: 
 
- esitada volikogule 

kinnitamiseks 2006. aasta 
majandusaasta aruanne 

- määrata Tiigi maaüksusel 
asuva Vigala vallale kuuluvate 
hoonete teenindusmaa 
suuruseks 17090 m2 

- jagada kaks kinnistut kaheks 
katastriüksuseks 

- väljastada üks kasutusluba 
- väljastada ühele ehitisele 

projekteerimistingimused 
- väljastada üks ehitusluba 
- määrata hooldajad kahele 

abivajajale 
- määrata hooldajatoetused 

kahele hooldajale 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 

4518 krooni 

Vigala Vallavolikogus 
 
26.04.2007 istungil: 
- otsustati tunnistada peremehe-

tuks varaks Vängla külas asuv 
Vängla väikehoone, Pallika 
külas Kopli elamu ja Läti külas 
asuv Maivälja töökoja plats 

- arutusel oli Raplamaa 
Keskkonnateenistuse taotlus 
geoloogilise uuringuloa 
andmiseks  savi uurimiseks 
savimaardlas Vana-Vigalas. 
Otsustati korraldada koosolek, 
kuhu kutsuda selgitusi andma 
OÜ PM Kaubandusgrupi 
esindajad ning keskkonna 
eksperte, kes annaks hinnangu 
eelpool nimetatud tegevuse
tagajärgedest. 

- otsustati jätkata 2007. aasta 
heakorrakampaaniat “Värviline 
Vigala”.  

- vallavanem Priit Kärsna tegi 
ülevaate Saku vallas 
planeeringupäeval nähtust ja 
edasisest tegevusest 

- otsustati esitada Raplamaa 
aasta ema kandidaadiks Eve 
Kärsna 

Muutused suurperede 
toetustes 
 
1. juulist 2007 kaob kvartalitoetus, 
see asendatakse suurema 
lapsetoetusega. Viimast tõstetakse 
alates pere kolmandast lapsest 900 
kroonini. Samaaegselt lõpetatakse 
kolme- ja enamalapselise pere 
toetuse ehk kvartalitoetuse 
maksmine. Suurenenud 
lapsetoetusega võidavad 
kolmelapselised pered 300 krooni, 
neljalapselised pered 600 kr, 
viielapselised pered 1050 kr ja 
kuuelapselised pered 1500 kr kuus.
Samas tõusis 1. jaanuarist 
toimetulekupiir 900 kroonini. 
Kvartalitoetusi makstakse 
toimetulekutoetustele lisaks, seda 
ei arvestata toimetulekutoetuse 
arvutamisel sissetulekuna. Seega 
saavad toimetulekuraskustes 
suured pered sel aastal kahel 
korral (märtsis ja juunis) nii 
toimetulekutoetust uue piiri järgi 
kui ka kvartalitoetust. See 
tähendab, et kui praegu saab osa 
suurtest peredest kvartalitoetusele 

lisaks toimetulekutoetust, siis 
alates juulist saavad nad suuremat 
lapsetoetust, mida arvestatakse 
toimetulekutoetuse saamisel 
sissetulekuna. Seega on võimalik, 
et mõned suured pered langevad 
toimetulekutoetuse ehk sotsiaalabi 
saajate hulgast välja.  
Lapsetoetust makstakse lapse 16-
aastaseks saamiseni või kui laps 
jätkab õpinguid päevases 
õppevormis või meditsiinilistel 
näidustustel mõnes muus 
õppevormis kuni 19-aastaseks 
saamiseni või 19-aastaseks 
saamisel õppeaasta lõpuni. 
Toimetulekutoetuse määramise ja 
maksmise aluseks on 
toimetulekupiir, mille ulatuses 
tagab riik toimetulekutoetusega 
sissetuleku. Alates sellest aastast 
on toimetulekupiiri suuruseks 
perekonna esimese liikme kohta 
900 krooni. Iga järgneva 
pereliikme toimetulekupiir on 80% 
esimese pereliikme toimetuleku-
piiri suurusest s.o. 720 krooni.   
 

Sotsiaalministeerium

Koostöö viib edasi! 
 
Vigalas jätkub EMSL projekt 
“Koostöö viib edasi!”, mille 
raames soovitakse väikeseid 
kogukondi ja külasid 
aktiivsemalt valla elu 
protsessidesse kaasata.  
Projekti raames toimus 3. mail 
õppepäev, kus räägiti MTÜ-de 
vajalikkusest ja nende 
arendamisest. 
Järgmised kokkusaamised 
toimuvad:  
17. mail Kivi-Vigalas, kell 16.00 –
20.00. Teema: Kogukonna 
juhtimine ja arendustegevus. 
Uudisnupu kirjutamine, külade 
ümarlaua töökorra arutelu. 
 
9. juuni Õppereis Ridala valla 
küladesse , Läänemaal. Teema : 
Projektid külas.  
Õppereisil tutvutakse Ridala 
valla külategemistega .  
 
