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Vigala Sõnumid 

 Vabatahtlikud Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolist

 

 
Talgulised tuvastasid prügi 
omanikud prahis leiduvate 
nimede järgi! 
 

3. mail kogu Eestimaad hõlmanud 
prügikoristustalgutel osales Vigala 
vallas 40 vabatahtlikku. Tublit tööd 
tegid tiimid, keda juhtisid Heli Laan, 
Reemet Kasekamp, Lembit Hatto, 
Rein Toimetaja ja Marek Tiik. Juba 
varem oli Velise Muinsuskaitse Seltsi 
ja Päärdu Naisteklubi poolt ühis-
talgute korras ära veetud Kilgi kabeli 
ja Rootsi sõjaülikute matusepaiga 
läheduses olevad prügihunnikud. 
Velise mõisas asuvasse lipujaama 
laekus uskumatult suurel hulgal 
kõikvõimalikku prahti – titemähk-
med, klaas, mööbel, ehituspraht, 
väetisekotid jne. Väga lohutav oleks 
mõelda, et keegi paha kuskilt kaugelt 

ümbrust, puhastati maanteeserva. 
Raamatukogu ette platsile istutati 
kuusk, millest peaks saama 
korduvkasutusega jõulukuusk. Kesk-
Vigalast läbisõitjat jahmatas aga suur 
suitsu- ja tuleetendus. Igaüks võis aga 
veenduda, et kõik oli kontrolli all ja 
punasel kukel olid õilsad eesmärgid. 
Tragid Vanamõisa ja Tõnumaa küla 
naised külavanema Malle Kivi 
eestvedamisel vedasid tulle prahti 
bussipeatuse ja vana rahvamaja ümbert, 
mehed olid käsile võtnud ammuilma 
teeäärt risustanud ajahambast puretud 
kuuri. Rõõmustav oli hiljem kuulda, et 
külarahva energia pole raugenud ja 
peagi võetakse ette järgmine kolehoone. 
Suur tänu kõigile osalejatele ! Jätkugu 
meil ikka silma märgata ilu ja inetust 
enda ümber ja pealehakkamist muuta 
seda, mida muuta suudame. 

Sirje Aiaots
Teeme Ära Vigala valla koordinaator

on selle rämpsu Vigalasse sokutanud, kuid paraku leiti kindlaid 
nimelisi tõendeid prügi kohaliku päritolu kohta.  
Tõhusat tööd tehti 3. mail kampaaniaväliselt omaalgatuse korras ka 
külades. Vana-Vigala jaama elanikud paistavad ammu silma 
järjepidevuse ja hooliva suhtumisega oma ümbrusesse. Ka sel 
koristuspäeval raiuti võsa, korrastati raamatukogu ja rahvamaja  

 Vasakult: Kerli Siren, Maris Harlamov ja Laine Harlamov Kesk-
Vigala bussijaama koristamas



  

 

2  tähtpäev  mai 2008 

Tabatud ime ehk Vigala 
meeskvintett 10 
 

12. aprillil tähistas Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli aulas 
oma kümnendat tegevusaastat 
piduliku kontserdiga Vigala 
meeskvintett. Kvinteti muusika 
austajaid oli saalitäis ja kohale 
tulnud ei pidanud pettuma, see, 
mis lavalt vastu kõlas oli võimas!  
Ei olnud ju kedagi, kes poleks 
kvintetti enne kuulnud ja näinud 
aga et sellise muusikaelamuse 
osaliseks saadakse, oli üllatus ning 
seda võib nimetada positiivseks 
kultuurišokiks.  
Ligi kahetunnine kava ja selle 
esitus oli detailideni paika pandud, 
valgustus ja helikujundus tellitud 
kutselistelt tegijatelt. Kogu 
sündmust konfereeris ja lauljaid 
intervjueeris Jüri Peetson. Tema 
vahendusel saime teada, et kunagi 
alustati kolmekesi Olavi Meeles, 
Tõnu Haljas ja Meelis Pappe – kõik 
kunagise ansambli „Meenutus“ 
liikmed. Peagi liitus seltskonnaga 
Henn Kalda. Alguses käidi proove 
tegemas hoopis Pärnu-Jaagupis. 
Hiljem hakati esinema Vigala 
meeskvartetina ning peale viimase 
liikme, Meelis Välise liitumist 
ansambliga 1991.aastal, esinetakse 
juba kvintetina.  

