
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vigala valla ajaleht  

 
Nr. 6 (92)  Juuli 2008 TASUTA 
 

Vigala Sõnumid 

 Pildil: Proua Anna Tondi oma koduaias

Vigala valla kaunimad kodud 
aastal 2008  
 
Kaunimaid kodusid on tunnustatud 
peaministri tänukirja ja 
mastivimpliga juba mitmeid aastaid. 
Kui tuli aeg järjekordseid kandidaate 
esitada, tundus, et kõik kaunid 
kodud on oma tunnustuse juba kätte 
saanud, kuid arutelu ja siin-seal 
nähtu põhjal meenus veel mitmeidki 
kauneid talukohti, mida esile tõsta. 
Naravere küla Tondi talus toimetab 
avaral taluõuel Anna Tondi. Koht on 
niigi kaunis oma põlispuude ja jõega, 
kuid perenaisel on jätkunud jõudu ja 
hakkamist kaunistada õu rohkete 
lillepeenarde ja ilupõõsastega. Liigi-
rohke ja lopsakas taimestik kõneleb 
perenaise hoolest ja armastusest. 
Anna kiidab ka oma tublisid tütreid, 
kes tal tihti abiks käivad. 

Aleksander Nazarovi Treia talu 
Tõnumaa külas köidab juba kaugelt 
tähelepanu põlispuude ja talu 
ümbritsevate viljaväljadega. 
Taluõuel liikudes ei jõua imestada, 
kuidas peremehel ja perenaisel 
Edda Kääril jätkub töölkäimise ja 
talutootmise kõrval aega ja energiat 
pidada korras ja kaunistada 
lilledega selline suur territoorium. 
 
Tunnustuse pälvis ka Päärdu küla 
Kuusiku talu pererahvas Krista ja 
Mihkel Pesti. Ka selle talu õuel on 
igal pool märgata ilumeelt ja korra-
armastust. Ka käsil olev maja 
juurde-ehitus ei riku head muljet. 
Pere-naisele teeb muret raske 
savimuld, mis pidurdab taimede 
kasvu. (vt. fotot lk 2. )  
 

järgneb lk 2.

 

Lind armastab oma pesakest ja laps oma kodukest  

 Pildil: Treia talu Tõnumaa külas  
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(algus lk 1.) 
 

Ester ja Jaan Alekannu elamu 
koos korras õue ja aiaga asub 
Vana-Vigalas. Maanteest eraldab 
seda metsariba, millest pere-
rahvas koos poegade abiga on 
kujundanud kauni pargi. Maja 
ümber pakuvad silmailu 
lopsakad roosid ja ligikaudu 70-
aastane elupuuhekk. 
Kõigis külastatud taludes hakkas 
silma, et korraarmastus ja 
ilumeel on pererahva eluviis. 
Midagi ei tehta näitamise jaoks, 
inimesed kaunistavad kodu-
ümbrust selleks, et neil endil seal 
hea elada oleks. Tähelepanu-
väärne on seegi, et silma ja kätt 
jätkub ka koduõuest kaugemale. 

Sirje Aiaots
Registripidaja

Pildil: Krista Pesti oma koduaias. Pildid teinud Sirje Aiaots 

lüpsifarmid läbi. Need olid Vahtra talu –
Liia ja Eduard Kidra, Rüütli talu – Helvi ja 
Lembit Tondi, Männi talu – Hilja ja Mati 
Kokka ja Vänto talu – Anne ja Heino 
Üürike. Kontrollid olid üllatunud, et nii 
ilusad kodud kõigil neljal perel on. Nende 
talude töö vastas nõuetele. Väga tublid ja 
töökad – oli kontrollide otsus. 
Teine kord käisime maakonna 
zootehnikuga läbi sellised talud nagu 
Viibuse – Külvi ja Martle Mikkus – no väga 
kaunis kodu, siis Uuekaldajaani – Merli ja 
Mart Mander ja Loigu talu – Eha ja Endel 
Villemson. Ka nende talude pärast tundsin 
head meelt, sest nad teevad Vigalale au 
oma kaunite kodudega. Omalt poolt kiidan 
Villemsonide pere veel selle eest, et nad 
kolhoosi noorloomalauda korda tegid. 
Nende laut on puhas ja korras nagu palee. 

Veel on mulle silma jäänud (vasikatele 
numbreid pannes) Söödi talu – Maime 
Krolli kodu. Seal on ilus ja väga maitsekalt 
õue kujundatud. Kõik on väga super. Teine 
väga tore koht on Taimi Paukku kodu. 
Vaikne ja kena ja korras. Kiidaksin veel 
Lilia ja Aarne Kulli kodu, kus on suur 
territoorium ja kui ilus seal on ja kui palju 
huvitavaid lahendusi leitud on. Külastage 
Liliat ja te näete ise seda ilu. 
Hiljuti käisin külas Anni Soolepal Rebase 
talus. Milline lillemeri on suviti selles õues! 
Anni on üle 75 a. vana ja värvis ise oma 
maja väljastpoolt ära. No müts maha tema 
ees! Anni oli juba kolhoosiajal väga töökas 
ja täpne. 

(järgneb lk 3.)

Pildil: Ester Alekand  roosipõõsastega

Olen Vigala üle head meelt tundnud 
 

Malle Kivi 
 
Surnuaiapüha hommikul olin surnuaias sugulaste haudadele 
viimast lihvi andmas, kui minu juurde tuli võõras vanem naine 
ja ütles, et on Pärnust ja siia surnuaeda tahab ta end kindlasti 
matta lasta, sest siin on nii ilus ja kõik nii korras. Just sama 
olin mõelnud ma ka ise. Tõesti on surnuaias väga suur töö ära 
tehtud. Seda kõike tänu Ede Rukkile ja tema poistele; Toivole ja 
Kristinale. Toivo Averin on selline inimene, kes ei ole ühtegi 
minutit paigal, vaid tegutseb pidevalt. Ükskõik millisel alal ta 
ka töötab, iga asi kohe edeneb. 
Sama hea tunne oli mul ka siis, kui käisid meie talude tööd 
kontrollimas maakonna zootehnik-peaspetsialist ja vabariiklik 
tervisekaitsetalituse esindaja. Me käisime Naravere küla 
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Vängla küla jaanituli 
 

