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Vigala Sõnumid 
KÜLAD LIIKVELE! 

Peale pikka kaalumist ja tulemuste vaagimist sai 
Rändkibu omanikuks Kesu küla. Kesule jäid napilt 
alla Läti ja Vana-Vigala külad. Aga nüüd sellest 
mis siis ikkagi toimus. 
Sel aastal möödus Vana-Vigala kandist võrsunud 
Mihkel Saia sünnist 100 aastat ning päev algaski 
mälestushetkega tema kalmul. Mihkel Saia panust 
Vigala kultuurilukku ei saa alahinnata ja 
mälestused tema tegevustest on veel paljudel 
elavalt meeles. Mare Ülemaante ja Helle Saia abil 
veedeti õdusas raamatukogus vanu aegu 
meenutades mitu tundi. 
Ametlikult algas küladepäev kella kahest ja 
tervitused valla esinduse poolt andis edasi Meelis 
Välis. Peale avasõnu esinesid väikesed „Mini-Foxi“ 
võistlustantsijad. Nende juhendaja Ants Lopsik on 
paadunud Vigala fänn ja oma suvelaagrite 
korraldamiseks on ta just meie küla välja valinud. 
Edasi läks asi sportlikumaks ka osalejatele – oma 
võimeid sai proovida petangi mängus, nooleviskes 
ja vibu laskmises. Võistluste korraldajateks puha 
oma valla inimesed. Suured tänud Ell Rahnikule, 
Arne Maistele ning Mare ja Koit Roosile. 
Eesti Punane Rist viis soovijaile läbi koolituse 

esmaabist. 
Iga küla pidi omale paraadiks sildi valmistama. 
Kui OÜ SS Vigala Puu toetas alustega ja Tiit Roosi 
need viimistles, siis siltide kujundus tuli küll 
igaühel ise välja mõelda. Kella seitsmest asuti 
pillitörtsatuste saatel teele ning peale väikest ringi 
Jaama keskuses siirduti rahvamajja teatrit 
vaatama. Esinejateks olid näitetrupp „Topelt-
Kiiks“ ja Valgu rahvamaja „M.O.T.T.“. Vigala 
rahva ette toodi ühistöös valminud menulavastus 
„Kosjasõit“ . 
Tahan tänada kõiki Vigala ja Valgu näitlejaid, 
“Kiitsharakaid“, folklooriringi lapsi, Jaan 
Kuusikut, Margus Kidrat ja Meelis Pappet, kellega 
koostöös meie tükk valmis. 
Peale näitemängu asusid lavale „Laulusõbrad“, kes 
Vello Tikerpalu juhatusel varaste hommiku-
tundideni rahvast tantsutasid. 
Küladepäevadel oli osalejaid üle kahesaja. Täname 
Vigala vallavalitust ja volikogu, kes ettevõtmist 
toetasid! Järgmine Vana-Vigala piirkonna külade 
kokkutulek toimub juba aastal 2009, seniks 
huvitavaid kohtumisi külateedel! 

Astra Põlma

18. augustil 
toimus Vana-
Vigala piirkonna 
külade 
kokkutulek 
 

Sellel aastal võttis 
küladepäeva korral-
damise oma peale 
seltsing Vigala 
külade ümarlaud ja 
juba traditsiooniks 
kujunev sündmus 
tuli selle võrra 
kirjum nin g huvita-
vam. Päeva üheks 
mõtteks oli pisikese 
võistlusmomendi 
tekitamine külade 
vahel. 
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150 aastat Eisenit 
 

28. septembril 1857.a. sündis 
Oese koolmeistri Jaan Eiseni 
perre poeg, kellest tänu isa 
rahvakultuurilisele kasvatusele 
sai Eestile oluline 
rahvaluulekoguja, 
rahvaraamatute kirjutaja, 
esimese ulmejutu kirjutaja, 
Otepääle nimeandja ja nii edasi. 
Mathias Johann Eisen elas 
targalt, tegutses suurelt. Veel 
150 aastat peale tema sündi 
hoitakse tema nime aus – nii ka 
meie koolis. 
Tema sünniaastapäeva puhul 
pidasime teoreetilise 
konverentsi, kus minul ja teistel 
õpilastel oli võimalus kooliperele 
tutvustada Eisenit ja tema 
loomingut. 
Õpetaja Ene Raud pidas sütitava 
– rahustava avakõne ja andis siis 
stardiloa põhikõnelejale – mulle. 
Sai siis toolilt tõustud ja elu 
esimene lavaproov kogetud. Ma 
ei jaganudki päriselt ära, mida 
seal teised tegid – päris norinal 
ei magatud, ei tea, äkki 
kuulasid? Vaikus, suur vaikus 

valitses igatahes, seda ma tean.  
Eiseni töid esitasid seppadest 
Tauri, Mats, Ramon ja kokkadest 
Tõnu, Kristina, Gervet ja Martin. 
Kui põhiettekanne ja jutukesed –
luuletused kuuldud, esinesid viis 
Vana-Vigala põhikooli 6 vaprat 
kanneldajat omatehtud pillidega. 
Vaatamata oma noorusele, olid 
neiud tasemel – pillid ja viisid 

olid ühtemoodi ilusad. Kindlasti 
on neil ka hea õpetaja. 
Niisiis saigi otsa mälestusaktus 
papi Eiseni auks ning arvata 
võib, et ta sellega rahul oleks 
olnud. 