Veel mõned arvulised näitajad: 400 
proovi, 200 esinemist ja CD plaat 
„Meeste laul“. Küsimusele, miks 
kvintett ilma muusikalise saateta 
esineb, vastas Olavi, et inimhääl 
on kõige ilusama kõlaga  
instrument.  
Lisaks heale väljanägemisele olid 
lauljad Ilona Noore käe all lavalist 
liikumist õppinud ja kogu kontsert 
mõjus ilusa tervikuna. Kvinteti 
laiast repertuaari valikust mahtus 
kavva vaid 19 lugu ja need olid 
jaotatud omakorda viide jakku. 
Alustati rahvusliku osaga, kus 
Pärnu-Jaagupi kuubedes saabusid 
lauluga lavale esiti kolm sõpra, siis 
neljas ja lõpuks kogu kvintett. 
Edasi esitati juba Vigala meeste 
kohaselt Veljo Tormise loomingut 
ning teisi rahvuslike laule. Ilusa 
punkti  esimesele osale pani 
„Hopsani” tants.  
Flamenko number „Fuegolt“ viis 
vaatajad järgmise valiku – paneks 
selle pealkirjaks ilusaimad laulud 
kvinteti repertuaarist –
meeleolusse. Peale lugu armujõest 
ja kaunist roosist, said kvinteti 
liikmed ka oma esimesed lilled -
kaunid punased roosid. 
Kolmandasse ossa olid kogutud 
kõik slaavi päritoluga lood ning 
poisidki olid vene särkidesse 
riietatud. Väga veenvalt ja kaunilt 

kõlasid Vigala meeste esituses 
kaunid vene romansid ning pea iga 
kvinteti kontsertkavva kuuluv 
Tuula karmoška naerutas 
publikut. Peale tantsulist vahepala 
olid mehed ennast juba džentelme-
nideks riietanud ja publiku 
üllatuseks hakkasid kõlama 
opereti viisid.  
Kontserdi lõpetasid Vigala mehed 
sellistena nagu nad tegelikult on. 
Ilusate ja siirate Vigala meestena. 
Lavale toodi pink ja papa carloliku 
elutarkusega istus ansambli juht 
Olavi pingile ja alustas lugu 
eluteest. Peagi liitus tema lauluga 
tütar ja teised ansambli liikmed 
oma lastega. Ka pimedas saalis oli 
märgata kuidas nii mõnigi kvinteti 
austaja vargsi silmanurgast 
pisarat pühkis. Kontsert lõpetati 
võimsalt kõlanud Meeste lauluga.  
Lõpetuseks jagus õnnitlusi ning 
kingitusi nii kvintetile kui ka 
kvinteti poolt. Kui Eduard Vilde 
Leo Saalepil jäigi ime tabamata, 
siis Vigala mehed on selle tabanud 
ja ka teistelegi jaganud. 
Omalt pool tahaks Vigala 
meeskvintetile jaksu ja laululusti 
soovida ning loota, et nad 
suudavad publikut jätkuvalt 
lauluga rõõmustada.  
 

Astra Põlma

 Vasemalt: Olavi Meeles, Henn Kalda, Meelis Pappe, Meelis Välis ja Tõnu Haljas



  

 

3 mai 2008 kultuur 

Noorte muusikute kontsert 
 
20. aprillil toimus Vana- Vigala 
Põhikoolis vokaalansambli „Noored 
Eesti Hääled“ kontsert.  
Kollektiiv alustas oma tegevust 
2007. a veebruaris. Ansambli tekke 
ajendiks oli eelkõige noorte omapoolne 
soov propageerida eesti koorimuusi-
kat, sealhulgas nii kooriklassikasse 
kuuluvaid kui ka uudisteoseid.  
Koosseisu kuuluvad lauljad on kõik 
muusikaga aktiivselt tegelevad noored 
ning enamus neist õpivad Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemias. 
Kollektiivi juhendab Maret Alango, 
kes on koorijuhtimist õppiv tudeng. 
Meie seas on noori heliloojaid, kes 
kirjutavad koori repertuaarile 
pidevalt lisa, olgu selleks siis 
verivärsked uudisteosed või seaded 
juba olemasolevatele teosetele.  
Kontserdile Vana-Vigalas eelnes 
kahepäevane koorilaager, mille käigus 
õppisime uut repertuaari ning 
jõudsime nautida ka Vigala ilusat 
loodust.  
Täname Vana-Vigala Põhikooli 
külalislahkuse eest. Tänusõnad ka 
Vigala Vallavalitsusele sponsorluse,  

Noored Eesti Hääled Vana-Vigala mõisa rõdul. Foto Margit Liira.
  
Lepiku Lihatööstusele maitsva hakkliha ning Vigala Piimatööstusele 
kodumaise juustu ja kohupiima eest. Samuti suur aitäh Maire ja 
Jaan Kuusikule, kes aitasid laagri korraldamisele kaasa. 

