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Aleksander Heintalu ehk Vigala Sass (pildil), 
kes küll juba aastaid Saaremaal elab, on Vigala 
nime vast kõige enam tuntuks teinud. Samas pole 
see tema ainus teene, mis teda Vigalaga seob.  
Vigalas elades hoolitses ja arendas ta Vana-Vigala 
mõisaparki, kujundas ka Vana-Vigala küla 
haljastust. Juba toona tegeles ta 
rahvameditsiiniga ning aitas abivajajaid, nii 
mõnigi kord vaadati tema “posimisele” väikese 
kõverpilguga, kuid see ei takistanud tal saada 
selleks, kellena teda praegu tuntakse - Vigala 
Sassiks ja inimeste aitajaks.  
Olles küll maausu kandjaks, on Vigala Sass siiski 
väga palju aega pühendanud teadusele, ta on 
omandanud doktorikraadi, tema nimel on mitu 
patenti, ta on avaldanud mitmeid artikleid ja 
raamatuid, rajanud saaremaale dendropargi. Ise 
on ta end ajakirjanduse vahendusel nimetanud 
“pigem teadlaseks, kelle üheks maailmaga 
suhtlemise vahendiks on välja arendatud 
tunnetuslik vastuvõtt”. 
 
Jaan Laanemets - üks kauaaegsemaid õpetajaid 
Vigalas. Ta on alati loodusega väga lähedalt 
seotud olnud. Eelmise sajandi 60.-ndatel loodi 
tema eestvedamisel Vigala Looduskaitseselts, 
tema algatusel toimusid Vigala parkide ja 
kultuuriobjektide korrastamistalgud.  

23. veebruaril Vabariigi sünniaastapäevale 
pühendatud Vigala Vallavalitsuse ja 
Volikogu vastuvõtul anti üle Vigala 
aukodaniku tiitlid koos selle juurde 
kuuluva skulptuuriga.  
Sel aastal pälvisid kivisse sepistatud adra 
skulptuuri kolm Vigala vallaga seotud või 
siin elavat isikut – Aleksander Heintalu, 
Jaan Laanemets ja Anna Nööp. 
 
Lisaks aukodanikele oli vastuvõtule 
kutsutud Vigala valla maksumaksvate 
firmade TOP 10 esindajad, tänamaks neid 
ettevõtluse arendamise eest Vigala vallas. 

Tema initsiatiivil paigaldati juba nõukogude ajal 
Oese külla M.J.Eiseni sünnikohta bareljeefiga 
kivi.  
Jaan Laanemets on kirjutanud palju 
kultuuriloolisi ja loodusteemalisi artikleid 
vallalehte ja maakonnalehte Nädaline. Ta on 
pidevalt üles näidanud aktiivset huvi valla 
tegemiste suhtes. 
 
Anna Nööp, kes on Vigala valla vanim elanik, 
käesoleval hetkel 101 aastane, on pälvinud 
tunnustust kui rõõmsameelsuse ja vitaalsuse 
kehastus. Tema vaim on säilinud erksana, proua  
Anna mälule võib veel praegugi loota. Vaatamata 
mitmele riigikorrale, sõdadele ja muredele, on 
tema alati säilitanud kaine mõtlemise ning 
elutahte. Alati pole vaja korda saata 
kangelastegusid, et pälvida inimeste austust, 
vastupidi, ka lihtne ja väärikas elu vajavad 
tunnustamist.  
 
Paljud, kes kasutavad head aega asemel käibele 
läinud (eriti e-kirjade lõpus) soovi Päikest! ei 
teagi, et tegelikult  pärineb see Vigala Sassilt. 
 

Päikest!
Elle Altmets

Vigala valla aukodanikud! 



  

 

2  Lähme külla! märts 2007 

Küladesse külla! 
 
Sellist pealkirja kannab Eesti 
Mittetulundusühistute ja 
Sihtasutuste Liidu (EMSL) poolt 
käivitatud ja Balti - Ameerika 
Partnerlusprogrammist rahas-
tatud pilootprojekti „Koostöö viib 
edasi!“ esimene etapp.  
Selleks, et vallas tõhusat koostööd 
teha, on kõige targem üksteist 
enne tundma õppida. Kuna Vigala 
vallas asub 27 küla, otsustati need 
grupeerida viide piirkonda, et 
põhjalikumalt külade toimeta-
mistega tutvumisreiside kaudu 
kurssi end viia.  
Tänaseks on toimunud neli 
tutvumisreisi: 
10. veebruaril Ojapere-Kausi-Kesu 
ja Avaste; 
17. veebruaril Oese, Vanamõisa ja 
Tõnumaa; 
25. veebruaril Kivi-Vigala-
Naravere-Pallika- Jädivere  
3. märtsil ur Tiduvere- Vana-
Vigala- Läti-Paljasmaa külad.  
 

Viimane reis on 10. märtsil 
Araste-Kurevere-Päärdu-Palase-
Manni -Rääski. Nii, et kes veel 
osalenud pole, jõuate „ree peale“.  
 

Kogu külatuurist saab lugeda 
ja pilte vaadata internetist 
Vigala külapäevikust ehk 
blogist aadressil 
http://vigala.ngo.ee/ 

Mis tutvumisreisidel välja on 
tulnud? 
Kõigepealt tõdeti, et täitsa vahva 
on omavahel suhelda ja ega eriti 
ikka teata oma kodukohta. Viima-
sel reisil arvati, et uued tuurid 
võiks toimuda suvel, mil külad 
hoopis teistsugused välja näevad. 
Probleemide ja ideedena on tuuri-
tamistel välja tulnud järgmist: 
- Vajalik on kõikidesse küladesse 

panna üles viidad. Vigala sisse-
sõidul võiks olla suur kaart, kus 
näha kõik külad, keskused, ette-
võtjad koos kohalike toodetega. 

- Eraldi teemana kerkis üles 
vaikne turism ja spordikomp-
leksid. Pakuti välja kelguradade 
rajamist Avaste mäele, laudtee 
ehitamist Soontaga linnuseni. 
Samuti oma muuseumi rajamist.  