Aasta lühimad ööd ja pikimad 
päevad tahavad äramärkimist. 
Vängla külarahvas otsustas 
jaanituld ühiselt pidada Velise jõe 
ääres, Vängla veski lähedal.  
Jaanituli annab suurepärase 
võimaluse seltskonnast rõõmu 
tunda, kui ka kuulata looduse 
hääli ja tule praksumist. Jaanipidu 
on koht, kuhu eelkõige küla noored 
kokku tulevad. Kõige tähtsam on 
tulele minek, tule tegemine, tule 
ääres olemine. Öeldakse, et tule 
suitsul, mis meile oli jõe poolt ning 
puhus paiguti näkku, on eriliselt 
puhastav ja tervistav mõju. Kui 
tahaksime esivanemate kombeid 
järgida, siis tulele tuleb minna 
jalgsi, tuletegemise koht peaks 
jääma kindlaks kohaks. Kui 
tahame traditsioone elus hoida, siis 
peaks lõkke ääres olema rohkem 
laulu, pillimängu ja muid mänge. 
Tule süütajaiks olid seekord 
Vängla küla Jaanid. Üritust toetas 
Vigala Vallavalitsus, aga jaaniõhtu 
hea kordamineku tagasi eelkõige 
külarahvas. Lõkkematerjal varuti 
ühiselt eelmise aasta koristus-
päeval, kohale vedas selle Einar 
Ervin; lõkkeplatsi niitsid ja 
korrastasid Koidu Kannela, Lauri 
Kannela, Mare Paavel, Tanel 
Paavel, Jaan Lillemets ja Arvu 
Liitmäe, maitsva šašlõki valmistas 
Liia Veskimägi.  

Jaan Viska
 

(algus lk 2) 
 

Tänu Annile sai kolhoos müüa 
palju tõumullikaid, mis oli hea 
sissetulek majandile. See, et tema 
õues suve läbi tuhandeid lilli 
õitseb, on pideva töö tulemus. Anni 
väärib ka peaministri allkirjaga 
vimplit. 
Kuna olen Vanamõisa ja Tõnumaa 
külavanem, siis tahan kiita oma 
rahvast maast taevani. Kaunid 
õued on Maanda talus – Anne ja 
Ülo Vitsberg, Üürikse talus – Urve 
ja Arvi Veimann ja Rebase talus –
Ülle ja Jaan Siren. Tegelikult on 
Tõnumaa külas kõik maja-
pidamised ilusad ja hoolitsetud. 
3.mail oli üleriigiline koristamine – 
meie tegime oma bussipeatuse ja 
suure tee ääre ilusamaks. 

Koristama olid tulnud kõik, kellel 
võimalik. Isegi Oese küla 
Heinamaa talu Maie oli meil abiks. 
Suur tänu talle! Pärast koristamist 
sõime seljankasuppi ja kringlit. 
Suur tänu Ruthile ja Katrinile 
väga hea supi eest ! 

Selle eest, et meie suure tee äär
ilus oleks, on hea seisnud ka Armo 
Viibus ja Enn Plamus, kes väga 
hästi oma põldusid harivad. Need 
uhked viljapõllud kohe ehivad tee 
äärt. Ka Helja ja Jaan Kaarits on 
hea seisnud oma territooriumi 
hooldamise eest. Neil on kena kodu 
ja selle  ümbrus. Isegi suure tee 
äär on ära trimmerdatud. Teede-
valitsus peaks neid tänama. 

Jaaniõhtul pidutsesime bussijaama 
juures platsil, kus küla noored 

mehed Tõnu, Janek ja Aare 
ehitasid katusealuse. Meil oli tore 
pidu. Mõtlesin, et kui pean 
külavanemana sõna võtma, et 
mida ma ütlen, aga õnneks läks 
pidu nii ruttu käima, et polnud 
vajagi. 
Aga ma oleksin öelnud suured 
tänud kõigile, kes on aidanud ja 
aitavad ka edaspidi meie külaelu 
muuta igas mõttes: nii korra kui ka 
lõbusa meeleolu arendamisel. Meid 
on ju vähe, aga kui ikka kõik 
paneme käed-meeled tööle, edeneb 
kõik. Omalt poolt soovin teile, 
talupidajad, ilusat heinailma, sooja  
ja päikselist suveaega kõigile ! 

Malle Kivi
Vanamõisa ja Tõnumaa 

külavanem

VIGALA KÜLADE ÜMARLAUD  
kutsub kõiki endisi ja praeguseid Vigala valla külaelanikke 

 

VIGALA VALLA KÜLADEPÄEVALE 
16.AUGUSTIL  KIVI -VIGALAS 

 

kell 16.00 - Külade VÕRKPALLI TURNIIR 
18.00 – Küladepäeva avamine 
18.00-20.30 - Sportlikud võistlused (vibu, petang, noolemäng jne) 
21.00 - Etendus „KALEVIPOEG“ “ Topelt-Kiiksult“ 
22.00- Tants ansambli saatel 
 

Korraldajad paluvad osalistel kaasa võtta oma pikniku korv !  
Registreerimine võrkpalli võistlusteks 1.08-15.08 
 

Kava on esialgne ja korraldajad võtavad omale õiguse teha selles 
vajadusel muudatusi. 
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Vigala Vallavalitsuses 
04.06.2008 istungil otsustati: 
 

- moodustada Vana-Vigala külas 
Kolmiku katastriüksus suuru-
sega 17771 m2 ja Tõru katastri-
üksus suurusega 16840 m2 

- määrata Vana-Vigala külas 
Sepikoja maaüksusel asuva 
Haridus- ja Teadusministeeriu-
mile kuuluva Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli 
hoone teenindusmaa suuruseks 
7964 m2 ja Lauda maaüksusel 
asuvate hoonete teenindusmaa 
suuruseks 18000m2. Vana-Vigala 
külas Bussijaama maaüksusel 
asuva Vigala vallale kuuluva 
hoone teenindusmaa suuruseks 
määrata 4983 m2  

- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldust nr. 80,09.05.2007 

- tunnistada kehtetuks Vigala 
Vallavalitsuse korraldused nr. 
12, 15.01.2003 ja 68, 26.03.2008 

- tunnistada kehtetuks Vigala 
Vallavalitsuse korraldused nr. 
100, 23.04.2008, 101. 23.04.2008,  
99, 23.04.2008 ja 102, 23.04.2008 

- väljastada kasutusluba 
Jaotusvõrk OÜ-le Läti küla Tele 
2 ehitise püstitamiseks 

- eraldada matusetoetust 1000 
krooni ühele taotlejale, puudega 
inimeste täiendavat toetust 1000 
krooni ühele taotlejale ja 1196 
krooni täiendavat toimetuleku-
toetust ühele taotlejale 