Ootame kõiki huvilisi.  
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Isetegemisepäev – Disko! 
 
20. aprillil kogunes TTK aulasse 
väga kirju seltskond nii noori kui 
ka vanu. Kõigil olid äraolevad näod 
peas - nemad lähevad diskole, nii 
mõnigi neist esimest korda elus. 
Disko – täpsemalt 80-ndate disko, 
oli seekordse, arvult 
üheteistkümnendat korda toimuva 
isetegemisepäeva teema. 
Kui teema sai väljakuulutatud oli 
nurinat kuulda palju - nii raske, 
me ei oska seal midagi teha, jube 
jama jne. Aga nagu ikka, kui 
teema tundub raske ja tunne on, et 
kuidagi ei oska – siis välja kukub 
super hästi. Ja nii seekord tõesti 
oli ka. Õhtu juhatasid asjalikult ja 
meeldivalt sisse Ilona ja Meelis, 
ikka oma tuntud headuses ja 
humoorikalt. Seejärel etendas 
õpetajate sõutrupp vabariiklikul 
õpetajate teatrifestivalil esitatud 
kava „Tsirkus 2 ehk sittagi pole 
muutunud“, millega nad said  

Viljandis pärjatud ja ka 
ajakirjanduses on ilmunud kiitvad 
hinnangud. Igati tore ja 
päevakajaline kava. 
Ja siis läks lahti - 10  etteastet. 
Aitäh teile Topeltkiiks, Tiduvere 
küla, Hõbejuus, Kullerkupp, Sõbra-
Vägi, Kivi-Vigala Põhikool, Eesti 
Post, õpetajate sõutrupp, 
Singirullid, Vallavalitsus. 
Etteasted olid vaimukad ja 
hoogsad ning millised kostüümid –
nii nagu parima moelooja nõelast 
tulnud! Eriti suure aplausi 
osaliseks said Singirullid, kes 
näitasid ehedat Viru varieteed -
tublid naised ja muidugi Marko ka! 
Suurt tähelepanu pälvis ka 
vallavanema spetsiaalne soeng 
selleks õhtuks. Vägev! 
Auhinnalaud oli seekord eriti 
rikkalik ja kõik kollektiivid ning 
silmapaistvad diskolised said 
endale midagi meelepärast. Žürii 
oli professionaalne nagu ikka - Mai 
Sipelgas, Ave Lazarev ja  

Priit Kärsna. Eriline tänu Ave 
Lazarevile, kes lausus igale 
kollektiivile tänukirju kätte andes 
väga südamlikud ja innustavad 
tänusõnad. 
Kokkutulnud diskolistele lasi 
muusikat ehtne diskor Felix, kes 
kaheksakümnendatel oli sage DJ 
Kivi-Vigala Rahvamajas. Ja siis 
üllatus - 4 mustas ülikonnas ja 
kaabus meest tantsupõrandal. Ja 
millised tantsud - praegugi tulevad 
külmavärinad peale kui mõtlen 
noile tantsudele. Need olid 
võrratud mehed Hopsanist. Suur, 
suur tänu teile tulemast. Pidu 
lõppes kell 3 ja nii mõnegi diskolise 
luud ja kondid olid veel 
esmaspäevalgi oi-oi kui valusad. 
Ürituse kordamineku eest 
tänusõnad vallavalitsusele ning 
kultuuri-ja hariduskomisjonile. 
Aitäh teile, kes te viitsisite 
vaevaks võtta osaleda isetegemise 
päeval! 

Heli Lints

Muljed tervisepäevast 
Vigala vallas 
 
Laupäeva hommik, kell tiriseb. 
Sirutan end voodis – oi-oi-oi 
lihased on niiiiii valusad. 
No muidugi, see suur diskotamine 
isetegemisepäeval on oma jälje 
jätnud – vihje vist vanadusele. 
Vaevaga voodist üles saanud –
järgmine ebameeldivus – õues 
sajab täiega. No mida veel? 
Öeldakse, et hea peremees ei aja 
sellise ilmaga koeragi õue ja kas 
tõesti mina pean laupäeva 
hommikul nüüd minema. Vaat 
pean jah. Aga ega ikka üksi ei lähe 
küll. Nooremast võsukesest käib 
veel võim üle (vanem tütar saadab 
kuu peale), nii panebki ta 
kummikud jalga ja vihmamantli 
selga ning juba sõidamegi Vana-
Vigalasse tervisepäevale. Kohale 
jõudes on isegi näha veel inimesi 
suundumas võimla poole. 
Algatuseks abistasin batuudi 
ülespanijaid. Ja juba hõikabki 
Ilona kõiki soojendus aeroobikale –
väga hea, ehk leevendab mu 
valusaid lihaseid. Pool tundi 
pingutust ja ongi enesetunne hulga 
parem. No mis siis edasi? Valida on 
jalgrattamatka, kepikõnni ja 