- Kohaliku turismi arendamiseks 
on vajalik kohalike tegijate 
koostöö, samuti on vaja teavet 
piirkonnas tegutsejatest, nt 
majapidamised mida teevad ja 
toodavad. Esimesel reisil avastati 
Kesu külas kohalik mesi.  

- Kesu raba-sookaitseala võiks 
rohkem ära kasutada, nt raba 
laugastik, koht ujumiselamuseks 

- Kolmandal reisil maitsesime 
Vigala Piimatööstuse tooteid, mis 
ka kohalike inimeste valmistatud 
ja võiksid Vigalat väisavate 
turistide toidulaual olla. Välja 
tuleb arendada kohalikule tootele 
põhinev „oma nänn“.  

- Ühiselt tuleb jätkata Mihkel 
Aitsami tööd: Vigala kroonika 
kogumisel. Kroonika võiks olla 
olemas tulevases muuseumis. 
Tänaste raamatute vahel 
puuduvad piirkondade kaardid. 
Oluline on just praegu ajalugu 
talletada, kuni meie vanad 
memmed-taadid veel elavad. 
Kaie Bergmann kutsub inimesi 
teada andma oma küla ajaloost, 
kui midagi uuritud, materjale 
kogutud, võiks need üheks 
kokku köita. Kaie on valmis ka 
nõu ja jõuga soovijaid aitama. 

- Võimalike kohalike turismi-
arendajatele on vaja kohapeal 
läbi viia põhjalik koolitussari: 
kuidas koostada äriplaani, teha 
ühist turundust jne. 
Koolitussarja väljatöötamiseks 
saab kaasata kutsekooli, kus on 
olemas materjale ja õppejõude.  

- Avastati, et Vigala vallas on 
omad suvitajad, neist nii 
mõnedki üsna kuulsad ja tuntud 
nimed nt suusatama nähti Elmo 
Nüganeni. Suvitajate kaasamine 
kohaliku elu edendamisse on 
vajalik. Näiteks oli valla lehest 
lugenud reisi kohta suvitaja 
Meelis, kes seepeale ka reisil 
otsustas osaleda. Miks mitte 
neidki enam kaasata. 

Põhilisema teemana on kõlama 
jäänud, et informatsiooni vaheta-
mine, mis kuskil toimub, on nigel. 
Peatudes Kivi-Vigalas kiriku 
juures, selgus, et enamik bussis 
viibijatest polnud kuulnudki, et 
kirik juba mitmendat aastat 
avatud uste päevi korraldab. 
Külalised Iisraelist on kohal 
käinud, aga kohalikud ???  
Need olid ühed tuuridel  kogutud 
mõtetest, kuid mida arvad sina, 
hea lehe lugeja? Mida sinu arvates 
saaks külarahvas, ettevõtjad ja 
vallavalitsus koos teha, mis 
probleemid vajaksid lahendamist? 
Kutsume sind kaasa mõtlema ja 
kui tuurile ei jõua, siis kindlasti 
osalema 21. märtsil ühisel 
rahvakoosolekule Kivi-Vigala 
rahvamajja algusega kell 17.00. 
Võtame tuuritamise kokku ja 
vaatame millega edasi minna. 
Kõik huvilised on teretulnud! 
 

Eha Paas, EMSL ja Vigala valla 
koostööprojekti juhtKülatuur jõudis ka J.M.Eisenile pühendatud kivi juurde 



  

 

3 märts 2007 lasteaed, küla vallas 

Kivi-Vigala Põhikooli külma aja 
kuumad tegemised. 
 
Hoolimata veebruaris valitsenud külmadest 
pakaselistest ilmadest on Kivi- Vigala 
Põhikoolis jätkunud küllaldaselt tegemist. 
12.-16. veebruarini oli koolis traditsiooniline 
Sõbranädal, kus iga päev toimus mingi 
ettevõtmine. Vahvamad olid karaoke 
laulmine, armastus- või sõbraluuletuste 
kirjutamine ning ka südamete võistlus. Selle 
aasta ettevõtlikeks vedajateks olid Kadi 
Kuldma 9.klassist ja Kaisa Kristin 7.klassist 
– suur aitäh neile kogu kooli poolt.  
Ka Vastlatrall ei jäänud pidamata ja 
võistluseid ning pikemaid liuge lasime nii 
koolimaja ees kui ka “paisukal”. 

Kivi-Vigala lasteaia 20. 
sünnipäev 
 
Juba nädal enne lasteaia 
sünnipäeva oli maja siginat-
saginat täis. Lapsed valmistasid 
kaunistusi, kaarte ja kingitusi 
oma sõpradele. Tädid meenutasid 
vanu ja häid aegu lasteaia elust, 
vahepeal on nii mõndagi 
muutunud.  
Lõpuks jõudis kätte see tore ja 
oodatud päev. Kohe hommikul 
saabusid kohale meie kõige 
suuremad ja parimad sõbrad 
Vana-Vigala lasteaiast. Saime 
kuulda hästi toredat ja armast  

tervituskontserti, üle anti ka 
kingitused-kallistused.  
Seejärel vaatasime kõik koos 
Anne Velli nukuteatrit "Vares-
vembumees". Etendus oli niivõrd 
vahva, et kaasa pandi laulma ja 
tantsima kogu publik. Pärast 
laulsime ja tantsisime kõik koos 
ja oligi aeg istuda sünnipäeva-
lauda. Veidi jäi aega ka 
sõpradega mängimiseks.  
Meiega olid veel endised töötajad 
Marika Ärmpalu, Merle Siimsalu, 
Riina Tann – head ja abivalmid 
sõbrad, kes aitasid seda pidugi 
ette valmistada. Suur tänu Teile! 
Päeva jooksul käis läbi palju  

õnnitlejaid. Meie suurest ja 
uhkest sünnipäevatordist said 
osa kõik lapsed, külalised ja ka 
meie laste vanemad Pidu oli 
vahva ja lasteaia 20. sünnipäev 
jääb kindlasti veel pikaks ajaks 
meelde. Teadsime, et meil on 
toredaid sõpru, aga et neid nii 
palju on - oli meeldivaks 
üllatuseks.  
Veelkord suured tänud kõigile, 
kes te meie jaoks aega leidsite. 
Erilised tänud perekond 
Alesmaale, kes lasteaeda omaltki 
poolt meeldivalt rõõmustasid. 
 