- määrata hooldaja ühele 
abivajajale 

- määrata ja maksta hooldaja-
toetust ühele hooldajale 

- eraldada projekti „Vigala valla 
noorte suvine seiklus“ kaas-
finantseerimiseks  8822 krooni  

 
 
18.06.2008 istungil otsustati: 
- lubada ostueesõigusega erastada 

üks maaüksus ühele taotlejale 
- jagada üks kinnistu kaheks 

katastriüksuseks 
- muuta Vigala VV korraldust 

nr.56, 04.04.2007 
- muuta Vigala Vallavalitsuse 

korraldust nr.71, 26.03.2008 
- määrata Vana-Vigala  külas 

Kirsiaia tn 1 maaüksusel asuva 
hoone teenindusmaa suuruseks 
3617 m2 ning Vana-Vigala külas 
Kruusa maaüksusel asuva hoone 
teenindusmaaks 4154 m2 

- väljastada 
projekteerimistingimused ühele 
taotlejale puurkaevu rajamiseks 

- väljastada kaks ehitusluba 
- anda kirjalik nõusolek tiigi 

rajamiseks ühele taotlejale 
- eraldada puudega isikutele 

täiendavat toetust 1994 krooni 
kolmele taotlejale, matusetoetust 
1000 krooni ühele taotlejale, 
küttetoetust 1500 krooni ühele 
taotlejale ning täiendavat 
toimetulekutoetust 7164 krooni 
üheteistkümnele taotlejale 

- kuulutada välja konkurss Kivi-
Vigala Põhikooli direktori vaba 
ametikoha täitmiseks 

- toetada Vängla külarahva 
ekskursiooni Harjumaale 2500 
krooniga 

- eraldada 3000 krooni külade 
liikumise eelarvest küla-
vanemate taotluste alusel 
Jaanipäeva ürituste katteks  

 
 
Vigala Vallavolikogus 
30.06.2008 istungil otsustati: 
 

- määrata sihtotstarbed seitsmele 
maaüksusele 

- anda nõusolek jätta riigi-
omandisse neli maaüksust 

- kinnitada Tiduvere küla 
külavanemaks Jaan Kuusik 

- muuta Vigala Vallavolikogu 
määrust nr 22 12.09.2003 
“Külavanema statuut ja 
ametimärk” 

- koostada pöördumine Majandus-
ja kommunikatsiooniminis-
teeriumile kaugbussiliini nr 333 
sulgemise kohta 

- toetada Vigala jahimeeste Seltsi 
jahilasketiirude rekonstruee-
rimise projekti 15000 krooniga 

- toetada “Põrgupõhja retk 2008” 
üritust 4000 krooniga 

- toetada Vana-Vigala Noorte-
keskuse alternatiivmuusika-
festivali “Feedback’08” üritust 
10 000 krooniga 

- esitada taotlus KIK-i projektidele 
Vana-Vigala Rahvamaja ja 
raamatukogu õlikütte 
üleviimisele kohalikule kütusele 

TÄHTIS TEADE! Vigala 
Vallavalitsus annab teada, et 
1. juulist on alanud Hajaasus-
tuse veeprogrammi taotluste 
vastuvõtt Vigala vallas 
 

Taotleda saab toetust hajaasustus-
piirkondades asuvate majapida-
miste jaoks kaevude ja joogivee-
torustike ehitamiseks ning 
kaevude varustamiseks vajalike 
tehniliste seadmetega. 
Toetust saavad taotleda füüsilised 
isikud, mittetulundusühingud ja 
sihtasutused. 
1. Taotlejatele kehtivad järgmised 
nõuded: 
1.1 taotlejaks võib olla füüsiline 
isik, kes rahvastikuregistri 

andmete järgselt elab taotlus-
järgses kohalikus  omavalitsuses 
hiljemalt alates 01.01.2008; 
1.2 mittetulundusühing või 
sihtasutus, mille registrisse 
kantud asukoha aadress asub 
taotlusjärgses kohalikus 
omavalitsuses. 
2. Taotlejal ei tohi riiklike 
maksude osas olla maksuvõlga, 
välja arvatud juhul, kui see on 
ajatatud. 
3. Toetust saab taotleda 
veesüsteemide rajamiseks vaid 
olemasolevatele majapidamistele.  
4. Majapidamine, mida rajatav 
veesüsteem teenindab, peab 
kuuluma üldjuhul taotlejale (v.a 
MTÜ-d)  või kaastaotlejale(tele). 

5. Rajatav veesüsteem ei või 
teenindada ebaseaduslikku ehitist. 
6. Rajatav veesüsteem peab 
järgima ehitusseadust, taotlus-
järgse kohaliku omavalitsuse 
ehitusmäärust ja head ehitustava 
ning keskkonnaministri 30. 
jaanuari 1997. a.  määrusega nr 8 
"Põhjavee uurimise, kasutamise ja 
kaitse korra ning puurkaevude 
projekteerimise, puurimise, 
konserveerimise ja likvideerimise 
korra kehtestamine" kehtestatud 
Lisa 2 "Puurkaevude projekteeri-
mise, puurimise, konserveerimise 
ja likvideerimise kord". 
7. Veesüsteemi rajamiseks või 
rekonstrueerimiseks peab olema 

(järgneb lk 5)
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Programmdokumendis kehtes-
tatud nõuetele vastavad 
taotlused tuleb esitada Vigala 
vallavalitsusele hiljemalt 31. 
augustiks 2008.  
 

NB! Kuna taotluse juurde 
nõutavate dokumentide vormista-
misele kulub aega, palume 
taotluste esitamist alustada 
esimesel võimalusel. 
 