Noored Eesti Hääled

Raplamaa VI Lastekooride 
Festival 
 

19. aprillil said Kaiu Põhikoolis 
kuuendat korda kokku Raplamaa 
lastekoorid. Festivali eesmärgiks 
on hoida ja ühendada noori lauljaid 
ka laulupeovahelistel aastatel.  
Korraldajad, Päivi Aljamaa ja Argo 
Niinemets, avasid festivali ja 
tervitasid kokkutulnuid. Avalau-
luks lauldi Heli Kendra loodud 
Laulu Sõprusest. Kohale tuli 11 
lastekoori kogu maakonnast. 
Mentorkoolitaja Maarja Soone 
juhatas häälepaelad helisema 
mitmesuguste harjutustega nii 
häälele kui ka kehale. See oli väga 
kasulik kogemus nii lastele kui ka 
õpetajatele-koorijuhtidele. Harju-
tati koos Mahtra peo laule ning 
tantsiti seltskonnatantse. Pärast 
kosutavat lõunat algas kontsert, 
kus iga koor esines väikese kavaga. 
Vigala Valla Lastekoor esines 
kahes jaos, sest kummaski koolis 
on oma koor ja ainult laulupeole 
minekuks ühendatakse jõud. Vana-
Vigala laululapsed esitasid väga 
kenastikõlavalt laule filmist 

“Viimne Reliikvia” ja nad on 
kindlasti uhked hea dirigendi Silja 
Kääri üle. Kivi-Vigala lastekoori 
esituses kõlas peale kohustusliku 
Lõokese laulu, Vigala regilaul, mis 
rääkis ilusast lauluhäälest ja 
tänust hääle andjale. Lapsed 
esinesid julgelt ja andsid endast 
parima. Selle eest suur tänu neile! 
Kooride esinemise järel jõudis järg 
üllatusesinejani, kelleks oli käsi-
kellade mängija. Need olid küll 
imelised ja nõiduslikud helid, mis 
vasksetest kelladest kõlasid ja 
kuulajate meeli hellitasid. 
Seejärel jagasid korraldajad 
koorijuhtidele meeneid ja tänu-
kirju. Meelde jäi soe soovitus 
lauljatele: mitte puududa koori-
proovidest, sest siis muutub 
koorijuhi töö tühjaks ajaviitmiseks! 
Kuid laulmine pole tühi ajaviide, 
sest laulul ja laulmisel on olnud 
suur edasiviiv ja innustav jõud.  
Järgmise festivali 2010.a 
korraldusau sai Järvakandi. Pika 
ja muljeterohke päeva järel 
soovisid meie lapsed rohkem 
kojusõitu kui diskole jäämist.  

Aili Soonberg muusikaõpetaja

Lastekoor ELLERHEIN 
palub abi 
 

Seoses tütarlastekoori suure-
päraste esinemistulemustega 
erinevatel konkurssidel on koor 
oodatud Kanadasse 
Kathaumixw konkurssile.  
Kulud ühe laulja kohta 
ulatuvad ca 28 300 kroonini, 
millest iga liikme kanda jääb 
15 000 kr.  
Seoses sellega palub koorijuht 
Tiia-Ester Loitme leida 
kohalikel firmadel ja 
ettevõtetel võimalus toetada 
oma vallast pärit noori.  
Vigalast osaleb Jaanika 
Kuusik, kes on koori 
pikaajaline liige ning koos 
kooriga saavutanud mitmeid 
häid tulemusi nt Eesti Aasta 
koor 2007.  
Head ettevõtted, palume 
Teil sponsorlusvõimaluse 
korral ühendust võtta 
Jaanikaga tel. 5660 4017. 



  

 

4  kool / üritus mai 2008 

Aprillikuu lõpetab alati volbripäev. 
Meie koolis on tavaks saanud, et 
sel päeval toimub kas Playback-
show või karaokevõistlus. Seekord 
laulsime karaoket. Eelnevalt sai 
muusikatundides laule harjutatud 
ning osalejad välja selgitatud. 
Kokku astus publiku ees üles 32 
lauljat. Esinejaid kuulas 
tähelepanelikult žürii, kuhu 
kuulusid õpetajad Marje Orav, 
Alide Ljubomirova ja Hillar Orav, 
õpilasesinduse president Mai-Triin 
Viirsalu ja Kivi-Vigala Põhikooli 
huvijuht Ilona Noor. Žürii märkis 
ära 12 kõige enam säranud või 
millegi erilise poolest silma 
paistnud karaokelauljat: Axel 
Läänaru (1.kl), Raido Rehepapp 
(1.kl), Eike Perman (2.kl), Aron 
Aaspere (2.kl), Evely Lebin (3.kl), 
Tiina Põlma (3.kl), Signe-Renate 
Saar (5.kl), Doris Välis (6.kl), 
Raido Liitmäe (7.kl), Hendrikko 
Juhkam (8.kl), Liis Einling (8.kl), 
ja Angela Vodolaztšenko (9.kl). 
Usun, et see meeleolukas karaoke-
pärastlõuna oli sobivaks sisse-
juhatuseks volbriõhtusse, 1.mai 
kevadpühasse  ja kauaoodatud 
nelja pikka puhkepäeva! 