Kasvatajad Anneli ja Virge

Võistlusteks moodustasime 5-liikmelised 
võistkonnad ja osalejad said igatahes 
naha märjaks (k.a. allakirjutanu�), sest 
kaasaelamiseks ja võitmiseks oli vaja 
tugevasti pingutada. 1.klassi võistkond 
oli valinud eraldumiseks toredad mütsid, 
millel peal vägevad ühtemoodi tutid, nii 
lihtne oli neid ergutada ja eristada. 
Vanemate klasside võistlused kujunesid 
kaasahaaravaks ja saapaviskamisega 
kõige pikema liu mõõtmisel jõudsime 
peaaegu ristteeni välja. Plaanis oli valida 
ka kõige ilusam “lumeingel”, kuid kuna 
terve meie kooliaia esine oli pikitud täis 
imeilusaid ingleid, leidsime, et kõik olid 
parimad ja jagasime koos võitu.  
Tahan öelda, et küll on hea teha üritusi 
mõnusate õpilastega ning kolleegidega, 
kes ei pea paljuks kaasa lüüa.  
 

Kivi-Vigala PK huvijuht 
Ilona Noor  

Ülemisel pildil:  kooli vastlatrall. 
Alumisel:  Toomas Pranstibeli madude ja sisalike näitus. 
Igasoovija sai oma lemmikule pai teha ja teda käes hoida. 



  

 

4  veterinaaria / sündmused märts 2007 

Loomaarsti veerg 
 
Juba on möödunud kaks kuud 
alanud aastast. Antud hetkel on 
vallas ca 56 majapidamist-talu, 
kus kasvatatakse loomi, nendest 
32 on piimafarmi. Heameel on 
tõdeda, et viimase kahe aasta 
jooksul pole piimafarmide arv 
vähenenud. Selle arvuga oleme 
maakonna “suurimaks” vallaks, 
muidugi mitte lehmade arvu 
poolest. 
Toon võrdlustabeli: 
Vigalas 32 piimafarmi 634 lehma 
(sellest Vigala Latte OÜ-l 178) 
Märjamaa I  30  952 
Juuru 27 1043 
Kehtna 26 2583 
Märjamaa II 18 798  

Raikküla 8 939 
Rapla 6 106 
Käru 5 145 
 
Maakonnas on kokku 152 
piimafarmi 7200 lehmaga. 
Tahaks jälle mõnda asja meelde 
tuletada. Kõik hukkunud, 
hädatapetud veised alates 24-
ndast elukuust tuleb uurida BSE-
le (hullulehmatõbi). Sellest tuleb 
mulle koheselt teatada, et 
saaksin võtta  pikliku ajuproovi, 
mille saadan Tartu Veterinaaria 
laborisse. Samuti kuuluvad 
uuringule kodus oma talus 
tapetud veised, kes on vanemad 
kui 30 kuud. Selles suhtes on 
eksijaid olnud. PRIA kontrollib 
seda!  

Toimub ka igaaastane 
lüpsifarmide kontroll. Teatan 
alati oma tulekust ette. Selle 
käigus tahan näha korralikult 
täidetud ravivihikut, kehtivat 
tervisetõendit (kehtib 2 aastat), 
nõuetekohaseid piimainventari 
pesemisvahendeid, puhast 
piimaruumi ja korras lauta, 
lauda ümbrust. Kohustuslik on 
iga aastane uuring 
bakterioloogiliselt. Loodan, et 
1.aprilliks on need asjad korras, 
sest siis annan piimatõendid 
järgmiseks kuueks kuuks. 
Ärgem unustagem ka linnugrippi 
– esialgselt on soovitus linde 
ruumides hoida. 
 

Ester Alekand

Vigala Hariduselu 320 
 
Vigala vald on tuntud oma hariduse- ja 
kultuuritraditsioonide poolest. Üheks selliseks 
suursündmuseks on iga viie aasta järel Vigala 
hariduselu tähistamine. Nüüdseks möödub juba 320 
aastat, mil siin esimest korda teadasaamisi õpetajatelt 
õpilastele edasi püüti anda.  
Vigala Hariduselu auväärne sünnipäev toimub suvel 
21. juulil k.a. Lisaks suurele hariduselu üritusele 
peetakse Vigala vallas aastaringselt meeles haridusega 
seotud sündmusi.  
Ilmekas näide sellest oli B.G. Forseliuse Seltsi XVIII 
hariduspäev Vigala koolides. Päeva läbivaks teemaks 
oli „Eelkutseõpe Vigala valla koolides“. Külaliste seas 
viibis ka ekspresident härra Arnold Rüütel abikaasaga. 
 
14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva, mille raames 
juba 8. märtsil külastavad Kivi-Vigala põhikooli tuntud 
luuletajad Andres ja Ly Ehin.  
 
2. juunil 2007.a peab Kivi-Vigala Põhikool oma 35. 
aastapäeva, mil külla oodatakse kõiki kooli vilistlasi, 
endisi töötajaid ja teisi häid sõpru. 
 
Septembris peetakse J.M. Eiseni 150.-ndat
sünniaastapäeva.  
 
21. juulil Vigala Hariduselu 320 aastapäeva 
tähistamine toimub peamiselt Vana-Vigalas. Tehnika-
ja Teeninduskoolis võetakse vastu külalisi, toimub 
konverents; samal ajal on põhikoolis „Unustatud 
mõisate“ päev, kus külalised saavad tutvuda mõisakooli 
tegemistega; õhtupoolikul toimub laululaval 
kontsertesinemine, millele järgneb tantsuõhtu.  
 
Osalustasu eelregistreerimise korral on 100 krooni, 
kohapeal 125 krooni. Info: 489 4772  

Elle Altmets  

Kõikide nende tähtpäevadega seoses 
kuulutab Vigala hariduse- ja 

kultuurikomisjon välja  
loomevõistluse  

„Vigala hariduselu läbi aegade“. 
 