Liis Tuula 
Vana-Vigala Tehnika- ja 

Teeninduskool
26-K õpilane

Mini-uuringute konkurss 
õpilastele! 
 

Mahtra Talurahvamuuseum 
kuulutab Raplamaa koolide 
õpilastele välja mini-uuringute 
konkursi "Lapsepõlv ja noorus 
Eesti Vabariigis". Erinevalt 
põhikonkursist, mille sihtgrupiks 
on täiskasvanud ja gümnasistid, 
ootame mini-uuringute 
konkursile eelkõige alg- ja põhi-
kooliõpilaste ühe-kahe lehekülje-
lisi lühikesi kirjatöid vana-
vanemate ja vanavanavanemate 
mälestustega lapsepõlvest ja 
noorusest sõjaeelses Eesti 
Vabariigis. Samuti sobivad 
lühemad ülestähendused õpilaste 
endi või nende vanemate 
lapsepõlvest või noorusajast 
taasiseseisvunud Eesti 
Vabariigis. Sõjaeelse Eesti osas 
võiks mälestusi koguda näiteks 
laste mängudest ja töödest, 
suhetest vanemate ja vanavane- 

avatava näituse "90. aastat Eesti 
Vabariiki läbi Raplamaa 
inimeste" koostamisel.  
Parimaid kirjutajaid 
autasustatakse näituse pidulikul 
avamisel. Kõik tööd säilitatakse 
Mahtra Talurahvamuuseumi 
arhiivis. 
 

Oma tööd palume saata 
hiljemalt 1. detsembriks 
2007 Mahtra Talurahva-
muuseumi aadressil: 
Muuseumi 1, Juuru.  
 

Info telefonil 484 4199. 
 

Mahtra Talurahvamuuseum

matega, koolielust, õpetaja-test, 
noorte spordialasest tegevu-sest, 
noorkotkaste ja kodutütarde 
ettevõtmistest, kaitseväest, 
vabariigi aastapäeva tähista-
misest, jne.  
Taasiseseisvumise perioodi puhul 
võib kirjutada näiteks 
tolleaegsete laste mängudest ja 
ettevõtmistest, läänepäraste 
mänguasjade saabumisest, aga 
ka Balti ketis osalemisest, 
öölaulupidudest, laulu- ja 
tantsupidudest jne. Kirjutisi võib
täiendada ka fotokoopiatega. 
 

Konkurss toimub kahes 
vanuseastmes: algklassid ja 
põhikooli aste. Kirjatöö lõppu 
palume lisada kindlasti oma 
nimi, kool ja klass. Samuti 
palume selgelt kirja panna selle 
inimese nimi ja sünniaasta, kelle 
mälestus on üles kirjutatud. 
Parimaid töid kasutame 
muuseumis veebruaris 2008 

27.oktoobril toimub  
Vana-Vigala Rahvamajas 

 

LAAT  
 

Korraldaja SILVI PÄRN 
Täpsem info kuulutustel. 
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Toredaid kompositsioone oli nii palju, et kohati 
kippus ümber näituselaudade ruumi nappima. 
 
Ja juba ongi kätte jõudnud õpetajate päev… Elagu 
kõik õpetajad! Kivi-Vigala Põhikoolis tähistati sel 
aastal õpetajate päeva stiilis aasta 1976.  

Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikooli huvijuht

 

Kõrvaloleval pildil: 
 pidurüüs Kivi-Vigala põhikooli ulakad pioneerid 
Marko ja Ilona õpetajate päeval. 

SÜGIS SAABUS KA KIVI-
VIGALA PÕHIKOOLI 
 

Kivi-Vigala Põhikoolis on alanud 
kooliaastal ja ilusal sügisel 
tegemist jätkunud mitte ainult 
õpinguteks, vaid ka muudeks 
tegemisteks. Traditsiooniline 
spordipäev õnnestus ära pidada 
“kõigest” kahe päevaga, (eks ole 
ju tegemist ka suure kooliga ☺), 
sest ilmataadil olid meiega omad 
plaanid. Seekord saime oma 
sportimise ühitada ka 
südamepäeva ja tervisliku 
liikumisega. Seega peetud ta sai 
ja tulemused olid toredad. Rõõm 
on näha, et veel meeldib lastele 
sportida ja ka kaasaelamine ning 
üksteise ergutamine oli kohati nii 
tormiline, et summutas lausa 
kooli ümbruses müttavad 
mürisevad masinad. Tublid olid 
kõik õpilased ja loomulikult ka 
õpetajad, kelle valvsa silma all 
mõõdeti aega, pikkust ja kaugust. 