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

kui publikule, lõpptulemuseks jäi 
peale pikaajalisem elukogemus ja 
ülihea treenitus ehk õpetajate esin-
dus. Veidi vähem punkte kogunud 
õpilased aga pikka viha ei pidanud, 
sest mäng ei käinud ju mõisa peale 
(see on meil juba niikuinii olemas!) 
ja auhinnadki olid mõlemal 
võistkonnal täpselt ühesugused. 
21.-25. aprillini toimus võõrkeelte 
nädal, mille eestvedajaks oli 
inglise- ja saksa keele õpetaja Hedi 
Maasikas. Igal päeval toimus 
midagi põnevat, mis koolielu 
kindlasti veidi elavdas. 
23. aprillil jooksime koos Kivi-
Vigala kooli lastega jüripäeva 
teatejooksu, mis algas Vana-
Vigalast ja lõppes Kivi-Vigala kooli 
ees. Kõik, kes Kivi-Vigalas 
finišeerijaid ootasid, leidsid endale 
tegevust kooli staadionil, kus 
toimusid erinevad võistlused ja 
süüdati ka jürituli. Kõik jooksjad 
olid väga tublid ning andsid endast 
parima ja mõni veel rohkemgi. 
Aitäh Kivi-Vigala põhikoolile 
võõrustamise eest ja meie valla 
konstaablile Aavo Välile jooksjate 
turvamise eest! Ka järgmisel aastal 
toimub jüripäeva teatejooks, mis 
siis algab Kivi-Vigalast ja lõppeb 
Vana-Vigalas. 

Vana-Vigala Põhikooli 
ettevõtmistest 
 
Aprillikuusse jäi meie koolis 
mitmeid põnevaid ettevõtmisi, 
järgnevalt väike ülevaade. 
Üheks lõbusamaks ürituseks oli 
14. aprillil südamenädala käigus 
toimunud sõbralik jõukatsumine, 
mis oli inspireeritud telesaatest 
Eesti versus Kristjan Jõekalda. 
Kuna meie oma koolist ühtki nii 
tublit ja tugevat õpetajat ega 
õpilast ei leidunud, kes oleks üksi 
rohkearvulise publiku silme all 
terve võistkonna vastu nõus olnud 
lahingusse minema, nimetasime 
oma lustaka võistluse järgnevalt –
õpilasesindus versus õpetajate 
esindus. Võistkondadel tuli mõõtu 
võtta kümnel erineval võistlusalal, 
mis olid muidugi enne võistlust 
kõigile mängijatele ja ka publikule 
salastatud. Näiteks tuli võistelda 
Kalevi kommide paberist välja 
võtmises, hüpitsaga hüppamises, 
võileiva söömises (käte abita), 
paberist võimalikult pika riba 
lõikamises, mälumängus, paber-
lennukite voltimises ja läbi rõnga 
lennutamises, kinnastatud kätega 
tikkude topsi tagasipanekus jne. 
Mängulusti jagus nii võistlejatele  

vahel. Kurjad naised muudeti 
meesinglite poolt headeks, aga kas 
nad seda ka hinnata oskavad? 
Hinge jäi kahtlus. 
„Singirullid“ esinesid tuntud 
headuses ja särtsuga. Singirullid 
olid pakitud kaunisse pakendisse 
(väga ilusad kostüümid) ja mõjusid 
isuäratavalt.  
Vigala Hooldekodu kavatseb enda 
tegevust laiendada ja avada 
väikese filiaali – baari nimega 
„Angel“. Arvan, et paik sobiks 
Vigalas turismimagnetina. 
Õpetajate showtrupp esines 
kavaväliselt Viljandis loorbereid 
lõiganud kavaga sellest, kuidas 
õpetajad oma kooli arengukava 
kokku panid. Esitatu oli väga 
veenev ja arengukava sai kindlasti 
sisukas vaatamata sellele ,et 
keskmine sõutrupil liige on igavene 
kummipea. 
Pidu kestis disko saatel varaste 
hommikutundideni ja järgmisel 
aastal ehk saame jälle kokku. 

Astra Põlma

teada, miks on vaja koolivaheaegu. 
Vana-Vigala õpetajad olid täis 
protestivaimu. Selgus, et kevadel 
jagunevad inimesed kahte leeri 
kassikontserdi armastajateks ja 
vihkajateks. Aga olgu nende 
kassidega kuidas on - „Tiibet 
vabaks!“. 
Kivi-Vigala näitering “Sõbra-Vägi“ 
näitas ilmekalt kui karmid võivad 
olla ingellikud lubadused ja 
marjamaa võib muutuda kergelt 
karjamaaks. „Käed eemale 
maamehest!“ - oleks võinud olla 
selle kava loosungiks, kui just 
orientatsioon lilla pole. 
Vana-Vigala „Topelt-Kiiks“ ajas 
oma eestlasliku jonni ja esitas 
järjekordse katkendi „Kalevipojast“ 
Seekord laskus Kalevipoeg alla 
põrgusse ja võitis mängleva 
kergusega Sarviktaadi, veidi 
keerulisem oli jagu saada 
Põrguplika ahvatluste küüsist, 
kuid eesti mees on sihikindel.  
„Kiitsharakad“ tõid lavale igihalja 
ja igavese võitluse hea ja kurja 