Konkursile oodatakse mitte üle 1-2 lk (A4) 
pikkuseid esseid, meenutusi, mõtteid, 
mälestusi ja mõlgutusi Vigala hariduselust 
või sellega seotud teemadel.  
Kirjutada võib nii esimesest koolipäevast, 
õpetajatest, hariduse ajaloost kui mõnest 
värvikamast seigast, mis kooliajal 
juhtunud.  
Komisjon valib nende seast välja paremad 
ja huvitavamad artiklid, mis lõpus peaks ka 
paberkandjal (almanahhina) välja antama.  
 
Konkurss toimub erinevates 
vanuseklassides:  
lasteaialapsed ja algklassid: joonistavad 
koolist, õppimisest, haridusest; võivad ka 
luuletada, kirjutada 
põhikoolid: 1-2 lk kirjand, essee, 
mõlgutus, jms 
keskkool ja gümnaasiumid:  sama, lisaks 
meenutused, arvamused, 
tulevikunägemused 
vilistlased ja täiskasvanud: sama, mis 
eespool mainitud 
 
Töid oodatakse Vigala Vallavalitsusse või e-
positle: konkurss@vigala.ee 1. maiks 2007.a.
Parimad tööd saavad ka auhinnatud, 
tänatud.  



  

 

5 märts 2007 teadus / pöördumine 

Teadusbuss Kivi-Vigala 
põhikoolis  
 
Kui meie koolis käis teadusbuss, 
siis oli põnev teada saada, kuidas 
paljud asjad tegelikult juhtuvad. 
Näiteks kuidas saab tagasi 
põrgata pooleks lõigatud 
tennisepall. Minule meeldisid 
need katsed küll.  
Aga kõige rohkem meeldisid 
katsed vedellämmastikuga. Kui 
panna tühi õhupall 
vedellämmastiku sisse, siis 
külmub ta nii ära, et kui võtta 
see sealt välja, läheb ta lihtsalt 
prõksudes katki.  
Veel oli huvitav vaadata, kuidas 
iluuisutajad saavad kiiremini 
pöörelda ning veel, kuidas saab 
teha ühe võimsa paugu. Võtad 
0,5 liitrise plastpudeli, valad 
sinna vedellämmastikku ning 
ootad paar minutit, mil see pauk 
ära käib.  
Üks paremaid katseid oli see, kui 
võeti katsejäneseks üks kooli 
tüdruk ja pandi katsuma ühte 

metallmuna, milles oli üle 100 
tuhande vati. Lahe oli, kuidas 
tüdruku juuksed hakkasid püsti 
tõusma.  
Minu arvates võiks selliseid asju 
veel koolis korraldada ja 
niisuguseid katseid võiks veel 

keegi näidata. On huvitav teada 
saada, kuidas füüsikalised, 
keemilised ja bioloogilised 
nähtused tegelikult toimuvad. 
 

Karmo Jõendi
9.klass

Helmud Rukki pöördumine 
Vigala Vallavanemale (ja 
valla ajalehele toimetusele) 
 
Suhtlen paljude vanemate 
vigalast pärinevate inimestega ja 
neid huvitab – kuidas on olukord 
Vigala kirikus. Ajalehtedes palju 
kära põhjustanud omaalgatuslik 
altari ja kantsli värvimise 
tulemusel, mis tekitas 1,6 miljoni 
kroonise kahju muinsuskaitse all 
olevale kunstiväärtusele.  
Vigala valla on üle vabariigi 
“kuulsaks” teinud 
vastavasisulised artiklid. 
Vähemalt kolmel korral 
maakonnalehes “Nädaline” ja 
samapalju on ilmunud kirjatükke 
ka vabariigi keskajalehtedes 
(“Päevaleht”, “Eesti Kirik”, 
“Linnaleht”, jpt). Teksti paigutus 
artiklite sisu arvestades ning 
fotodega varustatus esiküljele on 
SÕNAKAS. Isegi vihje süüdlase 
äramärkimisega ja probleemi 
kohtulahendile EI JÄTA 
KEDAGI ÜKSKÕIKSEKS. 
Elanikkonda huvitab info. 
Küsimus on lihtne – kas ei julge, 

ei oska või lihtsalt ei taha 
olukorda kommenteerida kohalik 
võim. Miks pole seda senini 
tehtud? 
Lugesin ”Vigala valimisliidu 
koostöö eesmärke” valimiseelselt 
bülletäänilt. “On väärtustatud –
õiglust, ausust, sõnapidamist, 
teiste inimeste arvamuse 
austamist, julgust teha otsuseid, 
julgust tunnistada vigu, küsida 
nõu endast targematelt.” 
Neid põhimõtteid kinnitab 
vallavanem Priit Kärsna tema 
isikliku omadustena. 
Palun avaldada minu 
pöördumine “Vigala Vallalehes”. 
Samas ootan vastust kirjale.  
 

Helmud Rukki,
kohalik elanik

Kiri avaldatud sisu muutmata. 
 
Lp. Helmut Rukki 
Vastuseks Teie kirjale 
teatame järgmist. 
 
Eesti Vabariigis on õiguse 
mõistmiseks olemas kohtud. 

Kohalik võim õigust ei mõista. 
Meile teadaolevalt pole kohus 
otsust teinud. Sega tuleb Teil 
veel oodata.  
Minu isiklik arvamus avaldati 
peale tööde teostamist 
maakonnalehes Nädaline. 

Lugupidamisega
Priit Kärsna 
Vallavanem

 
Vigala Sõnumid toimetajalt 
 
Nagu juba suulises vestluses 
ütlesin, soovitan alati küsijal 
kõigepealt küsida sealt, kus 
midagi toimunud on, antud juhul 
siis kirikukantseleist või 
juhatuselt või nõukogult.  
Teiseks ei hakka mina 
lehetoimetajana (ma pole 
ajakirjanik, veel vähem uuriv 
ajakirjanik!) kunagi kirjutama 
antud teemal. Seda luban ma 
ausalt, julgelt ning luiskamata.  
Selleks puudub mul pädevus ja 
oskus ja tahtmine. AUSALT! 