Ega ei puudu sügisel ka üllatused! Sel aastal oli kooli sügisnäituse 
teemaks “Sügise üllatused”. Kõikide klasside esindused ja/või 
üksikesinejad leidsid erinevad eksponaadid üllatavast sügisest ning 
kõiki eksponaate tuli ka tutvustada omapoolsete kommentaaridega, 
et suur kunst ikka kõigile arusaadav oleks.  

JÄTKUB PROJEKT “PERERING” 
 

Veikko Hallik ootab jätkuvalt kuni 
jõuludeni laupäeviti algusega kell 10.00  
Vana-Vigala põhikooli puutööklassi 
meisterdamishuvilisi lapsi koos 
vanematega.  
Võimalus pereringis ühiselt valmistada 
kannel, rütmipille, teha korda mõni vana 
kallis ese või meisterdada midagi uut ja 
vajalikku.  
Töö ja materjali osas lepitakse kokku 
kohale tulles või eelnevalt tel 5662 6212. 

Spordistipendium 
 

Spordistipendiumi taotlemiseks tuleb esitada 
kirjalik avaldus Vigala Vallavalitsusele koos 
meistritiitlit tõendava dokumentide koopiaga 
hiljemalt 10. novembriks. 
 

Spordistipendium määratakse üks kord aastas 
vastavalt jooksva aasta spordi-tulemustele Vigala 
valla noortele, kelle vanus ei ületa 23 eluaastat.
Stipendiumi määramisel arvestatakse osalemist 
Eesti, Baltimaade, Põhjamaade ja Euroopa 
maailmameistrivõistlustel ning Olümpiamängudel 
ja spordiala kuulumist olümpiaalade hulka. 
 

Täpsemalt saab spordistipendiumi põhimäärusega 
tutvuda 
http://www.vigala.ee/teave/docs/spordistipendiumid.
html 
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Eelmises vallalehes alustasime 
ülevaatega ehitus-alase tegevuse 
reeglitest ning praegu jätkame 
teavitamist, missuguseid 
kooskõlastusi ja lube on vaja, et 
oma elamut remontida või 
rekonstrueerida. 
 
Load ja kooskõlastused ehitiste 
remontimisel ja 
rekonstrueerimisel. 
 
Vallavalitsus arutas oma istungil 
nõudeid remontidele. Kokkuvõte on 
toodud alljärgnevalt. 
 
Ehitusprügist 
Nii valla luba vajavate kui ka 
mitte vajavate remontide käigus 
tekkiv ehitusprügi tuleb alati 
kahjutuks teha nõuetekohaselt. 
Prügi on prügilasse odavam viia 
sorteeritult. Prügilasse viimisel 
saadud dokumendid tuleb 
säilitada. Prügi nõuetekohast 
utiliseerimist on õigus kontrollida 
nii vallavalitsusel kui ka 
keskkonnainspektsioonil. 
 
Katuseremont 
- Osalise remondi korral algsete 
materjalidega (n eterniit eterniidi 
vastu) ei ole ehitusluba vaja.  
- Katusevahetuse korral  
(kattematerjali muutuse ja/või 
roovituse vahetuse korral) on 
vajalik ehitusluba. 

Fassaadiremont 
- Olemasoleva fassaadi 
remontimiseks (näiteks krohvitud 
fassaadi ülekrohvimine) pole luba 
vaja 
- Värvi muutmiseks (n kollased 
seinad roheliseks) tiheasustuses 
(külades alad, kus majad on 
lähestikku) on vajalik 
vallavalitsuse kirjalik kooskõlastus 
(tasuta). 
- Fassaadi muutmisel (soojustuse 
paigaldamine ja/või fassaadikatte 
muutmine) on vajalik ehitusluba. 
 
Akendevahetus 
- Akendevahetuseks, kui muutub 
akna materjal (n puit plastikakna 
vastu) ja akende ruudujaotus on 
esialgne või muutub, on vajalik 
vallavalitsuse kirjalik kooskõlastus 
(tasuta). 
- Avade (akende, uste) suuruse 
muutmise korral ning avade 
sulgemisel või seina uute avade 
tegemisel on vajalik ehitusluba. 
- Kortermajades on kohustuslik, et 
kõigi korterite aknad oleksid 
ühesugust tüüpi. Ühistu puhul 
määrab ühistu koostöös 
vallavalitsusega, missugused 
peavad olema kõik vahetatavad 
uued aknad. Kui ühistut pole, on 
vajalik kõigi korterite kirjalik 
kokkulepe, mille kooskõlastab 
vallavalitsus.  

Vallavalitsus kooskõlastab seega 
koostöös ühistu või elanikega 
nõuded majale. Akendevahetuse 
soovi korral pöördub inimene 
valda ja saab kokkulepitud nõuded 
teada. 
- Kui akendevahetus tehakse koos 
muu fassaadiremondiga, siis on 
vajalik ehitusluba. 
 