 

Lisainformatsioon:  
Vigala Vallavalitsus telefonil 
489 4774 
Rapla Maavalitsus 
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtlus-
keskus 
Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutuse veebilehelt: 
http://www.eas.ee/?id=4115 

4. Joogiveetorustiku rajamine 

5. Joogiveetorustiku 
rekonstrueerimine 
6. Vee pumpamiseks ja puhasta-
miseks vajalike seadmete 
paigaldamine 
7. Rajatud hooneteväliste vee-
süsteemide teostusmõõdista-
mine 
8. Vanade puurkaevude 
tamponeerimine 
9. Vee kvaliteedi analüüs 

 

Toetatavate tegevuste nimekiri ja 
abikõlblike kulude loetelu ning 
taotlemise tingimused leiate 
regionaalministri 30.04.2008 
käskkirjast nr 59 „Hajaasustuse 
veeprogrammi programm-
dokument“, mis on kättesaadav 
Vigala Vallavalitsuses ja Vigala 
Vallavalitsuse koduleheküljel 
www.vigala.ee 

„Üksteiselt õppimine” 
 
Sellist nime kandis 30. juuni 
tööpäev Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis.  
Toimus õppeaasta viimane 
õppenõukogu ja pedagoogilise 
personali metoodiliste tööde 
tutvustamine. Metoodilised tööd 
hõlmasid õpivahendite, metoodi-
liste abimaterjalide koostamist 
ning uute metoodiliste võtete 
tutvustamist. Läbivaks teemaks oli 
IT-vahendite ja interneti 
kasutamine tunni läbiviimisel ning 
klassijuhatajatöö dokumentide 
täitmisel.  
Huvitavamatest ettekannetest 
metoodilisel päeval. Õpetaja   
Hillar Orava töö kandis nime 
„Tunnikontrollide valmistamine ja 
nende kontrollimine arvuti abil 
matemaatikas”. Tiina Kalda 
tutvustas meile interneti  
kasutamise võimalusi bioloogias ja 
omavalmistatud arvutipõhist 
õppematerjali. Inge Rego aga 
õpikut „Kokanduse algõpe” ja selle 
kasutamist töös erivajadustega 
õpilastega. Ene Raud andis 
ülevaate toimetulekurühma 
õpilastele loovuse õpetamise 
metoodikast ja kasutavatest 
näitvahenditest.  
Teine pool päevast oli praktilist 
laadi, kus Maret Järv näitas 

(algus lk 4) 
 

väljastatud kohaliku omavalitsuse 
kirjalik nõusolek või ehitusluba ja 
projekteerimise korral projektee-
rimistingimused. Kui rajatav 
veesüsteem läbib mitut kinnistut, 
siis on vajalik esitada notariaalne 
kokkulepe reaalservituudi 
seadmiseks, mille kohaselt 
kinnistu omanik on kohustatud 
taluma tema kinnistut läbivat 
veesüsteemi. 
8. Joogiveetorustiku võib rajada 
vaid sellise puurkaevu juurde, 
mille vesi vastab joogivee 
kvaliteedi nõuetele. 
 

Toetatavate tegevuste 
nimekiri: 

1. Salvkaevu rajamine 
2. Salvkaevu süvendamine/ 

puhastamine 
3. Puurkaevu rajamine 

riikliku toimetuleku õppekava 
alusel. Ruumid valmisid Tarmo 
Nööbi juhendamisel koos 
õpilastega praktilise õppetöö 
käigus.  
Tänan kõiki, kes esinesid kooli 
metoodilisel päeval, sest kooli 
sisehindamise üheks valdkonnaks 
on õppimise ja õpetamise 
kvaliteet.  
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis mõeldakse 
erivajadustega noorte tulevikule. 
 

Maie Üürike

uuendusi esmaabi andmisel, 
Tarmo Nööp tutvustas õppe-
vahendeid ja töövõtteid toimetule-
kurühma õppeaines „Remont-
tööd”. Päev lõppes Helgi Nööbi 
juhendamisel, kes näitas meile 
toimetulekurühma õpilaste 
kohandatud õppe- ja elamis-
tingimusi ning tutvustas õppetöö 
läbiviimist. Antud ruumid asuvad 
IV ühiselamus, kus sügisel 
alustab kodumajanduse erialal 
õppimist õpperühm, kes 
põhihariduse on omandanud 
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HARD ROCK LAAGER 2008 

Milleks meestele juuksed? Ikka tantsimiseks, ikka tantsimiseks … 

Üleval paremal:  
Watain Rootsist –

riietumis-vaev tasus ära –
lisaks silmatorkavale 

kostüümidele, pakuti ka 
samaväärset muusikat.

Keskel: Witchcraft Rootsist 
Võib ka niimoodi - valges 
särgis ja puudlisoengus, 

muusika? – meeliülendav. 

TÕSIMEELNE FÄN.     
7-aastase Joosepi 
(vasemal pildil), kel festi-
vali külastajastaaži juba 
3 aastat, hinnangul olid 
parimad esinejad 
NO BIG SILENCE, TISS 
ja AMORPHIS. 
Lisaks kõigele peab ta 
oluliseks õiget dresscode´i 
(kohustuslik festivalisärk) 
ja look´i (juuksed, ketid). 
Et festivali  ajaks “ õige” 
välja näha, alustas ta 
juuste kasvatamist ja ra-
ha kogumist juba talvel.  
 

Paremal: 
lihtsalt ilus inimene.
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FEEDBACK’08 
 

23. augustil 
 

alternatiivmuusikaüritus 
Vana-Vigala Rahvamajas! 

 

Kohal kümme eesti bändi: 
 

HOTEL OF ROYALS 

HEARTQUAKE  

DECEASED DREAMS  

VEDRUD  

TRANSPARENCE  

THE JUNKIES  

STILL HAUNTS ME  

MY FRIEND IS A HIPPIE  

NMR  
(Hard Rock Laagri  

noorebändide võitja ja avaesineja) 

NIHILISTIKRYPT  
(esines Hard Rock Laagris) 

 

Uksed avatakse päeval kell 16:00 
festival stardib kell 17:00  

 
Pilet üritusele 75.- 

NIHILISTIKRYPT - See bänd on festivali kõige-kõigem 
ehk peaesineja. Nihilistikrypt viljeleb death metalit ja 
tänaseks on nad juba maha saanud kolme helikandjaga. 
Algselt ilmus neil üheksalooline demo “required sacrifices”, 
mis sai hard rock clubi foorumis väga palju head vastukaja. 
Ei läinud palju aega, kui mindi tagasi stuudiosse, ent 
seekord koos “Catafalc´iga” Koos meisterdati igavesti uhke 
vinüülplaat “Catakrypt”. 
2008.a nägi valgust neljalooline plaat “Perverse Dark 
Somnolence”, mis siiani on leidnud väga-väga head 
vastukaja. Karmi “okastraadimuusikat” viljelev bänd on 
pärit Tallinnast, ning tegutseb juba aastast 2004. 
Mainimist väärib, et bändi bassimees on Vigala endine IT-
spetsialist Andrus ”Doomhand” Suik. Kindlasti võtke 
sellest bändist kõik, mis võtta annab, Sest bändi muusika 
on enamgi kui kuulamist väärt.  

(järgneb lk 8)
 

Nihilistikrypt esinemas 2008.a Hard Rock Laagri suurel 
laval. Pildil basskitarrist Andrus Suik. Foto võetud HRC-i  
foorumist.  