Elle Altmets 
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Vana-Vigala Hard Rock Laagri püünises! 
 
Tegelikult on lugu nii, et ei ründa keegi Vana-Vigalat, vaid 29. -
 30. juunil 2007 toimub seal järjekordne raskemuusikafestival, 
kuhu saabub kohale karvaseid ning sulelisi üle Eesti ja 
väljastpooltki. Kes tuleb oma lemmikbändi kuulama, kes enda 
välja elama / magama, kes end näitama ja kes kõike seda korraga 
tegema, ah jaa esinejad on ka kohal. 
Sarnaselt eelmisele aastale, on seegi kord plaanis korraldada 
õhtune-öine after-party – seega pidu 24 h. Uuendusena on kavas 
piirata aiaga telkimisala, kuhu pääseb sama pileti-käepaelaga. 
Seega, kes varasemal aastatel nautis festivali telkimisplatsil 
piletit ostmata, peab nüüd Tõnissoni kombel oma sajaseid 
luhvtitama või loobuma telkimisplatsil töllerdamisest. Võrreldes 
igasuguste kontsertide, muusikalide hinnakirjaga on 48-tunnise 
möllu eest 350 krooni eelmüügist lausa häbiasi. Küll tuleb 
odavaid pileteid müüki vaid piiratud arv, kes ees, see sees. 
Ülejäänud peavad pileti eest juba pisut enam rahakoti raudu 
avama. 
 

Teadaolevalt on hetkel väljakuulutatud sellised bändid nagu 
Soilwork (Rootsi), Vader (Poola), Entwine (Soome). 
Kindlasti ei piirdu festival vaid nende esinejatega, jooksvat infot 
võib lugeda Hard Rock Laagri (Clubi) koduleheküljelt.  
Minu kui võhiku arvamus on, et Soilwork on hea autosõidu 
muusika, kui peab hommikul vara Tallinna järjekordsele sessile 
sõitma ja oi kui mitu tööd tegemata on!. Paned Soilwork`i 
mängima ja tunned, et oled valmis vaidlema kellega iganes, et 
päästa oma laiska (sea)nahka. Isegi ees veniv autokolonn ei 
morjenda, sest tümakas on hea, võib muusikat ja sõitu ennast 
nautida.  

19. märtsil tulevad müüki 
festivali esimesed sooduspassid 
hinnaga 350 krooni.  
Sooduspiletid on limiteeritud 300 
eksemplarile ja iga pääse saab olema 
midagi enamat, kui lihtsalt tükike 
paberit. Olge siis valmis tolle 
esmaspäeva hommikul kimama 
järgmistesse müügipunktidesse: 
 

TALLINN - kauplus Lasering (Pärnu 
mnt. 38)  
TALLINN - kauplus Sabbra-Cadabra 
(Tatari 6)  
TARTU - Liivamäe muusikariistad 
(Munga 11)  
PÄRNU - kauplus Muusik 
(Pühavaimu 8)  
 

Piletilevis ega muus võrgus neid 
eripileteid pole, niiet need neli kohta 
on ainsad, kust te oma sooduka kätte 
saate! 

Hard Rock Club

Vader on jällegi asi, mis vajab 
süvenemist. Selline tõsiste meeste 
muusika. Heal juhul võib sedagi 
autos kuulata, aga nüüd juba 
tagasisõidul, kus kõikehõlmav 
teadmine ees olevast paarist vabast 
päevast võtab nurruma. Karune 
muusika raputab kehast viimsegi 
(Tal)linnanõmeduse ja tülpimuse. 
Entwine´iga ei jõudnud end veel 
kurssi viia, las jääb midagi ka 
kohapeal avastamiseks. Võhikuna 
on mulle see ju lubatud!  
Kas ütlesin, et korraldajad lubasid 
sel aastal veelgi paremat festivali? 
Kui nii, siis oleks normaalne, et toit 
ja õlu otsa ei saa (ka kauplused 
võiksid sellega varakult 
arvestada!), helisid jätkub niigi.  

Elle Altmets,
vabakuulaja

Teade ettevõtjatele! 
 
Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuse registris, peab igal 
aastal esitama hiljemalt 15. aprilliks 
(alates 15. jaanuarist) kinnituse 
registreeringu õigsuse kohta!  
Taotlus registreeringu õigsuse 
kinnitamiseks tuleb esitada 
vallavalitsusele. 

Vastavalt Vigala Vallavolikogu määrusele nr. 4, 28.02.2007.a.
algatas Vigala Vallavolikogu Vigala valla üldplaneeringu ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise.  Üldplaneeringut 
ja keskkonnamõju hindamist teostatakse Vigala valla 
territooriumil (asukoht Rapla maakond, pindala 269,8 km2 ), 
korraldajaks on Vigala Vallavalitsus. 
Üldplaneeringu eesmärgid: üldplaneering peab täitma 
planeerimisseaduse § 8 lõikes 3 sätestatud eesmärke. 
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamise otsustega saab tutvuda Vigala Vallavalitsuses 
avalike dokumentidega tutvumiseks ettenähtud viisil ja ajal. 
Info: 489 4772 
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Jädivere postijaam 270 
 