Kuna ehitusluba on tähtajatu, siis 
alati, kui on plaanis teha hoone 
välispiiretega (katus, aknad, 
fassaad) suuremaid töid, on 
mõttekas võtta kõigile töödele 
kokku üks ehitusluba. 
 
Tehnosüsteemide muutmine  
- Tehnosüsteemide(elekter, gaas, 
vesi, kanal, küte (ka üksik 
küttekolle), tulesignalisatsioon, 
veevarustus jms) muutmiseks on 
vajalik vallavalitsuse kirjalik 
nõusolek. 
- Korterelamus peab 
tehnosüsteem, mis muudab maja 
ilmet (n väline korsten) olema 
kooskõlastatud lisaks eelnevalt 
ühistu või ülejäänud korteritega. 
 
Kui tekib küsimusi, võite 
ühendust võtta valla majandus- ja 
keskkonnaspetsialist Risto 
Konnaperega tel. 489 4774 või  
e-postiga risto@vigala.ee. 

2009. aastast muutub 
suitsuandur  majapidamises 
kohustuslikuks! 
 

2009. aasta juulist peab igas 
majapidamises olema vähemalt 
üks suitsuandur, suitsuandur igas 
toas annab lisakaitse. 
Siiski ei tasu jääda ootama 
pooleteise aasta pärast rakenduvat 
nõuet, sest tulekahjud puhkevad 
iga päev. Selle aasta üheksa kuuga 
on üle Eesti tulekahjudes 
hukkunud piltlikult kaks 
reisibussitäit inimesi, ligi 90 meest 
ja naist, neist enamik oma kodus. 
Riskifaktorid tulekahju tekkeks on 
vanad elektrijuhtmed, lagunenud 
pliit või ahi, hooletu suitsetamine. 
Kõige sagedasem tulekahju põhjus 
on aga hooletus lahtise tule 
kasutamisel. Hajameelne ja hooletu 
võib olla iga inimene, teised  

perekonnaliikmed, põlengu võib 
põhjustada ka hoopis naaber. 
Selle aasta septembri alguse 
seisuga on üle Eesti eluruumides 
toimunud ligi 1400 tulekahju, mis 
on 63 % kõigist hoonetes puhkenud 
tulekahjudest. Suitsuanduri 
ülesanne on tulekahjust eluruumis 
teada anda, kui tulekolle on veel 
väike ning veel annab päästa nii 
inimesi kui vara.  
Enamik inimesi peab tuleohutust 
oluliseks, kuid vaid kuuendikku 
kodudest on paigaldatud 
suitsuandur. Raske tulekahju üle 
elanud inimesed räägivad päris 
tihti päästjatele, et esimese asjana 
ostavad uude koju suitsuanduri. 
Vara on taastatav, kuid inimese 
elu tagasi ei saa. Targem on ennast 
kaitsta kui hiljem kahetseda. 

• Suitsuandur kinnita kindlasti 
kruvidega lakke 

• Üks suitsuandur majapidamises 
paigaldada magamistubade 
vahelisse koridori. Kui kodus on 
mitu suitsuandurit, panna need 
magamistubadesse ja elutuppa. 

• Kööki ei tasu suitsuandurit 
paigaldada, toidu valmistamisel 
hakkab andur valehäiret andma. 
Valehäireid võivad põhjustada 
ka veeaur ja ehitustööde tolm. 

• Vaheta suitsuanduri patareid 
kord aastas, andur annab 
patarei tühjenemisest ka ise 
märku, vaiksete perioodiliste 
helisignaalidega. 

• Suitsuanduri töökorras olekut 
saab kontrollida anduril oleva 
testnuppu vajutades. 

• Vaheta suitsuandur välja iga 10 
aasta järel. 

 
Sirle Matt

Lääne-Eesti päästekeskus
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Vigala Vallavalitsus 
 

12.09.2007 istungil  otsustati: 
- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldust nr 172 20.03.1998 
seoses maaüksuste andmete 
täpsustamisega 

- anda nõusolek seada 
korteriomandid Vana-Vigala 
külas elamu nr 1 ja elamu nr 2 

- lubada jagada üks kinnistu 
kaheks katastriüksuseks 

- eraldada abivahendi- ja 
ravimitoetust 1000 krooni ning 
puudega inimeste toetust 2500 
krooni  

- võõrandada otsustuskorras Kivi-
Vigala külas Palu kinnistu ja 
Tohtri kinnistu 

- arutusel oli valla objektide 
kapitaalremondid 

- reservfondist eraldati 2730 
krooni valla õpilaste ja elanikke 
transpordikulude katteks 
sõiduks Tallinna lennujaama 
Gerd Kanteri tervitus-
vastuvõtule Osaka MM-lt 

26.09.2007 istungil otsustati: 
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaia 
juhataja kohale Pille Meeles 

- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldust  nr 69 10.05.2005  

- lubada jagada  üks kinnistu 
kaheks kinnituks 

- väljastada projekteerimistingi-
mused puurkaevu rajamiseks 

- esitada kohaliku omavalitsuse 
investeeringute objektideks 
(KOIT programmi) Vana-Vigala 
Põhikool, Vigala Hooldekodu ja 
Vana-Vigala staadion 

- maksta matusetoetust 1000 kr 
- lubada korraldada 27.10.2007 
sügislaata Vana-Vigala 
Rahvamaja juures  

 

Vigala Vallavolikogu 
 

27.09.2007 istungil otsustati: 
- kooskõlastada nõusoleku 
andmine Vigala vallas Päärdu ja 
Kurevere külas asuva Uuepikani 
kinnistu üleandmi-seks OÜ-le 
BJR Maa ja Vara 

- määrata sihtotstarbed kaheksale 
maaüksusele 

- kinnitada vaba põllumajandus-
maa kasutusvaldusse andmise 
nimekiri  

- võtta vastu Vigala valla 
Tõnumaa külas asuva Ülovi 
kinnistu detailplaneering 

- tunnistada peremehetuks va-
raks Vana-Vigala külas Vana-
Vigala bussijaam, Näljamüür, 
mõisa kabel, mõisa kalmistu 
piirdemüür, mõisa kelder, ja 
Kurevere külas Kurevere ladu 

- kinnitada Päärdu küla 
külavanemaks Krista Pesti 

- volikogu komisjonidel viia läbi 
koosolekud ja esitada ettepane-
kud arengukava muutmiseks 
ning eelarve muudatuste ja 
lisaeelarve kohta vallavalitsu-
sele 10. oktoobriks 2007. 

- eraldada Vana-Vigala 
Rahvamaja ANK projektidele 
“Alguses oli savi” 9429.58 ja 
“Metalne Vigala” 4100 krooni 

- eraldada 5000 krooni Vana-
Vigala laululava tagumiste 
riietusruumide seestpoolt 
voodrilaudadega katmiseks 

LUMETÕRJE 
VÄHEMPAKKUMINE 
 

Vigala Vallavalitsus 
kuulutab välja 2007/2008 
aasta teehoiutööde 
(lumetõrje) vähem-
pakkumise Kivi-Vigala ja 
Vana-Vigala piirkonnas. 
Pakkumises ära näidata 
tööde teostaja, kasutatav 
tehnika ja tunni või 
kilomeetri hind. 
 

Pakkumised esitada Vigala 
Vallavalitsusele kinnises 
ümbrikus märgusõna all 
"Lumetõrje"  
24.10.2007 kella 9.00-ks. 
 

Info tel. 489 4774 
Risto Konnapere 

VALLATEATED 
 
Vigala Vallavalitsus teatab, et 
Vigala Vallavolikogu 
27.09.2007 otsusega nr 25 on 
vastu võetud Vigala vallas 
Tõnumaa külas Ülovi kinnistu 
detailplaneering. 
Planeeringu eesmärgiks on 
krundi eraldamine ja selle 
muutmine elamumaaks, 
hoonestustingimuste määra-
mine, tehnovõrkude lahenduste
koostamine ja teede ning 
tehnovõrkude lahenduste 
koostamine ja teede ning 
tehnovõrkude servituutide 
määramine. 
Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub  
15.10.- 28.10.2007.a. tööpäeviti 
kell 9.00 – 12.00 ja 13.00 –
16.00 Vigala Vallavalitsuses, 
Kivi-Vigala ja Vana-Vigala 
raamatukogudes. 
Avaliku väljapaneku 
tutvustamiseks toimub avalik 
arutelu 31.oktoobril 2007 kell 
13.00 Vigala Vallavalitsuses. 

Vana-Vigala ANK kuulutab 
välja  
 

SUVENIIRI KONKURSI  
„VIGALA EHE“ 
 

Konkursi eesmärgiks on Vigala 
teemalise suveniiri leidmine. 
Tingimused: 
- suveniir peab olema ise 
valmistatud või kavandatud 

- suhteliselt lihtsalt 
valmistatav 

- kasutatav auhinna või 
meenena. 

 

Osalejatele vanusepiirangut ei 
kehtestata. Eraldi ootame 
meenet Raplamaa Kooliteatrite 
Festivaliks, mis toimub aastal 
2008 Vigalas. 
 

Valmistaja nimega (võib 
kasutada ka kunstnikunime) 
varustatud meened  tuua Vana-
Vigala Rahvamajja 
15. novembriks. 2007.a.  
Parimad saavad loomulikult 
ka auhinnad! 
 

Info: Astra Põlma tel.482 4581 
või 5656 2136 

Projektitaotlusi 2008.a 
eelarve moodustamiseks 
võetakse vastu 15.10 -
09.11.2007.  
Taotluse blankette saab 
vallavalitsuse 
koduleheküljelt või 
vallavalitsusest. 