orienteerumise vahel. Jalgratas 
langeb kohe välja sel lihtsal 
põhjusel, et pole kaasas. Aga kaks 
vaprat on, kes lähevad vihmaga 
võidu sõitma. Kepikõnnile läheb 
juba rohkem inimesi – 3. Tublid! 
Ülejäänud massid suunduvad 
orienteeruma. Okei – lähen siis ka. 
Selgub, et valida on kahe raja 
vahel, kas kergem või raskem. Tuli 
välja, et kergem on mõeldud 
algklasside õpilastele, nii et tuleb 
võtta raskem, ehk saan hakkama. 
Järgmine takistus, rajale lastakse 
vaid kahekesi. Nii et pean omale 
kaaslase otsima. Veab! Aeroobika 
treener on jäetud üksi, tegin 
õnnetu näo pähe ja õnneks ta ei 
suutnud öelda ei. Ell annab meile 
ilusa värvilise kaardi kätte ja käsib 
oodata – ja siis – läks! Tunnistame 
kaarti – tõesti ilus värviline asi, 
numbrid ühest kümneni peal ja 
puha. Natuke hakkab koitma, 
peame need kümme punkti Vana-
Vigala pealt üles otsima. Hea, et 
kaaslane on kohalik, ikka tüki 
kergem.  
Ohoo – mingi oranž asi ripub põõsa 
küljes – hurraa – esimene punkt on 
leitud! Arukad inimesed on teinud 
tähised ilusad oranži- ja 
valgekirjud, paistavad kenasti 

välja sel hallil vihmasegusel 
taustal. Ja nii punkt punkti haaval 
klõpsutame numbreid läbi. Oi –
kollased ülased õitsevad juba, näe 
– terve pargialune on imeilusaid 
kannikesi täis. Ja kui palju 
erinevat linnulaulu on kuulda. 
Imeline! Ei pannud enam tähelegi 
et vihma kallab ja jalad on 
läbimärjad – meeleolu super! Pool 
tundi rahulikku kõndi pargis ja 
ongi viimane, kümnes punk 
läbitud. Kaart kohtunikele ära 
antud, suundume võimlasse –
mmmm – mis head toidulõhnad. 
Meid ootab Ingridi valmistatud 
tervislik toorsalat, pehme sepik ja 
leib ning kosutav õunajook. Söö ja 
joo palju aga jaksad. Ja siis kuulen 
oma nime hüütavat – Elle kutsub 
auhinna järele, olen loosiga 
võitnud. No mis sa hing veel ihkad! 
Igati kordaläinud päev! Enne  
äraminekut vaatan veel õpilaste 
poolt tehtud plakateid - Ei suitsule. 
Väga palju hästi tehtud töid. Mina 
küll ei oska kõige paremat välja 
valida, las seda teevad 
asjatundjad.  
Aitäh teile korraldajad! Väga
vahva üritus oli. 

Heli Lints - üks päevast osavõtja
Tervisepäeva jätk lk 7 



  

 

7 mai 2007 tervis / projekt 
Algus lk 6 
 

Tervisekuu Vigalas 
 
Vigala valla elanikud lõid 
suhteliselt aktiivselt kaasa 
tervisekuu üritustes. Käidi 
ühiselt Märjamaal 
vesiaeroobikas ja ujumas, 
koolides-lasteaedades toimusid 
tervislikule eluviisile 
pühendatud ettevõtmised. 
Koolinoored joonistasid plakateid 
„Ei suitsule!“, millest parimaid 
ka premeeriti. 
Kõige paremini läks aga tervise- 

kilomeetrite kogumine, kus igal 
huvilisel oli võimalus vastavasse 
tabelisse oma aktiivne liikumise 
punktid märkida.  
Positiivne oli see, et 
korraldajateni tagasi jõudis 75 
täidetud tabelit, kokku läbiti 
8197,25 tervisekilomeetrit.  
Kõige nooremad osalejad olid: 
Andres ja Hannes Välis Vana-
Vigala lasteaiast ning Kärt Kukk 
ja Joosep Altmets Kivi-Vigala 
lasteaiast. Vana-Vigala põhikooli 
õpilastest osales 17 last ja Kivi-
Vigala koolist 23 last.  

Rõõmustas täiskasvanud 
osalejate aktiivsus, sest tagasi 
laekus 31 täidetud tabelit, 
kusjuures kokku läbiti 2371 
tervisekilomeetrit. Vigala valla 
logoga auhinnakruusid pälvisid 
Marry Pool ja Imbi Sinikas. 
 
Aitäh kõikidele! 

Korraldajad
Pr Imbi Sinikas ja pr Marry Pool, 
leppimaks kokku kuidas te 
auhinnad kätte saate, helistage 
palun tel. 489 4770. 