Mis on ajalugu? Aeg – inimesed ja 
nende lugu. Kõige olulisemad 
selles protsessis on INIMESED. 
Nad loovad lugusid oma eluaja 
jooksul. Õnneks on mõned lood nii 
tähtsad ja vajalikud, et me saame 
neid uurida, neist rääkida ja 
kirjutada sajandeid. Mõned lood on 
vormunud lauluks, raamatuks, 
esemeks, hooneks, jms. Õnneks ei 
ole teine oluline komponent AEG, 
suutnud kõiki mälust kustutada ja 
tolmuks muuta. Siit järgneb 
Jädivere postijaama lugu. 
20. veebruaril 1636. andis välja 
kuninganna Kristiina 18-
punktilise postimääruse, mis pidi 
hakkama reguleerima posti-
korraldust kogu riigis. See periood 
on Eesti ajaloos seotud Rootsi 
riigiga. Riikliku postikorralduse 
alguseks võib lugeda Eestis 1. 
veebruari 1638 a., mil jõustus 
esimene postimäärus. Selleks, et 
hakkaks toimima postivedu, pidi 
loodama postiteedele (mis olid 
väljakujunenud sõjateed juba 
muinasajal) postijaamade 
võrgustik.  
Alguses pidi kasutatama 
teeäärsete talupoegade talutaresid, 
mis olid tol ajal väga väikesed 
ligikaudu 8 x 8 m ja mõisate poolt 
rajatud kõrtse. Kuna tolle ajastu 
elukorraldus oli väga aeglane, siis 
Rootsi riigil, kelle esindajaks olid 
kohapeal rüütelkonnad, tekkis 
probleeme maapiirkondades regu-
leeritud postikorralduse loomisega. 
Pidevalt anti välja seadusi, mida 
oli reaalselt raske täita. 
Postikorraldus tõi endaga kaasa 
lisamuresid. Talupoegadele 
rohkem tööd, sest postivedu oli 
nende kohustus, samuti 
küüthobuste tasuta andmine ning 
ööbimise korraldamine. 
Talutaredes oli ruumikitsikus ja 
kõrtsides pakuti teelistele alkoholi, 
mis omakorda tekitas probleeme 
postisaadetiste adressaadini 
jõudmisel. 
Lõpuks jõuti riigi tasemel 
arusaamani, et on vaja luua hästi 
toimiv postijaamade võrk ja 
eraldada postijaamad kõrtsidest 
Spetsiaalsed postijaamad pidid 
rajatud saama 15-20 km järel, kus 
oleks võimalik ööbida, saada süüa 

ja vahetada hobuseid. Ehitusteni ei 
jõutud, kuna 1700. aastal alanud 
Põhjasõda paiskas segi siinse 
elukorralduse. Alates l7l0 sai Eesti 
jälle uue peremehe - Vene 
tsaaririigi. Taas algas kõik uuesti -
kõrtsid, postivedu ja postijaamad .. 
18. sajandil võis teede ääres näha 
puidust õlgkatustega talutarede 
kõrval kõrtse, kõrtshobu-
postijaamu ja spetsiaalseid 
postijaamu. Olgu öeldud, et 
spetsiaalsete postijaamade 
kompleksis olid reisijate ja hobuste 
jaoks eraldi hooned. Postijaam ei 
täitnud kõrtsi funktsioone, pigem 
posti edasitoimetamise kõrval 
hoopis võõrastemaja omi. 19. 
sajandil hakati ehitama kivist 
postihooneid, kuna puidust olid 
amortiseerunud ja liiga tule-
ohtlikud. Tol ajastul eksisteerisid 
koos nii puit ja kiviarhitektuur. 
On säilinud üleskirjutisi, kus 1719-
1735 a. talutares (4 x 4 sülda) on 
asunud Pipra Postijaam. Maja 
seisund 1734 a. oli niivõrd vilets, et 
rüütelkond oli sunnitud postijaama 
üle viima ajutiselt Poti kõrtsi ja 
seejärel spetsiaalselt postijaamaks 
ehitatud hoonesse 
Jädivere postijaama ehitati 
arvatavast1i 735-1737a. vahel. 
Laulusõnad "kõrts ja postijaam 
üheskoos" ei sobi Jädivere 
postijaama kohta, kuna Jädivere 
on ehitatud spetsiaalseks 
postijaamaks. Jädiveret maini-
takse dokumentides 1737, 1741  ja 
1765 aastal. Seega saame öelda, et 
Jädivere postijaam tegutses 
kindlasti 1737.aastal. Ka 1765. a 

visitatsiooni protokollis 
kirjeldatakse hoonete suurusi. Tol 
ajal olid olemas peamaja, tall ja 
ait, mis kirjelduste järgi olid heas 
seisundis. Sel aastal möödub 
Jädivere postijaama 
esmamainimises 270 aastat. 
Olemasolevat hoonet sellisel kujul 
hakati ehitama 1821.a. Maja 
maksumus oli 12 300 kuldrubla, 
mis oli tollel ajastul väga suur 
raha. 1825.a . valmis paekivist 
tallihoone ja 1830.a . tehti plaane 
tallipoiste hoone rajamiseks, mille 
ehitamiseks kavandati kasutada 
vana peahoone materjali. 20. 
sajandil kuulus veel hoonete 
kompleksi peamaja, tall, ait, 
tõllakuur, võlvkelder ja postipoiste 
elamu ning kaks kaevu. Õueala 
piiras kõrge paekivist aed. Samal 
sajandil hävisid tall ja 
postipoisteelamu. 21. sajandil tuli 
lammutada kasutamiskõlbmatu 
ait ja tõllakuur. Jädivere 
postijaama peahoone on säilinud 
peaaegu oma algses 
originaalsuses, temale sarnased 
postijaamad on muutunud nii sise-
kui väliarhitektuuris. 
Vahepeal ilma peremeheta olnud 
hoone vajab restaureerimist, 
ümbrus korrastamist ja 
puuduvate hoonete uuesti 
ehitamist, järgides endist stiili, 
kuid andes tänapäevase 
funktsionaalsuse. Midagi on ju 
muutunud ja muutumas. Kas 
Jädivere postijaam sai hea 
peremehe näitab aeg. 
 

Lugupidamisega Ede Rukki



  

 

8  sport / valitsemine märts 2007 

MAADLUSUUDISED 
 
20.-21. jaanuaril toimusid Ivan 
Poddubnõi mälestusvõistlused 
Venemaal Moskvas.  
Vigala matimeestest pääsesid 
sinna võistlema vennad 
Thomberg'id. Tarvi võitles end 
kehakaalus 84kg, 19 mehe seas 
9. kohale. Noorem vend Rait 
maadles kehakaalus 96kg, kuid 
temal läks veidi kehvemini. 
 
27. jaanuaril Kohtla-Järvel -
Eesti meistrivõistlused vaba-
maadluses kuni 20-aastastele 
noormeestele. 