  

 

6     üritus / tervis oktoober 2007 

Vigala valla terviseprojekt – Märjamaale ujuma! 
 
Tervistava liikumise ja tervislike eluviiside propageerimise eesmärgil viidi kevadel läbi kaks tervise-
päeva Märjamaa ujulas, mille vastu oli väga suur huvi. Analoogsete üritustega jätkatakse nüüd 
sügisel. Terviseprojekti raames toimuvad oktoobris - novembris regulaarsed tervisepäevad Märjamaa 
ujulas, kus Vigala valla elanikel võimaldatakse tasuta külastada ujulat ja kasutada sealseid võimalusi 
pooleteise tunni jooksul. Lisaks tasuta ujulakülastusele viib tasuta buss soovijad vastavalt 
eelregistreerimisele ka kohale.  
 

Märjamaa ujula on broneeritud Vigala valla rahvale neljal korral – 16. ja 30. oktoobril ning 
13. ja 27. novembril kella 19.00 kuni 20.30.  
Samal ajal on võimalus osaleda vesiaeroobika treeningul, mille eest tuleb tasuda 25 krooni. 
 

Kohale võib sõita ka isikliku transpordiga ja sel juhul eelnevalt regristreeruda pole vaja.  
NB! Tervisepäevadel osalemiseks on seatud tingimuseks, et alla 13-aastased lapsed saavad ujulasse 
ainult koos vanema(te)ga või täiskasvanud saatjatega. 
 

Buss väljub  Kivi-Vigala Põhikooli eest 18.25  
  Vana-Vigala bussijaamast 18.40 
Info ja eelregistreerumine bussisõiduks Vigala vallavalitsuse telefonidel 489 4770 Sirje Aiaots või 489 
4777 Ilme Roosi. 

Roheline draama 
 

Kahjuks on tänapäeva elu-
normiks kujunenud tarbimine –
võidab see kellel on rohkem asju!  
Stopp! Inimene! Enne mõtle ja 
siis tegutse! 
 

14-16.septembrini toimus Vana-
Vigalas Anne Andrejevi ja Triin 
Tarv`i eestvedamisel keskkonna 
teemaline noortelaager „Roheline 
draama“. Osalejateks teismelised 
Vana-Vigala ja Nigula  
noortekeskustest. Kokku 14 noort. 
Vana-Vigala poolelt osalesid 
laagris Mai-Triin Viirsalu, Liina 
Otti, Liis Einling, Greteliis 
Liländer, Meeli Pappe, Thomas 
Kolesov ja Raido Liitmäe. 
Laagri eesmärgiks oli rohelise 
mõtteviisi propageerimine teatri 
abil. Kolmel päeval tutvuti 
erinevate teemadega nagu energia, 
ostukultuur, jäätmed ja 
jätkusuutlik elukeskkond. Läbi 
kujutlusvõime ja mõtlemise said 
noored ühiselt kogeda, mis juhtuks 
näiteks siis kui ühel päeval elektrit 
polegi. Millised on alternatiivid 
ning kas ja kuidas on võimalik 
nendega kohaneda. 
Eriti haaravaks osutus 
ostukultuuri teema. Siin toodi 
välja kaks äärmust Öku ja Möku. 
Selgus ,et päris ilma ostmata 
muidugi läbi ei saa, aga liigne 
tarbimine on kah liiast. Ning nagu 

elus ikka järgneb teole tagajärg. 
Tarbimise tagajärjeks on prügi. 
Edasi arutatigi seda kuidas säästa 
ja elada nii, et  prügi vähem tekiks. 
Arutleti kuidas prügi sorteerida ja 
mida saab prügist toota. 
Lõpuks andis  iga laagris osalenu 
lubaduse, mida saaks teha ta ise, 
et muuta maailm paremaks. 
Esimene õige samm on juba see, et 
ära viska prügi maha! Kui kõik 
inimesed maailmas ladustaks 
prügi mõistlikult, oleks meie 
elukeskkond palju rohelisem. 
Laagri lõpetas ühine reis Matsallu, 
kus sealses loodusmajas tutvuti 

lindude ja keskkonna vaheliste 
seostega ning külastati näitust 
pilliroost. Muuseumi ülakorrusel 
oli sisse seatud ehtne Öku elamine-
kõik eluks vajalik oli valmistatud 
pilliroost. Vaata ja imesta - isegi 
rannaplähvid saab pilliroost valmis 
punuda, kui aga tahtmist ja soovi 
on. 
Suured tänud laagri korraldajate 
poolt Vana-Vigala Põhikoolile, 
Raivu Ülemaantele ja Bergi 
baarile. Nende abil said noored 
tegeleda pingevabalt maailma 
päästmisega. 