Tutvumine kunsti ja 
käsitööga Lätimaal 
 
Vana–Vigala TTK osales 
järjekordses Socrates Comenius 
1 koolidevahelises koostöö-
projektis Lätimaal Ogre 
ametikoolis, mis oli selle projekti 
viimane külastus-visiit, varem 
oleme osalenud projektitöös koos 
partneritega Leedus ja Austrias. 
Seekordseks teemaks oli kunst ja 
käsitöö. Meie kooli esindasid 
esimese kursuse kivi- ja 
sepatööeriala õpilased Mats-Laes 
Nuter ja Ramon Tohver. Päevad 
olid sisutihedad, sest töötubades 
tuli tegelda siidimaali, 
tekstiilitrükkimise, disaini ja ka 
küpsetamisega. Esimesel päeval 
tutvusime Ogre ümbrusega, 
külastasime ajaloo- ja 
kunstimuuseumi ning toimus 
vastuvõtt linnapea juures. 
Järgmisel päeval, vaatamata 
tuulisele ja külmale ilmale, 
toimus ekskursioon Riia 
vanalinnas. Imetlesime 
Toomkirikut, käisime raekoja 
platsil, kus nägime kaunimat 
hoonet - Mustpeade Gildi maja, 
mis oma detailiderohkuse ja 
värvipuhtuse tõttu kuulub 
restaureerimiskunsti tippteoste 
hulka. Päev lõppes õhtusöögiga 
Euroopa suuremas 
puhkekeskuses Lidos, mis on 
oma kolme korruse ja 
õlletehasega toitude paradiis.  
Riias olles külastasime veel 

ka üksikobjekte nagu kirik, kõrts 
jt. Sealsel püsinäitusel huvitas 
meie noori kõige rohkem läti 
meistrite sepistused, päev lõppes 
aga lõunatamisega vanas 
trahteris  nautides rahvustoite.  
Projekt oli hästi korraldatud, 
saime juurde palju uusi teadmisi 
Riia ajaloost, Lätimaast ja 
praktiliste tegevuste kaudu 
arendada oma loovust. Projektis 
osalejateks olid Saksamaa, 
Austria ja Leedu koolide 
esindajad. Lahkudes jäi kõlama 
soov jätkata koolidevahelist 
koostööd uutes projektides. 
 

Maie Üürike

disaini- ja käsitöömuuseumi, 
tutvusime fotonäituse, tekstiili ja 
keraamika väljapanekutega. 
Programmi kuulus külaskäik 
Rundale lossi, kus elas Kuremaa 
hertsog krahv Ernst Johann 
Biron. Rundale lossi arhitektiks 
on Talvepalee autor Francesco 
Bartolomeo Rastrelli. Sama 
arihtekti ehitatud on ka Jelgava 
loss, milles asub nüüd Läti 
põllumajandusülikool. 
Etnograafiapäeva veetsime Läti 
vabaõhumuuseumis, tutvusime 
maa arhitektuuriga, kus kesksel 
kohal eri perioodide ja 
sotsiaalsete rühmade taluõued. 
Tõetruu pildi saamiseks 
eksponeeritakse ka  
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olime nõutud kõik. Siis aga helises 
ühel päeval telefon – keegi 
naisterahvas helistas, et oli 
Tallinnas arhiivis tundnud huvi 
Vigala vastu, tema juttu 
juhuslikult pealt kuulnud 
noormees, samuti arhiivi külastaja, 
oli öelnud, et kui ta tunneb huvi 
Vigala ajaloo vastu, pöördugu 
Vigalas Kaie Bergmanni poole, 
telefoninumbrit ta ei teadvat. 
Aktiivne naine otsiski üles mu 
telefoninumbri, helistas ja ütles, et 
tunneb huvi Jaan Teemanti vastu. 
Ütlesin, et mul pole rohkem 
andmeid kui kirjanduses, pealegi 
on segadust tema sünnikohaga, 
Vigala kirikuraamatust tema 
sündi ei leia. Minu vestluskaaslane 
teatas reipalt, et tema teab Jaan  
Teemanti sünnikohta – Karuse 
kihelkond, Illusti küla. Vaatasin 
kohe internetist järele – Jaan  
Teemant on sündinud vana 
kalendri järgi 12. septembril 1872 
Karuse kihelkonnas Illusti külas 
Ado ja Ann Teemanti lapsena. Isa 
oli Paatsalus vallakirjutaja. 
Ei oska seletada, kuidas on Jaan 
Teemanti sünniandmed nii segi 
läinud. Tema vanemad on 
laulatatud Vigalas 1868.a. 
jaanuaris, kusjuures Ado Teemant, 
olles küll sündinud Vigalas, on siit 
ära läinud, laulatuse ajal on olnud 
tema elukoht Tallinn. Kosis ta aga 
kodukandi tüdruku, Aringa 
Hinriku tütre, Ann Ramoti. 
Minule helistaja on aga isa kaudu 
Raamotite järeltulija, tema on 
sündinud ja elanud Sauel Jaan  