SAATANAD & INGLID“ EHK 
XII ISTETEGEMISEPÄEV 
VIGALAS 
 

25. aprillil kogunes Vana-Vigala 
rahvamajja hulk saatanateks ning 
ingliteks kehastunud valla 
kodanike, et siis ühiselt oma 
taidlusrõõmu jagada. Esindatud 
olid kõik aktiivselt kultuurielus 
osalevad kollektiivid. Mis ja kes  
siis silma jäid.  
Kivi–Vigala memmed esinesid
"Kullerkupu" nime all ja esitasid 
muusikalise seade Mati Nuude 
ülihingelisele laulule „Seitse valget 
kivist inglit“. Eriti vahvad olid 
mustad kuradikesed, kes püüdsid 
ingleid kimbutada aga õnneks said 
inglid võitu. 
Kivi-Vigala põhikool esitas kava 
sellest, kuidas õpetajad igal sügisel 
ingellikult õpilasi koolis vastu 
võtavad ja milliseid saatanlike 
pöördeid õpetajate teenistuskäik 
kevadeks omandab. Loost saame 



  

 

5 mai 2008 õpereis / praktika / sport 

Maie Üürike  ja väikesed itaallased koos sini-must-valge lipuga

Õppelähetus Lõuna-Itaaliasse 
 

Euroopa elukestva õppe programm 
aastateks 2007-2013 alustas oma 
tegevust 2007aastal, mille üheks 
osaks on ka haridusjuhtide 
õppelähetused. 
Õppelähetustel osalemiseks on 
vaja esitada taotlusankeet 
hariduskoostöö keskusele ja valida 
teema  alljärgnevast loetelust: 
• haridussüsteemid ja nende 
väärtused (riiklike haridus- ja 
kutseõppesüsteemide tutvusta-
mine (ülesehitus, meetodid); 

• hariduse osapooled: õpilased, 
õpetajad ja lapsevanemad; 

• kool ja selle keskkond ; 
• kutseharidus ja koolitus; 
• täiskasvanuharidus; 
• keeleõpetus ja õppimine; 
• hariduse ja kutsekoolituse 
ühendamine. 

Lähetuse valikul tuleb arvestada 
ka töökeelt ja riiki, kus lähetus 
toimub. Valiku tegemisel oli mul 
määravaks teguriks töökeel ehk 
saksa keel. Saksa keeles on 
lähetuste teemade ring küllaltki 
väike.  
30.03.–5.04. k.a sai teoks minu 
välisõppelähetus, mis toimus 
Cosenza linnas Kalabria provintsis 
Lõuna–Itaalias. Meie grupis oli 11 
osalejat Saksamaalt, Austriast, 
Ungarist, Rumeeniast, Lätist, 
Tšehhist, Prantsusmaalt ja Eestist. 
Eestist olin ainukene esindaja. 
Lähetuse teemaks oli „Kool ja tema 
keskkond, Euroopa dimensioonis
integreerituna Kalabria ajaloo, 
kultuuri ja loodusega”. 

Nii külastasime Cosenza, Rende, 
Paola, San Giovanni in Fiore ja 
Rossano koole ja vaatamis-
väärsusi. Visiit lõppes Kalabria 
Ülikooli külastusega. Külastades 
koole tundsid nii õpetajad kui 
õpilased huvi koostööle erinevate 
Euroopa riikide koolidega. Meeldiv 
oli see, et avanes võimalus uute 
kontaktide loomiseks ja koostööks 
järgnevate EU hariduslike 
projektide läbiviimiseks. 
Leian, et õppelähetus oli vajalik 
kooli arendustöö edendamiseks ja 
laiendas Vana-Vigala TTK 
projektialast  tegevust Euroopa 
kaardil. 

Maie Üürike

Lähetuse eesmärgiks oli tutvuda 
Itaalia haridussüsteemiga, külas-
tada erinevaid haridusasutusi ja 
osaleda kohtumistel hariduse 
edendajatega. Iga riigi esindaja 
tutvustas oma riiki, haridus-
süsteemi ja asutust. Olin selleks 
ette valmistanud slaidprogrammi 
ja muretsenud erinevaid tutvusta-
vaid materjale nii saksa, inglise 
kui itaalia keeles. Korraldajad olid 
koostanud väga tiheda ja huvitava 
programmi. Päeva esimesel poolel 
külastasime koole, nii üldharidus-
likke koole kui kutseõppeasutusi, 
teisel poolel tutvusime provintsi 
erinevate linnade ajaloo- ja 
kultuuriväärtustega.  