Astra Põlma

Pildil teemaarutlus - Öku versus Möku
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Taasloomisel on Vigala 
valla 
 

SEGARAHVATANTSURÜHM 
 

Palun huvilistel endast 
teada anda telefonil 
5660 1358 või e-post 
kiitsharakad@hot.ee  
Krista Tõldmaker 

Meie hulgast lahkunud 
 

Vello Lespa 
Ants Saar 

Maakonnamuuseum teatab 
 

Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks 
avame Mahtra Talurahva-
muuseumis näituse "90. aastat 
Eesti Vabariiki läbi Raplamaa 
inimeste". Näitusel püüame oma-
riikluse saavutamisele ja Vabadus-
sõjale ning 1920.-30. aastate Eesti 
aja- ja kultuuriloole, aga ka 
taasiseseisvumisprotsessidele heita 
pilgu Rapla maakonnas elanud ja 
elavate inimeste kaudu.  
Näitusel loodame muuseumi-
kogudes säilitatava kõrval 
eksponeerida ka Raplamaa 
elanikelt kogutavat materjali. Sel 
eesmärgil kuulutab maakonna-
muuseum välja nii sõjaeelse 
iseseisvusaja kui ka taasiseseisvu-
misajaga seotud esemete, fotode, 
dokumentide ja mälestuste 
kogumise ning kodulooliste 
kaastööde konkursi. 
Osalema ootame gümnaasiumi-
õpilasi ja täiskasvanuid. Kel aega 
kirjutamiseks napib, saab 
muuseumi abistada esemeid, 
fotosid või dokumente annetades 
või näituse tarvis laenates. 
Viimasel juhul teeks muuseum 
materjalidest koopia, originaal 
jääks omanikule. Iseäranis 

gümnaasiumiõpilasi innustame 
oma vanemaid, vanavanemaid ja 
ka vanavanavanemaid intervjuee-
rima ning mälestusi koguma. 
Samavõrd huvitav oleks lugeda 
asjaosaliste endi poolt kirja pandud 
mälestusi. Kaastöödena sobiksid 
ka lihtsad elulood, millele on 
lisatud fotosid ja dokumente. 
Iseäranis väärtuslikud on 80-
90ndates eluaastates inimeste 
mälestused ja elulood, mida saame 
kasutada näituse ülesehitamisel. 
Väga teretulnud on heli- ja 
videosalvestused vanemate 
raplamaalaste mälestustega.  
Esitada võib vabas vormis 
elulugusid, aga ka töid, mis on 
kirjutatud kitsamas küsimuses, 
mille võib autor oma äranägemise 
järgi leida. Samas oleks ehk abi 
mõningatest teemadest, mille 
konkursist osavõtjate jaoks oleme 
sõnastanud: 
* 90 aastat Eesti riiki minu 
perekonnaloos 
* Vabadussõda ja minu perekond 
* Maareform /mõisate jagamine 
asundustaludeks minu kodukandis 
* Lapsepõlv sõjaeelses Eesti 
Vabariigis 
* Taluelu / seltsielu / koolielu 
sõjaeelses Eesti Vabariigis 

* Kaitseliit 
* Alevielu sõjaeelses Eesti 
Vabariigis: kirik, kõrtsid, laadad, 
kauplused, töökojad jne 
* Väljapaistvaid /meeldejäävaid 
isiksusi 1920.-30. aastatel 
Raplamaa alal  
* Vabadussõja ausammaste raja-
mine, hävitamine ja taastamine 
* Laulev revolutsioon minu elus / 
mälestusi laulvast revolutsioonist 
* Balti kett Raplamaal 
* Minu kokkupuuteid Rahvarinde 
ja Eesti Kodanike Komiteedega 
* Ühismajandite kaotamine ja 
talude taastamine 
* Lapsepõlv taasiseseisvumisajal 
 

Kaastööd ja kogutud materjalid 
palume tuua või saata Mahtra 
Talurahvamuuseumisse 
(Muuseumi 1, Juuru 
 rait@mahtramuuseum.ee) 
hiljemalt 1. veebruariks 2008. 
Konkursil osalenuid tunnustatakse 
auhindadega. Parimad 
kaastöölised kutsume 21. 
veebruaril muuseumisse näituse 
pidulikule avamisele ja sellele 
järgnevale koosviibimisele.  
 

Info telefonil 48 44 199 
Mahtra Talurahvamuuseum 

Seoses täiskasvanud õppijate 
nädalaga ja sooviga tulevikus 
tunnustada valla täiskasva-
nuid iseõppijaid, palume 
vallavalitsusse teada anda 
nendest inimestest, kes 
täiendavad end iseseisvalt töö 
kõrvalt või tööalaselt. S.t 
mitte tööandja käsul. 
sirje@vigala.ee tel. 489 4770 

Hea Sääla küla 

elanik! 

Tule külakoosolekule 

reedel, 

19. oktoobril, 

kell 18.00 

Kivi-Vigala 

Rahvamajja! 

TEADE! 
 

Olen 21.-28. oktoober puhkusel. 
Dokumente väljastab Märjamaa 
valla veterinaararst Liia Lumi (tel. 
524 7100) – soovitav ette 
helistada.  