Teemanti majas ning seetõttu on 
tal tekkinud huvi Teemantite, 
Raamotite ning muidugi Vigala 
vastu.  
Ta on aktiivne kodu-uurija, kui ta 
telefoni kaudu sellest rääkis ning 
nagu muuseas mainis, et aitas 
trükki toimetada Vasalemma 
ajaloo, siis oli minu kord üllatuda –
olen ju peale meie perekonna 
Paldiskist lahkumist elanud 
Vasalemmas! Nii jõudsime lõpuks 
teineteisega tutvumiseni, helistaja 
oli minu õe klassiõe tütar! 
Siinkohal suur tänu noormehele, 
kes Tallinnas arhiivis soovis teist 
asjahuvilist aidata minule viidates. 
Tänu sellele on mul olemas 
senisest põhjalikumad teadmised 
Jaan Teemantist – temast on 
kirjutanud Tiiu Põld oma 
raamatus “Märgitud mees”, seal on 
J.Teemanti sünnikoht õige. Ära on 
toodud ülekuulamisprotokollid 
NKVD-s. Kel asja vastu huvi – küll 
raamatukogu aitab. Minu käest 
saab lugeda Harju maakonna lehes 
ilmunud H. Raieste artiklit 
”Riigivanema talu saatusest” – ehk 
viin selle raamatukogudesse 
paljundamiseks. 
Vasalemma vallas jagati 
ajalooraamatut tasuta igale perele, 
õnneks olid autoritel ka 
autorieksemplarid ning Vigala 
ajaloo raamat oli selle saamiseks 
hea vahetuskaup. 
Aringa Raamotite järglastel ja 
sugulastel palun kaevuda oma 
minevikku – proua Kaire Veeroja 
hakkab teid varsti tülitama.“  

Lugu sellest kuidas Vigala 
„teemandist“ ilma jäi 
 
Vigala rahvas on seni uhkust 
tundnud teadmise üle, et endine 
riigitegelane Jaan Teemant on 
sündinud Vigala vallas, aga võtta 
näpust!  
Lugu jutustab Kaie Bergmann: 
„Mitmest algallikast (S. Vahtre 
”Eesti ajalugu elulugudes” Tallinn 
1997, EE 14 köide ”Eesti elulood”) 
võime lugeda, et teenekas Eesti 
riigitegelane Jaan Teemant on 
sündinud 24.09.1872 Vigala vallas 
Vigala vallakirjutaja pojana. Kuna 
käesoleva aastal möödub 
J.Teemanti sünnist 135 aastat, 
otsustas kultuuriministeerium 
tema sünnikoha tähistada 
mälestuskiviga. Koha täpsusta-
miseks küsisid vallatöötajad abi 
minult. Muidugi teadsin, et 
Teemandid elasid kunagi Kesu 
külas Kulja (Kuldja) talus. Et aga 
nüüd on internetis võimalik 
tutvuda kirikute personaal- ja 
meetrikaraamatutega, tahtsin 
täpsemaid andmeid J.Teemanti 
vanemate kohta.  
Minu üllatus oli suur, kui ma 
Vigala kiriku sünnimeetrikast 
Jaan Teemanti sündi ei leidnud. 
On räägitud, et Teemandid elasid 
hiljem Rumbas – ehk on sünd siis 
Kirbla kiriku meetrikas kirjas? Ei 
olnud. Lõin lahti M.Aitsami 
“Vigala kihelkonna ajaloo” – millal  
J.Teemanti isa siis Vigala 
vallakirjutaja oli? Ei olnudki. 
Ei osanud enam kusagilt otsida,  

23. aprillil (23.04.1919) möödus 
Eesti Asutava Kogu (parlament) 
asutamisest 88 aastat. See tuli 
Ajutise Valitsuse asemel ning oli 
esimene seaduslikult valitud 
võimuorgan Eestis. Sinna kuulus 
125 liiget, kellest 7 olid naised. 
Eesti Vabariigi Valitsuse etteotsa 
asus tollal Otto Strandman 
Asutava kogu valitsemiseaeg jäi 
suhteliselt üürikeseks, ta lõpetas 
tegevuse 20.detsembril 1920.a, 
mil ametisse astus I Riigikogu. 
 
Antud foto pärineb 1919. aastast 
ja kuulub pr Linda Kelleri 
erakogusse. 