Praktikal Vana – Vigalas 
 
Vana–Vigala Tehnika- ja Teenin-
duskooli üheks koostööpartneriks 
on Barkava ametikool Madona 
rajoonist Lätimaal. Madona rajoon 
on Rapla maakonna üks sõprus-
maakond. 14.aprillist kuni 9.maini 
viibivad Vana–Vigala TTK 
toitlustusosakonnas erialasel 
praktikal Leonardo da Vinci 
projekti raames kaks õpilast. Koos 
meie kooli õpilastega valmista-
takse sööklas erinevaid toite, 
õpitakse eesti keelt ja osaletakse 
vaba aja üritustel. 
Läti noored on tutvustanud ka oma 

Ardo Arusaar 96 kg saavutas I 
koha.  
Vändra Lahtine Matt 13. aprill:  
Andres Välis  35kg  1. koht 
Hannes Välis  35kg  2. koht 
Karlis Kaldma  63kg  1. koht 
Jaan Kuusik  76kg  1. koht 
Indrek Pilv  100kg  2. koht. 
Eesti MV kuni 17a toimusid 19. 
aprillil Kohtla-Järvel. Tulemused:  
Karlis Kaldma  63kg  1. koht 
Jaan Kuusik 76kg  1. koht 
Marko Piir  85 kg  3. koht. 
Eesti MV kuni 17a vabamaadluses 
peeti 26. aprillil Suure-Jaanis, kus 
Jaan Kuusik saavutas 76kg 3.  ja 
Indrek Pilv 100kg samuti 3. koha. 

Olev Nisumaa

kööki. Peale praktilise töö leitakse 
aega ka Eesti elu ja vaatamis-
väärsustega tutvumiseks. 

Maie Üürike

Maadlusuudised 
 
14 märtsil toimusid Tapal Eesti 
Kaitseväe MV kreeka-rooma 
maadluses, kus Ranno Laane 84kg 
saavutas I koha. 
Jõudi meistrivõistlustel 29. märtsil 
Türil sai Ardo Arusaar 96kg I koha 
ja Taavi Tikerpalu 74kg III koha .  
Eesti MV kuni 20a. vabamaadluses 
peeti 12. aprillil Põltsamaal, kus 
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ajalimiit ette antud ja nii ei 
õnnestunud neil tervikliku 
katkendit näidata. Näitlemise 
käigus juhtus laval ka õnnelik 
õnnetus, mille tulemusena parun 
Stackelbergi kehastanud Heli 
Lints jalutuskepiga kogemata 
parun Gephardile (Ants Kukk) 
täie hooga lagipähe lajatas. Žüriile 
jäid toreda sooritusega silma veel 
Ivo Kukk ja Einar Nei. Pisut 
hoolsamad oleks pidanud K-Vigala 
näiteseltskond olema kostüümi 
valikul, silma riivasid tossu-
teksad mõisamiljöös kui tegevus 
toimub 1880-ndatel aastatel. 
Veel tahaks ära märkida Varbola 
näiteringi kava „Eesti läbi aja“, 
kus plakatlikult vaadati tagasi 
eesti ajaloo sündmustele. Kavas 
oli palju mõjuvaid hetki ja kogu 
selle ajaloolise kompott oli lavale 
seatud Hannes Sassi poolt. 

Astra Põlma

ema Linda (Anu Otti) emalikult 
muretsedes oma poega kuninga-
troonist loobuma. 

Vaatamata ema põhjendatud ja 
eestlaslikule alalhoidlikkusele 
manitsevale soovitusele sai 
Kalevipojas (Andres Kikas) siiski 
võitu teine samuti eestlasele 
omane külg - kohusetunne. „Keegi 
peab ju kuningas olema, teised 
keegi ei tahtnud“. Teises osas pidas 
eestlaste kuningas võitlust 
sortsidega (Anu Otti ja Gristo 
Kerves) ning vahetas elutarkusi 
Siiliga (Astra Põlma).  
Hannes Sassile tuli 
näitlejapreemia osatäitmise eest 
Ardi Liivese etenduses „Need 
kauged ajad“ Kivi-Vigala „Sõbra 
Vägi“ koosseisus. Festivalil esitati 
sama katkendit, mida Vigala 
rahval õnnestus näha Vabariigi 
aastapäeva peol. Kahjuks on 
festivali puhul korraldajate poolt 

Raplamaa Harrastus-
teatrite Festival Haimres 
 
29. märtsil kohtusid Haimre 
rahvamajas iga aastasel  kokku-
saamisel Raplamaa harrastus-
näitlejad. Oli rõõm tõdeda, et 
osalevate kollektiivide hulk, kokku 
oli esindatud 10 truppi, on aasta 
aastalt kasvanud ja ajad, kus 
pooled seltskonnad on pärit 
Vigalast, on selja taha jäänud. 
Aga see, et Vigalas tublid tegijad 
on, tuli välja ka seekordselt 
festivalilt. Kõik näitleja preemiad 
toodi Vigalasse. Parimatest 
parimateks tunnistati Anu Otti, 
Astra Põlma, Hannes Sassi ja 
Andres Kikas.  
Näitetrupp „Topelt-Kiiks“ valis 
festivaliks katkendid praegu 
õpitavast Andrus Kivirähki 
lavastusest „Kalevipoeg“. Kava 
esimeses osas keelitas Kalevipoja 