Mis asi on Feedback´08? 
Feedback´i  korraldamise ideest ja ülevaate esinevatest 

bändidest teeb peakorraldaja Toomas Lasn. 
 
Feedbacki idee sai alguse Vana-Vigala Põhikooli kevad-
peost, kus sai esinetud oma bändiga “Hotel Of Royals”. 
Kaasesinejaks oli “Heartquake” Pärnust. Kuna mõlema 
bändi esinemised võeti soojalt vastu, tekkiski ühine mõte 
korraldada Vigala kõige suuremas saalis - Jaama 
Rahvamajas 23. augustil alternatiivmuusikaüritus 
“Feedback’08”. 
Bände on esimeseks Feedbackiks kohale kutsutud kokku 
kümme, kõik eestimaised. Festivalil on kohe päris mitu 
eesmärki. Kindlasti on Feedback hea võimalus enese 
väljaelamiseks enne uue kooliaasta algust. Samuti on 
Festivali eesmärk Vigala kui atraktiivse ja noortesõbraliku 
paiga teadvustamine ja nö “kaardiletoomine”.  
Festival tuleb igas mõttes vaatemänguline, sest kohale 
tuleb firmalt Heliart OÜ palju heli ja valgustehnikat, 
mistõttu ei tohiks festival kedagi külmaks jätta. Elamuse 
saavad kontserdist kindlasti igas vanuses inimesed. 
Festivalile on keelatud kaasa võtta oma sööki ja jooki. 
Kohapeal on toitlustaja ning kui teid peaks näljatunne 
tabama, saab kõik vajaliku sealt osta. Kuna öösiti teatavasti 
bussid ringi ei liigu, on külalistel võimalus tasuta ööbida 
Vana-Vigala rahvamajas. 
Pilet vahetatakse käepaela vastu. Alaealised saavad 
käepaeltele risti. See on vajalik, hoidmaks ära alaealiste 
purjutamist. Klaastaara kaasavõtmine on keelatud. 
Festivalil soovitame käituda võimalikult hästi - just nii, 
nagu te tahate, et teiega käitutaks. Festivalile ei ole 
oodatud lagastajaid, kuid teie ju sellised õnneks ei ole ☺! 
Kohapeal on prügikastid, mida palume kasutada, 
vaatamata, et festivaliala koristatakse üle. Kohale on 
turvamehed, kes hoolitsevad selle eest, et saalis ei kisuks 
kakluseks, ega muudeks ohtlikeks olukordadeks. 
Turvamehed käituvad nii, nagu nad peavad, ning nad ei 
püüa teid kiusata ega teile liiga teha. 
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TOPELT-KIIKS TEATAB 
 

Kas sellel suvel esineb Vana-Vigala näitetrupp „Topelt- Kiiks“ Sillaotsa Talumuuseumis oma suve-
lavastusega. Selle aastaseks valikuks on Hugo Raudsepa menukaim külakomöödia „Mikumärdi“.  
Olgu öeldud, et Hugo Raudsepa sünnist möödub sel suvel 125 aastat. Lugu ise räägib esimese Eesti 
vabariigi aegsest külaelust. Tegevus toimub Mikumärdi taluõuel, kus voorivad läbi mitmedki huvitavad ja 
värvikad karakterid. Loo keskseteks teemadeks on põliste taluperemeeste hädad ja rõõmud. Kuna tegevus 
toimub suvel, siis ei puudu tükist ka õnne ja armastuse otsingud.  
Nagu möödunud aastal nii on jällegi tükk lavastatud kahasse Valgu Rahvamaja näiteringiga „M.O.T.T.“. 
Vigala omadest osalevad lavastuses: Anu Otti, Mai-Triin Viirsalu, Andres Kikas, Jaan Kuusik, Gristo 
Kerves ja Raido Liitmäe. 

Etendused toimuvad: 19. ja 26. juulil ja 9. augustil algusega kell 19.00 Sillaotsa talumuuseumis. 

Piletid: täiskasvanutele 40.-, õpilastele ja pensionäridele 30.- ja perepilet 80.- müügil tund enne etenduse 
algust kohapeal. 

(algus lk 7) 
HOTEL OF ROYALS -  Seda 
punti teavad vist küll kõik Vigala 
kandi inimesed, sest tegu on 
kohaliku pundiga. Bänd viljeleb 
gothic rocki/ metalit. Bändis on 
neli toredat ja hakkajat inimest 
(Toomas Lasn, Carl Sume, Pamela 
Sume ja Tambet ”Pumm” 
Tõnisson). Bändil on plaanis 
lähiajal aktiivsemalt tegutsema 
hakata, sest tahetakse koos minna 
stuudiosse, mõned lood lindistada 
ja ehk netti ka üles visata. Samuti 
on tahtmine kõigil kibekähku välja 
anda üks 6-looline demo. Esinemas 
käidud on vähe, kuid igal üritusel 
on inimesed muusiakt nautinud ja  
ka bänd ise end laval 
suurepäraselt tundnud. 
Muuseas väärib mainimist, et 11. 
augustil toimub Hotel Of Royalsil 
Vana-Vigala rahvamajas sünni-
päev. Nimelt saab bänd ühe 
aastaseks, ning selleks puhuks 
jõuti kokkuleppele bändiga Radio 
Forecast ühise kontserdi andmi-
seks. Pilet üritusele maksab 35.-
ning saadud raha eest minnakse 
stuudiosse lugusid salvestama. 
 

HEARTQUAKE - Pärnust pärit 
metalcore-viljelejat teavad ilmselt 
kõik Vigala aktiivsed noored, sest 
esinetud on Vigalas juba kaks 
korda ja ikka ei väsi nad tagasi 
tulemast. Bändil on 
tegutsemisaega antud veidi alla 
aasta, kuid juba on jõutud väga 
kaugele. Näiteks 27. juulil esineb 
bänd Mosh&Death Festarile 
Tallinnasse. Tegu on Open-Air 
festariga, kust hakkabki tavaliselt 
metalcore bändide tuntus üle eesti. 