  

 

9 mai 2007 teatrifestival 
Võitu ei tulnud, aga ise 
oleme rahul 
 
Eelmisel nädalavahetusel, 27.-
29.aprillil, kui Eestimaad 
raputasid tigedad poliitilised 
sündmused, oli Kivi-Vigala 
Põhikooli näitering pronkssõduri 
sündmuste valguses küll ühes väga 
kuumas kohas – nimelt Kohtla –
Järvel. Ja tegelikult oli seal 
uskumatult rahulik - ka 
kesklinnas jalutades jäi mulje kui 
väga turvalisest paigast.  
Kohtla–Järvele oli meil asja aga 
hoopis seetõttu, et seal toimus 
vabariiklik kooliteatrite keskastme 
festival. Märtsi lõpul maakondlikul 
teatrifestivalil Valgus sai meile 
osaks tore üllatus, kui žürii arvas, 
et meie muinasjutt võlus ära küll 
ja teatas, et oleme pälvinud 
peapreemia.  
Niisiis sattusimegi eelmisel 
nädalavahetusel teatrimaailma. 
Noori näitlejaid oli nii Võrumaalt 
kui Saaremaalt, Tallinnast kui 
Tartust. Laval astusid üles väike 
Illimar, vennad Lõvisüdamed, 
Alice imedemaalt, Kitzbergi 
„Libahundi“ Tiina; kodutud ja 
hellusest ilma jäänud ning 
tänavale jäetud lemmikloomad 
ning paljud teised värvikad 
tegelased.  
Meie lugu „Peeglikuninganna“ 
jutustas sellest, kuidas 15-aastane 
Sandra püüdis päästa oma 
telerisõltlasest ema ja 
arvutisõltuvuses olevat venda ja 
isa, minnes haldja soovitusel 
muinasjuttu, milles üks prints abi 
vajas, et oma isa ja ema kurja  

peeglikuninganna võimusest 
päästa. Selline muinasjutuline 
lugu, mis ikka õnneliku lõpuga.  
Me ei läinud võitma, eesmärk oli 
vaid võimalikult hästi esineda, sest 
tase kooliteatrite festivalil on väga 
kõrge. Meie näiteringi lapsed 
mängisidki väga tublisti. Märk 
sellest oli ka hiirvaikne saal ja 
suur aplaus etenduse lõpul. Ka 
positiivne tagasiside teiste 
truppide lastelt. Kellelt aga mingit 
asjalikku tagasisidet ei saanud, oli 
žürii. Festivalil anti välja nii 
laureaadi tiitleid kui eripreemiaid. 
Aga kui üks trupp sai eripreemia 
selle eest, et see traktorit lavale ei 
toonud, olid meie lapsed solvunud 
küll. Kui ma pärast festivali lõppu 
ühe žüriiliikme käest 
individuaalselt tagasisidet küsisin, 
ütles ta, et žüriiliikmete  

arvamused olid erinevad, aga peale 
jäi nooremate hinnang, et 
tegelikult oli etendus vahva ja 
lapsed mängisid suure õhinaga 
ning ta julgustas meid seda lugu 
ikka edasi mängima. Kahjuks on 
välja kujunenud, et on festivalilood 
ja traditsioonilised etendused. 
Meie näidend oli see 
traditsiooniline, mis noortele 
žüriiliikmetele ei sobinud. Ka 
põhikooli laste etendustes on täna 
trendiks innovaatilisus, 
filosoofilised kujundid ja sümbolid. 
Lihtsalt heal lool ei ole festivalil 
erilist väärtust.  
Aga meie mängime edasi – nii 
hästi nagu oskame ja muidugi 
tahame meiegi järjest paremaks 
saada. Peaasi on rõõm, mida 
näitlemine annab. 

Eve Kärsna
Kivi-Vigala näiteringi juhendaja

Aprillikuu viimasel päeval kui meie Vigalas nautisime 
päikesepaistet, sadas Ida-Virumaal lumi maha ning räästas 
ripnesid jääpurikad. Agaramad inimesed meisterdasid 
viimaseid lumememmesi ja puhusid lilledele elu sisse. 



  

 

10  maadlus  2007 

MAADLUSUUDISED 
 
10. märtsil toimus Eesti 
meistrivõistlused õpilastele 
kreeka-rooma maadluses. Võistlus 
toimus Tallinna lähedal 
Kallaveres. Õpilaste vanuseklassis 
võivad osaleda kuni 15-aastased 
noormehed. Vigala poistest olid 
edukad: 
Marek Lainela 38kg 3.koht 
Marko Piir 73kg 2.koht 
 
21-24 märts - maadluslaager 
Märjamaal. Laagrisse kogunesid 
Eesti tugevamad noormaadlejad. 
Vigalast sõitsid sinna: Marek 
Lainela, Karlis Kaldma, Jaan 
Kuusik, Sander Viljastu ja Indrek 
Pilv. Igale poisile leidus seal 
võrdne vastane. Treeninguid viis 
läbi Valeri Nikitin ja muid 
tegemisi korraldas Harri Koiduste. 