TANTSUPÄEV LADINA-
AMEERIKA STIILIS 
 

30.aprillil tähistas meie valla 
tantsurahvas Vana-Vigala 
rahva-majas rahvusvahelist 
tantsupäeva. Tänu sellele, et 
vald seda ettevõtmist jätkuvalt 
rahaliselt toetab, on olnud 
võimalik lisaks oma rühmade 
ülesastumisele nautida ka 
külalisrühmade etteasteid 
ning kutsuda samme seadma 
külalislektoreid.  
Tantsija peab olema treenitud, 
eriti emotsionaalselt treenitud 
– ainult nii saab ta võluda 
publikut. Seda tõestas 
seekordne külalisõpetaja Enn 
Meiesaar, kes kuulub 
tõepoolest publiku võlumise 
meistriklassi, ta on tegev ka 
“Laululahingus” fännide 
erguta-jana. Meiesaar on 
jäänud truuks oma 
kodulinnale Viljandile, kuhu 
naases pärast kultuur-
haridustöö ja tantsu lisaeriala 
õpinguid. 
Praegu töötab ta kultuuri-
akadeemias tantsukunsti 
õppetooli fitnessi õppejõuna, 
olles pädev mitmetes 
treeningustiilides: funky, 
latiino, intervalltreening, 

fatburning, ringtreening, hip-hop, 
combo, body-aeroobika. 
Meie saime osa latiino-aeroobikast 
ning veetsime poolteist tundi Ladina-
Ameerika rütmis. Tema hoogsa ja 
sütitava liikumise eeskujul omandati 
tantsulisi sammukombinatsioone 
sambast, tšatšast, salsast. 
Tähelepanu tuli pöörata ka käte 
tegevusele ning loomulikult –
naeratus – sest väline sära käib 

tantsulise liikumise ja hea 
enesetundega kokku. Ja tõesti –
ühtegi ükskõikset nägu sellest 
saalist peale treeningut ei 
lahkunud – kõik said hakkama 
ning tundsid liikumisest rõõmu. 
Jätkuvat tantsulusti kõigile 
tantsuhuvilistele!  
 

Tantsupäevaliste nimel,
Krista Tõldmaker
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Kodutütred ja Noored Kotkad 
otsivad  oma meeskonda 
teotahtelisi, tublisid, noorte-
meelseid inimesi vabatahtlikeks 
noortejuhtideks!!! 
 
Kes on vabatahtlikud ja mida nad 
teevad? 
Vabatahtlikud on tavalised inimesed 
meie seast, kes aktiivsete ja 
hoolivate kodanikena tunnevad huvi 
ümbritseva vastu, märkavad 
probleeme ning on valmis ise käed 
külge lööma, et midagi head ja 
kasulikku ühiste eesmärkide nimel 
ära teha. Kaitseliidu noortejuht 

on vabatahtlik, aktiivne, õpihimuline 
ja kohusetruu inimene. Ta soovib 
töötada noortega ning ta väärtustab 
Eesti omariiklust ja rahva 
traditsioone. Noortejuht peab olema 
vähemalt 18 aastane ja omama 
keskharidust või on see 
omandamisel.Vabatahtlik noortejuht 
juhib ja esindab rühma, vastutab 
rühma noorsootöö korraldamise eest. 
Vabatahtlike noortejuhte koolita-
takse Kaitseliidu Koolis Alus ja 
kohalikes malevates. 
Koolitused, laagrid, matkad ning 
muud lahedad üritused on 
vabatahtlikule noortejuhile tasuta.  

Mida saab vabatahtlik oma tööst? 
Positiivse laengu, töökogemuse, 
võimaluse olla kasulik, kuuluda 
meeskonda, sisustada kasulikult 
vaba aega, märke CV-sse, soovitus-
kirju, tunnistusi, ennast arendada 
koolituste kaudu, avardada 
elukogemust, näha Eestit, võimaluse 
tutvuda uute inimestega üle Eesti.  
vaata www.zone.ee/kodukotkas 
Kui tekkis huvi ja soov meie 
meeskonnaga liituda, anna endast 
teada Rapla Maleva noorte-
instruktorile Kaie Kensap-Kukk,  
tel: 489 0371, mob: 5300 1885 või e-
mail: kaie.kensap-kukk@kaitseliit.ee 

Õhtut juhtisid Taavi Fuchs ja Maret 
Ojavee, kes ise on nüüd noorte east 
välja kasvanud. 
Peale suurt valimist algas disko-
maraton ning tantsude esitamine. 
Sealgi valiti oma diskobeibe - Kelly-
Ly Kaur Alu KT rühmast ja 
diskokutt - Nikolai Verbeštšuk
Vigala NK rühmast. Tantsudega 
esinesid Alu KT, Juuru KT ning 
Tallinna rühm. 
Pühapäeval jõudsid laagrilised 
võistelda veel mitmes teatevõistlu-
ses. Peale võistlusi tuli koolimaja ära 
koristada, lõunat süüa ning koju 
sõita. Laagri planeerimise ning 
läbiviimise eest seisid head meie 
uskumatult toredad noortejuhid: 
Riina Peterson, Leho Rohtla, Kaie 
Kensap-Kukk, Margus Oks, Jaan 
Kukk, Krislin Riisalu, Ülle Riisalu, 
Maret Ojavee, Taavi Fuchs, Ants 
Kukk, Eli Tamme. 