Ardo Arusaar 84kg 1.koht 
Rait Thomberg 96kg 1.koht 
 
3. veebruar- Martna lahtine matt 
Jaan Kuusik 69kg 2.koht 
Karlis Kaldma  59kg 3.koht 
 
10.veebruaril Türil - Eesti 
meistrivõistlused vabamaad-
luses kuni 17-aastastele 
noormeestele, kus Jaan Kuusik 
saavutas (69kg) 3.koha. 
 
17.veebruaril Tartus - Eesti 
meistrivõistlused 
täiskasvanutele. 

Ardo Arusaar 84kg 2.koht 
Rait Thomberg 96kg 3.koht 
 
24.veebruaril Märjamaal -
Raplamaa meistrivõistlused 
õpilastele ja kadettidele: 
Andreas Välis 29kg 2.koht 
Hannes Välis 32kg 1.koht 
Hans Veskimägi 32kg 2.koht 
Vanem grupp: 
Marek Lainela 42kg 1.koht 
Riho Tammis 53kg 1.koht 
Karlis Kaldma 59.kg 1.koht 
Taavi Roosi 59.kg 2.koht 
Jaan Kuusik 69kg 1.koht 
Marko Piir 73kg 1.koht 
 

Olev Nisumaa

Korvpallist 
 
Vabariigi sünnipäeval toimus 
järjekorras juba kuues Vigala 
Korvpalli Karikas. Taaskord oli 
osalemas kaheksa võistkonda. 
Rohkemaks ei jagu ka ajaliselt.  
Oli eriti pingelisi mänge, aga ka 
üllatuseks väga ühepoolseid 
võistlusi. 7.-8.-ndat kohta jäid 
jagama kohalikud poisid ja 
võistkond Rukki. 5.-6.-ndat kohta 
jagasid Haimre ja Tallinna 
võistkond. 3-4 koha mängus 
alistas Vigala Orlepi. Võitjaks 
tuli jällegi Märjamaa võistkond, 
kes alles lõpu eel suutis Pärnu 
vastu oma paremuse maksma 
panna.  
Vahepeal pakkusid silmailu oma 
tantsuga kohalikud "Singirullid". 
Muide, rahvale nad meeldisid 
väga. 
Meeldivalt üllatasid kohalik 
poistetiim, kes peaaegu oleks 
alistanud Tallinna võistkonna ja 
hakkasid teistelegi väga südilt 
vastu.  
Selleks korraks on turniir peetud, 
loodame järgmisel aastal taas 
kohtuda. Suured tänud Vigala 
Vallavalitsusele toetuse eest, 
Kivi-Vigala Põhikoolile sooja ja 
mõnusa maja eest, Rutile ja 
Katale maitsva supi eest, 
Singirullidele tantsu eest, Kaile 
ja Tõnisele hea abi eest ja suured 
tänud rahvamajale peo eest.  

Marko Kreuz

Vigala Vallavalitsus 
 
07.02.2007 istungil otsustati: 
- lubada ostueesõigusega 

erastada maad neljal taotlejal 
- muuta Vigala Vallavalitsuse 

korraldusi nr 145 16.08.2006, 
nr 141 04.11.2002, nr 151 
16.07.2001, nr 149 16.07.2001, 
nr 460 21.12.2001  

- anda kasutusvaldusse üks 
maaüksus 

- lubada jagada üks kinnistu 
neljaks maaüksuseks 

- lõpetada ühe hooldatava 
hooldus 

- määrata ehitise teenindamiseks 
Kivi-Vigala külas maja 7 
korteriomandi seadmiseks 3588 
m2 maad 

- väljastada projekteerimis-
tingimused ühe puurkaevu 
rajamiseks 

- võõrandada otsustuskorras 
Kivi-Vigala külas viis 
korteriomandit (maja 3 korter 
11, maja 3 korter 9, maja 4 
korter 6, maja 4 korter 11 ja 
maja 4 korter 9 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 
12 752 krooni 

- määrata hooldajatoetus ühele 
hooldajale 

 
14.02.2007 istungil otsustati: 
- kinnitada 13.02.2007 toimunud 

Vana-Vigala Põhikooli 
väikebussi Ford Tourneo 
enampakkumise tulemused  

- eraldada reservfondist 
enampakkumise kulude 
katteks 2454 krooni ja 40 senti 

  
21.02.2007 istungil otsustati: 
- seada korteriomand Tõnumaa 

külas Vallamaja maaüksusele 
- määrata Vana-Vigala 

Raamatukogu maaüksusel 
asuvate hoonete teenindusmaa 
suuruseks 1518 m2 ja Vana-
Vigala Rahvamaja maaüksusel 
asuvate hoonete teenindusmaa 
suuruseks 6950 m2. 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 
3070 krooni. 

- Suunata 2007.aasta 
eelarveprojekt 28.02.2007 
toimuvale volikogu istungile 
kinnitamiseks. 

- eraldada reservfondist 
Forseliuse Seltsi vastuvõtu-
ürituseks kuni 3000 krooni.  

 
Vigala Vallavolikogu 
 
28.02.2007 istungil otsustati: 
- kinnitada 2007. aasta eelarve 
- kinnitada Vigala Vallavalit-

suse teenistujate palgamäärad 
- kehtestada pedagoogide palga 

alammäärad 
- algatada Vigala valla 

üldplaneering ja 
keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine 

- arutusel oli Vigala valla 
jäätmekava ja hariduse 
arengukava  
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EELK Vigala Maarja kogudus teatab: 
 
5. märtsist kell 17.00 algab leerikool kogudusemajas. Need, kes soovivad 
leerikooliga liituda teatada endast koguduse kantseleisse tel. 482 5690. 
Pühapäevakool pühapäeviti kl 14.00 nooremad lapsed ja kl 16.00 
vanemad lapsed kogudusemajas. 
Esmaspäeviti kl 18.00 koguduse koori proov kogudusemajas. 
Esmaspäevast laupäevani kl 10.00 hommikupalvused kiriku käärkambris, 
kui õpetaja on Kivi-Vigalas. 
 