Päev oli poistel karm: hommik 
algas virgutava võimlemisega, 
lõunal ja õhtul olid tugevad 
matitrennid. Söögi nimel pidid 
poisid päevas 12 km kõndima 
(võimlast koolisööklasse). Soovijad 
said ka ujula mõnusid nautida. Nii 
mõnigi mees ei pidanud sellisele 
koormusele vastu. Kuid tagantjärgi 
on mõnus meenutada. 
 
18-28 märts - Maadluslaager 
Valgevenes. Laager oli mõeldud 
täiskasvanutele, seal said kokku 
mitmete riikide tipptegijad. Sealt 
saadavad kogemused on väga 
vajalikud edasisteks võistlusteks. 
Henn Põllustega (Eesti 
Maadluskoondise peatreener) 
läksid teiste seas kaasa ka Ardo 
Arusaar ja Rait Thomberg. 
 
31.märts - Võimlemispidu Kohilas. 

Vigala maadluspoistest olid sinna 
kutsutud: Andreas Välis, Hans 
Veskimäe, Marek Lainela, Jaan 
Kuusik, Jüri Nisumaa, Ardo 
Arusaar ja Rait Thomberg. Poiste 
ülesandeks oli teha püramiide ja 
veel mõningaid õpitud trikke. 
Poisid said väga hästi hakkama, 
seda näitas ka hoogne 
kaasaelamine rahva poolt. 
 
7. aprill - Eesti Meistrivõistlused 
kadettidele (-17a). Tapal: 
Jaan Kuusik 69kg 1.koht 
Indrek Pilv 85kg 3.koht 
Jürgen Algma 100kg 3.koht 
 
21. aprill - Vändra Lahtine matt: 
Karlis Kaldma 59kg 1.koht 
Jaan Kuusik  73kg 1.koht 
Indrek Pilv 85kg 2.koht 
 

Olev Nisumaa

Maareformist 
 
Eelmisel aastal sai Maareformil 
täis üsna auväärsed 15 aastat ja 
tänaseks päevaks on kogu Eestist 
reformitud ligi 85 %, nüüd oleks 
vaja ülejäänud 15 % ühele poole 
saada. See tähendab, et iga 
maatükk  peab saama omaniku. 
Võimalusi on kolm: riigiomand, 
munitsipaalomand, eraomand. 
Riik iseennast käskida ei saa, 
seega käsib ta valda ja omanikku 
(hoone juurde maa ostueesõigusega 
erastajaid). 
Hoone juurde maa kinnistamiseks 
on kaks võimalust: 
• hoone juurde maa 

ostueesõigusega erastamine -
hoone omanik on teinud 
ostueesõigusega maa erastamise 
avalduse, tellinud maamõõtjalt 
maa mõõtmise. Pärast 
maaüksuse katastrisse kandmist 
sõlmitakse maavalitsuses maa 
ostuleping. 

• hoone alusele maale 
hoonestusõiguse seadmine -
hoone omanik ei ole huvitatud 
maa erastamisest. Maa jääb riigi 
omandisse, hoone omaniku 
kasuks seatakse hoonestusõigus 
hoone teenindusmaa ulatuses. 
Sellise protsessi käivitamiseks 
oleks vaja esitada  

vallavalitsusele hoonestusõiguse 
seadmise avaldus, tellida 
maamõõtjalt maa mõõtmistööd. 
Maatüki katastrisse kandmise ja 
kinnistusraamatusse kandmise 
järel tuleb sõlmida notariaalne 
hoonestusõiguse seadmise leping.
 

Mõlemal juhul kannab kinnistu 
moodustamise kulud hoone 
omanik. Maa ostueesõigusega 
erastaja maksab maa hinna kinni 
kohe või järelmaksuga, 
hoonestusõiguse omaja aga hakkab 
iga-aastaselt maksma 
hoonestusõiguse tasu vastavalt 
katastriüksuse sihtotstarbele 2, 4 
või 5 % maa maksustamishinnast 
aastas. See tasu tuleb lisaks 
maamaksule. 
Kui hoonestusõiguse omanikul on 
hiljem soov vastavat maaüksust 
ära osta, teeb riik maaüksuse 
müümiseks avaliku
enampakkumise. Hoonestusõiguse 
omajal ei ole mingisugust 
ostueesõigust. Maa müüakse 
sellele, kes rohkem pakub. 
Hoonet, millele pole maad juurde 
erastatud või mille alusele maale 
pole hoonestusõigust seatud, ei saa 
müüa ega kinkida. 

Katrin Kalmus
Maakorraldaja

489 4774

Vana-Vigala pargis on jälle 
laamendamas käidud.  
 