NMR - bändil on samuti kanda 
ette üks plaat, mida saab 
loodetavasti osta ka Feedbackilt. 
Bänd on tegutsenud hardcore-
muusika alal alla aasta, kuid 
sellest hoolimata on bändil terve 
suvi täis esinemisi. Üsna tähtis on 
ära mainida, et NMR võitis 
tänavuse “HRC otsib rockstaari” 
võistluse, mille peaauhind oli 
uhiuus üheksa tonni maksev kitarr 
ja võimalus avada Hard Rock 
Laager. Ka NMR on bänd, kes koos 
Heartquakega lähevad vallutama 
27. juulil Tallinnasse 
Mosh&Deathi lava. Bänd on 
valitud üheks kahest Feedbacki 
peaesinejast, ning astub feedbackil 
üles eelviimasena. Mainimist 
väärib ka, et bändis laulab ka 
tüdruk, kel hardcore jaoks 
üllatavalt hea hääl. Bänd on 
käinud palju kordi välismaal 
esinemas. Ka NMR on bändidest, 
kellele rahvast alatasa armastab 
“tantsida”   
 
MY FRIEND IS A HIPPIE -
Death metal/grindcore/hardcore’i 
viljelev bänd on pärit Rakverest. 
Hiljuti toimus bändil nimevahetus. 
Algselt oli bändi nimi “Brutal 
Dystopia”. Myspace kodulehel 
kujundatud bändileht väljendab 
bändi huumorisoont. Okei. 
Muusikast niipalju, et võtke 
näiteks “Korn” ja segage see kokku 
mõne muu metalcore bändiga. 
Tulemus on üsna üllatav, ent 
põnev. Kindlasti saab ka selle 
bändi ajal palju “tantsitud”, ning 
välja elatud. 

TRANSPARENCE - On samuti 
Pärnust pärit metalcore bänd. Oma 
olekult on bändi saund vägagi 
karm, nagu ülejäänud metalcore 
bändid. Mäletan nende esinemisest 
ühte As I Lay Dying-I lugu, mida 
kaverdab ka Heartquake. Ka selle 
bändi esinemine tuleb tõatavasti 
väga hea ning energiarikas. 
 
THE JUNKIES- Rakke bänd, mis 
kindlasti kedagi festaril külmaks 
jätta ei tohiks. Bänd teeb väga 
head rocki, mille hulgas 
kaverdatakse ka Rammsteini 
lugusid. Ka oma lugusid on neil 
terve täiega kuulajatele ette 
mängida. Bänd on kindlasti 
kuulamistväärt. 
 

VEDRUD- Bänd on Vana-Vigalale 
küllaltki tuttav, kogu vedrude 
koosseis on lõpetanud Vigala TTK. 
Oma olemuselt on tegu rohkem 
heatuju bändiga - segu iga-
sugustest muusikastiilidest. Kõige 
peamisem on Vedrude juures see, 
et kõik laulud esitatakse eesti 
keeles. 
 

STILL HAUNTS ME - Noorel 
metalcore’i viljelejal bändil on ette 
kanda demo “Under Soil of Guilt”. 
Läbilõikuvad kitarririffid on 
justkui selle bändi nö “firmamärk” 
Muusika on kiire, karm ja 
äärmiselt raske. Bänd on asutaud 
aastal 2007 Tallinnas ning bänd on 
viieliikmeline, ning neile meeldib 
endal väga palju kuulata just 
metalcore ja hardcore.  

Ülevaate koostas 
Toomas Lasn

Feedbacki peakorraldaja
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Vängla küla reisikiri 
 

Elanikke ühendab koostegemine. 
Eriti suurepärane võimalus on 
reisida, et tutvuda Eestimaaga, 
selle tänapäeva ja minevikuga, 
näha mitmekesist loodust ning 
inimeste tegemisi.  
Hommikune peakogunemine oli 
Vängla sillal. Autoga Selja kõrtsist 
Avaste poole sõites võis teel näha 
nelja rebase-kutsikat uudistamas. 
Ilmateade lubas 2. juuliks, 
heinamaarjapäevaks, sademeteta 
ilma, mis läks täppi. 
Tähelepanekud peatuste kaupa. 
Koluvere loss. Liivi jõe kaldal 
asuv loss on leidnud omaniku, käis 
parajasti ümartornile katuse-
panek, osad mehed arvasid, et 
koonilise pinna jaoks peavad 
teistsugused kivid olema. 
Risti raudteejaam. Relssidest 
10,5 m kõrgune mälestusmärk 
meenutamas 1941.a. 461 ja 1949 
aasta 2200 küüditatut. See 
Läänemaa punkt saatis ka Vigala 
inimesi oma kodust, oma 
perekonnast, oma riigist karmile 
rännakule. Tegime grupipildi 
raudteeperroonilt, kus enam ei käi 
rongid; lagunev jaamahoone 
meenutamas olnut, roostetavad 
relsid õitsvate lillede, neid 
tolmeldavate mesilaste seas. 
61. kilomeeter.  Ilus lilleväli. 
Milline värvide küllus meenuta-
mas Hollandi tulbipõlde, näiteks 
kollane karikakar kui vajalik 
ravimtaim. Mine või korjama, 
tuleb üles leida põllu omanik. 
Harju-Risti kirik. Kirik silinderja 
torniga, mis hiljem välgulöögi taba-
musest renoveeriti läänepoolses 
küljes siledana. Kirikuaias ainuke 
Vabadussõja mälestusmärk, mis 
elas sõja üle. 
Kurkse. Paadisadam. Väin on 
väga kalarikas. Üle väina on näha 
ca 3 km kaugusel Pakri saared. 
Rannal on mõttetul võimeteproovil 
hukkunud 14 sõduri mälestus-
märk. Teatavasti oli neil “käsk” 
ületada 11.septembril 1997.a. väin 
Suur-Pakri saarelt alustades. 
Padise klooster. Tee ääres käis 
äge trimmerdamine. Kloostrisse 
mineval sillal märkasime järsku, et 
oleme silda ületavate konna-
poegade keskel. Tuli laveerida 
käimisel, et mitte neid lömastada. 