Jumalateenistused: 
Pühapäeval, 11. märtsil kl 11.00 jumalateenistus käärkambris. Orelil 
teenib Ruth Johanson. 
Pühapäeval, 18. märtsil kl 11.00 armulauaga jumalateenistus 
käärkambris. 
Pühapäeval, 18. märtsil kl 15.00 kammermuusika kontsert Vigala kiriku 
käärkambris. Laulab Vigala Meeskvintett. 
Pühapäeval, 25. märtsil kl 11.00 Issanda kuulutamispüha ehk 
paastumaarjapäeva jumalateenistus käärkambris. 
Pühapäeval, 1. aprillil kl 11.00 palmipuudepüha armulauaga 
jumalateenistus käärkambris.  
Neljapäeval, 5. aprillil kl 17.00 Suure Neljapäeva armulauaga 
jumalateenistus käärkambris. 
Reedel, 6. aprillil kl 11.00 Suure Reede liturgiline jumalateenistus 
suures kirikus. 
Pühapäeval, 8. aprillil kl 11.00 Kristuse ülestõusmispüha armulauaga 
jumalateenistus suures kirikus. Kaasa teenib Vigala Puhkpilliorkester ja 
koguduse koor. 

Tervitades Kristiina Jõgi 

Anne llu- & Tervisekabinet teatab: 
 

Lisaks iluteenustele teostan on - site massaaži. Tegemist on selja-, turja-, 
käte-, kaela- ja peapiirkonda hõlmava massaažiga, mida tehakse 
spetsiaalsel toolil läbi riiete. 
Näidustused: 

väsimus vaimsest tööst 
pingepeavalu 
lihasping ja lihaste valulikkus 
verevarustus häired 
immuunsüsteemi nõrkus 
,,hiirekäe sündroom", lihas- ja närvivalud 
unehäired 
silmade väsimine 

Protseduur kestab 15 –20 (30) minutit. On - site massaažist on saamas 
Eestis ja kogu maailmas üks kiiremini arenev terviseteenus kontori- ja 
liinitööliste, aga ka teiste inimgruppide hulgas, tulenevalt istuvast ja 
sundasendist tingitud vaevustest. 
 
Kabinet avatud:  Teisipäeviti kell 10 -19(20)  

Kolmpäevast - reedeni kell l0 -17(18)  
Laupäeval kell 10-15 

Kabinet asub Kivi-Vigalas, majas nr 3, krt 2. 
Palun helistage ette! 5340 4605 või 482 5517 

Lugupidamisega, Anne Hunt

SOTSIAALKINDLUSTUS
AMET 
 
infotelefon 16106  
www.ensib.ee 
 
Infotelefoni tööaeg  8.00-17.00 
Helistamisel kehtivad 
eestisisese kõne tariifid. 
 
Tallinna Pensioniameti Rapla 
osakond aadress:  
Tallinna mnt 14, 79513 Rapla 
Info 16106; 489 0321 
 
Kodanike vastuvõtt:  
E 8.30-18.00; T,K,N 8.30-
16.30;  R 8.30-13.00 
 
 
HAIGEKASSA 
 
infotelefon 16363 
www.haigekassa.ee 
 
Välisriigist infotelefonile 
helistades +372 669 6630 
Kõnedele vastatakse 
tööpäevadel kell 8.30 – 16.30 
Infotelefonil kehtib 
paketipõhine tavatariif. 
 
Pärnu osakonna Pärnu 
klienditeenindusbüroo: 
E, T, N, R 8.30–16.30 
K 8.30–18.00 
Asukoht: Rüütli 40a, 80010 
Pärnu 
 
NB! Postiaadress: Lai 14, 
80010 Pärnu 
 
 
 
PEREARSTI 
NÕUANDETELEFON 
 
Tel. 1220  
 
töötab ööpäev läbi. 
Lauatelefonilt helistades on 
esimesed 5 minutit tasuta. 
Mobiiltelefonilt helistades 
kehtib alates kõne algusest 
paketipõhine hind. 
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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 

Märtsikuu sünnipäevalapsed 
 
Velli Pärnala 12.03 86 
Vaike Aitsam  15.03 84 
Tatjana Jermakova 06.03 83 
Leida  Rahe 26.03 83 
Mihhail Kõostik 09.03 82 
Linda Keller 13.03 82 
Leida Koplimaa 20.03 82 
Siina Õismaa 07.03 81 
Jaan Plamus 08.03 75 
Jaan Klausen 05.03 65 
Urve Roosi 01.03 60 
Helgi Nööp 10.03 60 
 

Täna alpikann on punasest punasem, 
täna päikene on eredast eredam, 

 täna tulevad kõik, lilled käes,  
sest täna on Sinu sünnipäev! 

Palju õnne! 
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Vana-Vigala Avatud Noortekeskuses 
 
Neljapäeviti kell: 17.00 -19.30 klaasimaali 
tunnid! 
 
Lisaks klaasimaalile on meil sel hooajal 
kavas külastada Rapla Kunstiseltsi Õpikoda, 
kus sealsed meistrid õpetavad põletatud 
klaasist asju tegema. 
 
Sel hooajal osalesime ka 
Kultuuriministeeriumi poolt korraldatud 
projektikonkursil „Paneme kunsti levima!“ ja 
saime ringi tegevustoetuseks 5000 kr. 
 
Kõiki, kes on huvitatud Õpikoja tööst Raplas 
palun anda teada Vana-Vigala Rahvamajja 
(tel.5656  2136 või 482 4581) 
Transport, koolitus ja materjalid kaetakse 
projektirahadega. 

Astra Põlma

Laupäeval 10. märtsil 
kell 21.00 

Vana-Vigala Rahvamajas 
 

„NAISTEPÄEVA PIDU“ 
 

Head tantsumuusikat teeb ansambel 
 

„Prominent“ 
 

Esinevad Sipa line-tantsijad. 
Õnneloos!!! 
 
Söök-jook tuleb ise kaas võtta. 
Pidu on ainult täiskasvanutele! 
 
Pilet: 50 krooni 
 
Info ja laudade tellimine:  
tel : 482 4586  või 5656 2136 