Ester Alekand 

Ostan otse 
omanikult 
maad, talukoha. 
 

Tel. 508 9052, 
5649 5472. 

Seoses tootmise 
laiendamisega pakume tööd 
majakilpide ja katuse 
fermide valmistajale.  

Töötasu alates 10 000 
kroonist kuus. Väljaõppe 
kohapeal.  Tel 5691 80 77 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4770 
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 

Oktoobrikuu sünnipäevalapsed 
 
Anna Nööp 20.10. 102 
Velli Haidla 31.10. 87 
Elsa Huuzi 09.10. 86 
Alma Redlich 12.10. 86 
Linda Veiand 21.10 83 
Linda Pikkani 21.10. 81 
Hilja Kivastik 24.10. 81 
Vilma Ertla 23.10. 80 
Magda Luige 29.10. 75 
Milvi Vaarma 02.10. 70 
Arne Maiste 01.10. 65 
Tiit Krosmann 19.10. 65 
 

Õnn ei ole see, mida pidevalt 
 käes saab hoida.  

Õnne ei ole vaja kusagilt  
otsida ega leida.  

Õnneks peaks piisama piisana. 
Õnne jaoks peab oskama elada! 

 

Palju õnne! 

5000 krooni vihje eest! 
Kui keegi teab midagi Jädivere külast Soore 
talust 18. septembri öösel varastatud asjadest –
Husqvarna saag ja Hitachi relakas, siis palun 
vaevatasu eest ühendust võtta tel. 5343 1348
Mauno. 
Oluline pole asjad ise ega varastatud asjade 
ostja, vaid otsitakse varastatud asjade müüjat.  

UUED ILMAKODANIKUD 
 

Karl-Rasmus Lehismets 
Liisa-Marinelli Viik 
Karola Vitsberg 

Katriine-Kiara Roosi 

KAteater etendab  
Friedebert Tuglas  

“POEET  JA  IDIOOT” 
 

Laupäeval  27. oktoobril Vana-Vigala 
raamatukogus kell 13.00. Pilet 30.00 
EEK ja 25.00 EEK 
 

Etendavad: Jaan Urvet &  Kristjan Kuntu 

Plakati- ja kavakujundus – Reet 
Nurmsalu  
Kostüümid  - Jana Wolke 
Lavastuses on kasutatud Contra luulet 
 

Tuleb nõustuda Toomas Liiviga, et “Poeedis 
ja idioodis” on originaalne ennekõike 
satanistliku religiooni sidumine eesti 
rahvusliku usundi loomise ideega. Kui XX 
sajandi esimesel kümnendil otsis eesti 
luterlik kirik oma identiteeti rahvuskirikuna, 
sündis ka mõnede haritlaste ringide poolt 
viljeldud ja propageeritud taarausk, millel on
seoseid Euroopa rahvaste neopaganlusega, 
kasvõi sakslaste Wotani-kummardamisega. 

20-30 oktoobrini raamatukogupäevad 
 

Raamat on meie ema ja isa, - ka nendele vähestele, kes raa-
matut võõristavad või raamatut ei ole kunagi kätte võtnud-
ki. Üks mu sõber kirjutas mulle nii: „Avatud raamat on 
nagu targa isa jutt oma poegadele, aga ka vendadele. Ava-
tud raamat on nagu ema kaitsvad põlved, mille vahel väike 
inimene tunneb ennast sama julge, tugeva ja rõõmsana 
nagu teda hoidva ema.“ katkend  Lennart Meri  kõnest. 

...sügis käes ja pikad õhtud vajavad sisustamist  
Vana-Vigala raamatukogu pakub  kirjandust igale 
maitsele. 
 

Defoe, Daniel            Moll Flanders I -II 
Gaarwood, Julie       Aeglase leegiga 
Golding, William      Tuulevaikus 
Hirvonen, Elina        Et tema mäletaks sedasama 
Mayes, Frances       Aasta maailmas:kirgliku rändaja reisid 
                                  Iga jalg jätab jälje: veerandsada... 
                                  Lapitööd 
Lembe, Milvi            Eluvöödid 
Lember, Ira              Kohvik pärnade all: romaan 
Lepassalu, Virko      Valusalt valge 
Kala, Tiina                Kümme keskaegset tallinlast 
Kaugver, Raimond   Sillad põlevad 
Kivisalu, Krista        Mängime!. lahedaid lastemänge 
Mihkelson,  Ene        Katkuhaud 
Mäesalu, Valve         Kulaku tütar nõukogude süsteemis: 
Müseler, Wilhelm    Ratsutamisõpetus 
Nagel,  Erna             Olen kui päike ja tuul 
Paju, Aili                  Seda kuuske peab kuulma  
Rakke, Kerttu          Küpsiseparadiis, ehk, Kaksteist kuud 
Tangsoo, Jaan          Marukoer 
Vaino, Enn               Laante süles, tuulte vallas 