Kloostri juures võis näha töömehi 
tegutsemas, ikka oli kohal valla 
(Padise) ehitusnõunik, nagu seda 8 
aastat tagasi. Kloostrit renovee-
ritakse aeglaselt, kuid kindlalt 
vastavalt leitud võimalustele. 
Nimetatud objekt on kindlasti 
Loode-Eesti turismimagnet. Seal-
samas üle õue taastati mõisamaja 
tema viimase omaniku hr. Rammi`i 
pojapoja eestvõttel. Mõis osteti Eesti 
Vabariigilt 1999.aastal tagasi. Kena 
järjepidevus. 
Harju-Madise kirik. Asub kõrgel 
paekünkal Pakri lahe kaldal. 
17.sajandist on teada, et kirikut 
kasutati torn-majakana, kus põletati 
kütust. Praegu ainuke kiriku-
majakas. Kiriku juures perekond 
Rammide kalmistu. Samas lähedal 
B.G.Forseliusele (1660-1688) pühen-
datud mälestuskivi. Forselius lõi 
esimese maakooli Harju-Risti 
pastoraadis. Vigalas teame aastat 
1687, kus püüti talurahvast harida. 
Paldiski. Pakri poolsaar. Tuletorni 
jalamil lõunatasime, vaatasime 
merele, imetlesime pankrannikut, 
nägime tuulegeneraatoreid pöör-
lemas oma hiigel-labadega (ca 44 m) 
80 m kõrguse masti otsas. 
Tuuleenergia kui taastuv energia 
leiab Eestis ka laialdasemat 
kasutuselevõttu. Linnas oli nn 
“Pentagoni hoone” killustikuks 
tehtud. Seda tuleks teha mitmete 
mahajäetud sõjaväebaaside maal 
asuvate tootmishoonetega, mis pole 
rakendust leidnud, alles seejärel 
võiksime laiendada paekivist 
killustiku tootmist. 
Klooga. Soodajärve kallas.
19.septembril 1944.a. tapeti siin 

juute ning 1951.a. aastal avati 
sealsamas suur mälestusmärk 
Kloogaranna. Tee ääres näeme 
Treppoja joastikku, mis 8 astmena 
paelavalt laskub mere suunas. 
Kunagi oli see paikkond elektri-
raudtee hea ühenduse korral tuntud 
suvituspiirkond 
Keila-Joa. Põhja-Eesti ühe kaunima 
ja kirevama ajalooga paik. 
Vaatasime 6 m kõrguselt langevat 
juga, nägime töötavat elektrijaama, 
mis 2005.aastast jätkab oma tööd. 
Ületasime kaks rippsilda üle jõe, 
sillakettidesse olid abiellunud paarid 
tabalukud pannud. Veskihoone 
lähedal töötava baari õuel võis näha 
järgmist – puitpõranda alt ilmus 
nähtavale mink, et oma poegadele 
süüa viia. Peagi rabas laualt 
saiaviilu, siis veel teise koos 
salvrätikuga, limpsis taldrikut, aga 
friikartulid jättis puutumata. 
Mingipere oli täielikult kodunenud. 
Peatus – kaldajärsakust mere 
äärde. Kõigil oli võimalus liikuda 
kaldavees, kohata haisvat adrut, 
näha surnud kalapoegi. Türisalu 
pangalt vaatasime õhtupäikest, 
nägime läände suunduvat ilmselt 
turismilaeva. Sealt võtsime ette 
kodutee. Lisaks peatustele nägime 
bussiaknast Harjumaa tuntud 
talunike Laheotsa ja Kadarpiku 
köögiviljapõlde. 
Reisi kordaminekule aitasid kaasa: 
Vigala Vallavalitsus rahastas Vängla 
küla taotlust, perekond Aiaots 
komplekteeris rühma, kõik rännu-
lised, kes pika päeva vastu pidasid. 
 

Marsruudi ja kokkuvõte koostas
Jaan Viska
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Kutsume Teid esitama kandidaate 
konkursile Raplamaa Parimad 
Ettevõtjad! 
 

Rapla Maavalitsus ja Raplamaa Arendus- ja 
Ettevõtluskeskus tunnustavad ettevõtjaid 
juba 11. korda. Koostöös Rapla Talupidajate 
Liidu, Raplamaa Tootjate Osaühingu, 
Raplamaa Omavalitsuste Liidu, Märjamaa 
Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse ja Rapla 
Ettevõtjate Ühinguga tunnustatakse tänavu 
ettevõtjaid järgmistes kategooriates: 

· Äritegu 2007 

· Ettevõtja Sõber 2007 

· Töötaja Sõber 2007 

· Väike ja Tubli 2007 

· Tubli Talu 2007 

· Uustulnuk 2007 
Kõik asutused, ettevõtted, kodanike-
ühendused ja eraisikud saavad kandidaate 
esitada 31. juulini Raplamaa Arendus- ja 
Ettevõtluskeskusesse (faks 489 4122, e-post 
raek@raek.ee). Ankeedi leiad RAEK-i 
koduleheküljelt. 
Parimad selgitab välja maavanema poolt 
kokku kutsutud komisjon. Komisjonil on 
õigus mõjuval põhjusel jätta auhind välja 
andmata või vajadusel välja anda 
täiendavaid eriauhindu. 
Võitjad tehakse teatavaks tunnustusõhtul, 
mis toimub 15. augustil 2008 Eidapere 
mõisas. Tunnustusõhtule on oodatud kõik 
huvilised. 
 
Täpsem teave www.raek.ee, tel 489 4121. 
Ootame aktiivset osalemist ! 
 

Tõnis Blank
Rapla maavanem

Folklooriselts Kiitsharakad kutsub 
folgihuvilisi:  
 

Folkloorilaagri ajal: 
 29. juulist - 1. augustini õhtuti kell 21-st 6-
keelset kannelt õppima 
Reedel, 1.augustil, kell 19.00 mõisapargis 
Märjamaa Folgi külaliskontserdile, esinevad 
Jaapani ja Saksamaa tantsutrupid. 
Pühapäeval, 3.augustil, pärimuspäeva 
töötubadesse ning kontserdile Pärimuse Pärlid, 
kus lisaks oma rahvale astub üles 
üllatuskülalisena ka välisrühm 

 
Info ja küsimused tel 5660 1358 või 
kiitsharakad@hot.ee 

Järgmine vallaleht ilmub 
augusti lõpus. Kaastöid ja 
fotosid ootan 20.-ndaks 
augustiks e-posti aadressile 
elle@vigala.ee 
 
Tel. 5615 9260 

Vana-Vigala Rahvamajas igal 
kolmapäeval 

kell:14.00-18.00 avatud 
KERAAMIKARING 

oodatud kõik huvilised 
 

Info :5656 2136 Astra Põlma 

Tartumaalt Vana-Kuustest varastati 20. 
mail must murutraktor Partner 125-97. 
 

Kui keegi on sellist märganud, kellegi 
õuel ja tema päritolus võib kahelda, siis 
palun anda teada telefoni numbrile 
565 9064, vaevatasu eest (5000 
krooni). 

FERIA - tasuta flamencopidu kõigile!  
 
10. augustil on Kohilasse Tohisoo mõisaparki 
oodatud kõik flamenco- ja hispaania kultuuri 
sõbrad. Pidu algab traditsioonilise rongkäiguga 
läbi Kohila. Ferial esinevad kõik heal tasemel 
Eesti flamencostuudiod. Vaatamist ja erinevaid 
tegevusi jagub iga vanuses külastajatele.  
 