Aasta alguses otsisime taga 
laululava lõhkujaid ning sodijaid.  
Meile laekus päris mitu vihjet, 
kus peamiselt viidati ühele 
konkreetsele isikule.  
Asi on uurimisel ning kui selgub 
ja saab tõestada tolle isiku süü, 
siis järgnevad ka sanktsioonid.  
Selge on ka, et seal ei ole 
tegutsenud ainult üks inimene 
ning lõhkumine ei toimunud vaid 
ühel korral. Laekusid ka mõned 
vihjed sodijate kohta.  
Kahjuks on aga jälle mõnel 
rammumehel mõistus otsa 
saanud ning too on oma 
pulseerivat jõudu kasutanud 
Vana-Vigala TTK-le kuulunud 
stendi kallal. See on katki 
pekstud ning staadionile laiali 
paisatud.  
 
Kutsun üles igat tähelepanelikku 
vallaelanikku, kes vähegi aimab 
või teab, kes seekord võis 
lõhkumiste taga olla, anda sellest 
märku tel. 5615 9260 või 489 
4772 Elle Altmetsale või 
kohalikule konstaablile tel. 525 
6722 
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Tasuta prügiveoring 
toimub 26. mail 2007.  
Palume ohtlikke jäätmeid 
(akud, patareid, ravimid, 
jms) mitte tuua! 
Prahi üleandmisel on vajalik 
üleandja abi sodi koormasse 
paigutamisel. 
Info ja teatamine: Risto 
Konnapere tel. 489 4774 

TULGE KITARRIMÄNGU 
ÕPPIMA! 
 
Tahame kutsuda Vigalasse Kristo 
Käo kitarrikooli poolt üle Eesti 
laiendatud kitarriõppe 
baaskursust "AKORDISAADE 
KITARRIL".  
 
Kursus kestab kaks kuud. Õpet 
saab avada ainult siis, kui 
õppegruppe on kaks ja kummaski 
vähemalt 10 inimest. 
 
INFO saamiseks ja registreerimiseks 
palun pöörduda Kivi-Vigala Põhikooli  
õpetaja AILI SOONBERGI POOLE 
TEL. 482 5696, 482 5660 

Meie hulgast lahkunud 
 

Jelisaveta Karatejeva 
 

5. mail kell 17.00 esineb Vigala kirikus külalised 
Soomest - Kuhmoisemeeskoor. Kontsert on tasuta! 

Kivi-Vigala Põhikool tähistab 
Emadepäeva 11. mail 

Kivi-Vigala Rahvamajas. 
 
Kontsert kell 19.00.  
 
Pärast tantsuõhtu täiskasvanutele, 
tantsuks ansambel "INGLE".  
 
Pääse tantsuõhtule 50 EEK 

Ka sel aastal jätkub kampaania „Värviline 
Vigala“, kus Vallavalituse, AS Sadolini ja AS 
Jats kaupluse koostöös saab oma elamu 
välisfassaadi korrastamiseks osta värve 
soodushinnaga.  
Selleks peab hoone omanik või esindaja 
pöörduma vallavalitsusse värvipassi saamiseks.  
Tel. 489 4774 Risto Konnapere   

Kallid lapsevanemad! 
 
Teie eelkooliealised lapsed 
saavad sünnipäevakingituseks 
KINKEKAARDI, millele palume 
järele tulla Vigala Vallavalitsusse. 
 
Täpsem info telefonil 489 4770 

Teated! 
 

Veenäitusi kogub vallavalitsuses Helvi Tondi  
E-post: helvi@vigala.ee  
Telefon 489 4775 või 489 4776 



  

 

12  teated & Reklaam mai 2007 
  

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 

Sünnipäevalapsed 
Aprill 
Hilda-Armilda Turtsa 16.04 94 
Elsa Kütmann 11.04 65 
Mati Kokka 28.04 65 
 
Mai 
Kai Rabasse 27.05 90 
Herta-Elvine Lätti 25.05 87 
Salme Riivel 08.05 84 
Vaike Varikmaa 09.05 83 
Vilhelmine Lääts 29.05 83 
Lembit Varikmaa 20.05 80 
Agu Reinthal 07.05 60 
Eliisabed Paiba 12.05 60 
Toivo Asumets 14.05 60 

 
Aastaid ei kinni püüa, 

Aastaid ei tagasi hüüa.  
Aastad las lennates minna 

Ja omalt polt meeldiv 
Kinni kõik püüa.  

 

Palju õnne! 

Kivi-Vigala Põhikooli 
35. sünnipäev 

toimub 2. juunil. 
 
Oodatud kõik endised ja 
praegused töötajad ja õpilased! 
 
Lähem info kooli kodulehelt või 
koolist. 
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Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool võtab tööle 
raamatukoguhoidja (juhataja). 
 

Eelistatud on erialase haridusega või 
raamatukogutöö kogemusega 
soovijad, aga võimalik ka väljaõpe 
kohapeal. 
 

Avaldusi ootame 11. maini 2007.a. 
aadressil:  
Vana-Vigala Tehnika-ja 
Teeninduskool Vigala vald 78003 
Raplamaa 
 

Täiendav info tel. 511 2468 
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