Õhtul on tasuline kontsert Tohisoo mõisas, kus 
külalisesinejateks on kaks professionaalset 
tantsijat Hispaaniast, laulja ning flamencokitarrist.  
 

Info www.feria.ee 
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Elion pakub Vigala vallas 
kvaliteetset traadita internetti 
 

Elionil on Raplamaal kokku 14 traadita 
interneti tugijaama, mis tagavad kiire ja 
stabiilse püsiühenduse nendele maakonna 
elanikele, kelleni kaabel ei ulatu. Elion on ka 
Vigala valda Läti ja Päärnu külla 
paigaldanud tugijaama, millest 15 km 
raadiuses asuvates kodudes on võimalik 
kasutada kvaliteetset WiMAX tehnoloogial 
põhinevat traadita internetti. 
Elioni poolt pakutava WiMAX traadita 
interneti oluline eelis on püsivalt hea 
ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita 
interneti teenuste puhul langeb ühendus-
kiirus täiendavate klientide lisandumisel, siis 
Elioni poolt pakutavat teenust see ei mõjuta 
ning ühendus on alati sama kvaliteetne. 
Elioni traadita interneti kiireim allalaadimis-
kiirus on kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab 
hõlpsasti kõiki peamisi toiminguid internetis. 
Teenuse kasutamiseks on oluline, et 
tugijaama saateantenn oleks näha kohast, 
kuhu püsiühendus soovitakse luua, kuna 
kõikvõimalikud vaadet piiravad objektid ja 
pinnavormid takistavad ka raadiolainete levi. 
Enne teenusega liitumist viib Elion kliendi 
juures läbi levimõõtmise ning kui levi 
tugevus vastab nõuetele, paigaldatakse 
kliendi koju vastuvõtuseade. Paigaldamine 
on kuni 15. septembrini tasuta. 
 
Elioni traadita interneti kuutasud ning 
alla- ja üleslaadimiskiirused on järgmised: 
256/128 kb/s  295 kr 
512/128 kb/s  395 kr 
1 Mb/s/ 256 kb/s 495 kr 
Seadme üür  150 kr Vigala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 

ARENDUSSPETSIALISTI 

vaba ametikoha täitmiseks. 
 

Arendusspetsialisti põhitööks on valla arenguga seotud tegevuste 
korraldamine (arengukavade ja planeeringute koostamise 
juhtimine; trükiste ettevalmistamine; projektide kirjutamine ja 
juhtimine; välissuhete loomine; valla kodu-lehel info uuendamine; 
vallaasutuste, MTÜ-de, firmade ja kodanike nõustamine). 
 

Kandidaadile esitatavad nõuded: 
-arvuti kasutamise oskus 
-projektide kirjutamise kogemus 
-B-kat. juhilubade olemasolu 
 

Kasuks tuleb: 
-teadmised eelarvestamisest 
-hea suhtlemisoskus 
-võõrkeelte oskus 
 
Kandideerimiseks esitada 31. juuliks 2008.a. aadressil Vigala 
Vallavalitsus, Kivi-Vigala küla, Rapla maakond 78001 kinnises 
ümbrikus märgusõnaga “Arendusspetsialist”: 
-kirjalik avaldus koos palgasooviga 
-elulookirjeldus 
-haridust ja koolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 

Info e-postiga: vallavanem@vigala.ee 

Vigala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 

KIVI-VIGALA PÕHIKOOLI DIREKTOR 

vaba ametikoha täitmiseks. 
 
Kandidaadilt eeldame vastavust kvalifikatsiooni-
nõuetele ja B-kategooria juhilubade olemasolu. 
 
Kandideerimiseks esitada 31.j uuliks 2008.a. 
aadressil Vigala Vallavalitsus, Kivi-Vigala küla, 
Rapla maakond 78001 kinnises ümbrikus 
märgusõnaga “Direktor”: 
 

-kirjalik avaldus 
-kandideerimissoovi põhjendus (1-2 lk A4) 
-elulookirjeldus 
-haridust ja koolituste läbimist tõendavate 
dokumentide koopiad 
 
Info e-postiga: vallavanem@vigala.ee 
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SÜNNIPÄEVALAPSED 
 
JUUNI 
Ülo Vänt 60 
 
JUULI 
Evsimia Laanemets 88 
Erich-Johannes Rukki 87 
Asta Alt 86 
Leida Üürike 84 
Vaike Ester 83 
Agnes Jalakas 83 
Linda Rist 81 
Harri-Heinrich Hiibus 80 
Heldur Kuimets 80 
Helvi Marianne Pipar 75 
Salme-Vilhelmine Kangur 75 
Milvi Üürike 70 
Viivi Sõber 70 
Salme Lebin 60 
Lilli Rokk 60 
 
AUGUST 
Aliide Pütsepp 85 
Osvald Sinikas 75 
Endel Sukk 75 
Kaie Bergmann 70 
Jaan Verbu 70 
Villi-Maidu Kliss 65 
 

 
Mis sest, et argipäev on kiire, 
mis sest, et töö ei tunne piire. 

Üksainus kord on aastas tunne, 
et elus vaja on ka õnne. 

Õnne tänasteks tegudeks, 
õnne tuleviku toimetusteks, 

õnne igast õiesilmast,  
õnne kaunist kevadilmast! 
Palju õnne elust endast! 

 
 

Õnnitleme! 

Tähelepanu eelmises ajalehes oli 
eksitus, pidu toimub JUULI kuus !!! 
Toimetaja vabandab. 
 

19. JUULIL  

Märjamaa vallas Velisel  

algusega kell 20.00 

KIIGESAAREPIDU 

20.00 Flamenkotantsijad 

21.00 Tantsuks Mait Maltis 

24.00 Ilutulestik 
 

Pilet: 

Lapsed kuni 11 aastat – TASUTA 

Noored 11-17.a – 15 krooni 

Täiskasvanud – 40 krooni 

Söök-jook kohapeal
 

Meie hulgast lahkunud  
 

Elvi Ester Lõpp 

 

EELK VIGALA MAARJA KOGUDUSE 
TEATED 
 
Kuldleeri jumalateenistus toimub 27. 
juulil algusega kell 11.00. 
 
Jumalateenistused on Vigala kirikus 
igal pühapäeval kell 11.00. 
 
Koguduse kantselei on avatud 
teisipäeviti ja reedeti  
kell 10.30 -14.30 