Kaie Kensap Kukk,
 foto Tarmo Tammus

Kodutütart. Valitavatel tuli kodus 
valmis teha organisatsiooni kohta 
voldik ning enda kohta plakat. Laval 
tuli esitada enesetutvustus, 
kodukoha muistend, üheskoos õpitud 
tants, paroodia, tulla toime 
üllatusvoorus ning vastata žürii 
küsimustele. Kõik olid väga tublid 
ning tulid hästi toime, kuid žürii pidi 
siiski valima ühe, kes oli teistest üle. 
Loomulikult anti võimalus ka 
publikul öelda oma arvamus ning 
peale kõikide häälte kokku lugemist 
oli lõppseis järgmine: 
Publiku Lemmik Tütar 2008 - Triin 
Hermat 
Publiku Lemmik Kotkas 2008 - Allar 
Kukk 
II Tütar 2008 - Katriine-Maria 
Koplimets 
I Tütar 2008 - Sigrid Hiis Aasta 
Tütar 2008 - Triin Hermat 
II Kotkas 2008 Allar Kukk 
I Kotkas Taavo Fuchs 
Aasta Kotkas 2008 - Gustav Paluoja. 

Rapla-Tallinna ühislaager ja 
Aasta Kotka ja Aasta Tütre 
valimine Juurus  
 

Rapla-Tallinna ühislaager toimus 
see aasta 21.-23.märtsil. Kohal oli 64 
noort ja juhendajat Raplast ning 28 
noort ja juhendajat Tallinnast.  
Reede õhtu algas seltskonna-
mängudega, mida viisid läbi 
Tallinna noored ja juhendajad. 
Laupäeva hommik algas 
traditsioonilise võimlemisega õues 
päikse käes, mida juhatas Taavi 
Fuchs. Peale virgutust ootas meid 
aurav puder ning siis tuli hakata 
ajusid ragistama. Algas viktoriin 
Eestimaa kohta, mille koostas Maret 
Ojavee. Kõige rohkem punkte kogus 
võistkond "Tegijad". Peale viktoriini 
pandi pähe mütsid, kaela sallid ning 
kätte kindad, jalga saapad ning 
selga muidugi joped-mantlid ning 
mindi õue tegutsema. Algas 
matkamäng, mille olid kokku 
pannud Leho Rohtla, Eli Tamme ja 
Jaan Kukk. Matkamängus tuli leida 
vastuseid Juuru vaatamisväärsuste 
ning Mahtra sõja kohta. Selleks oli 
võistlejatel võimalus külastada 
matka käigus ka Mahtra talurahva-
muuseumi, Eeru kõrtsi ning Juuru 
kirikut. Esimese koha matkamängus 
saavutas võistkond "Kitsed". Matkalt 
naastes sai süüa-juua, natuke ka 
puhata ning tuli otsida üles töötoad, 
kuhu oldi pandud kirja juba reede 
õhtul. Töötubasid oli 5 ja neid 
juhendasid: Käsitöö - Eli Tamme,
jumpstyle - Tauno Tammik, karaoke 
- Ants Kukk, mängud  Airika Troost,
frisbee - Taavi Fuchs, Leho Rohtla. 
Peale õhtusööki riietuti aga 
pidulikesse rõivastesse. Oli algamas 
2008 Aasta Tütre ja Kotka 
valimised. See aasta võtsid 
valimistest osa 7 Noorkotkast ja 5 
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Vigala Vallavalitsuses 
 

08.04.2008 istungil otsustati: 
 
- anda nõusolek maa riigioman-
disse jätmiseks Vigala vallas 
Pallika külas asuvale Pohlaka 
katastriüksus teise isiku ehitiste 
teenindamiseks vajalikule maale 
hoonestusõiguse seadmiseks 

- kinnitada riigile tasutava võla 
määramise akt 

- määrata Vana-Vigala külas Lao 
maaüksuse teenindusmaa 
suuruseks 5864 m2 

- moodustada Pallika külas Alvi 
katastriüksus suurusega 4,40 ha, 
Läti külas Hardi katastriüksus 
suurusega 6,09 ha, Vana-Vigala 
külas Koolipõllu katastriüksus 
suurusega 32,59 ha, Välja 
katastriüksus suurusega 11,42 
ha, Vängla külas Olle 
katastriüksus suurusega 5,76 ha 

- moodustada Tiduvere külas 
Jõekalda katastriüksus 
suurusega 16263 m2, Tiduvere 
külas Jõeääre katastriüksus 
suurusega 15408 m2, Läti külas 
Kadri katastriüksus suurusega 
9,24 ha 

- väljastada ehitusluba ühele 
ehitisele 

- eraldada puudega isikute toetust 
ühele taotlejale 480 krooni 

 
 
23.04.2008 istungil otsustati: 
 
- määrata Vana-Vigala külas 
Viinavabriku maaüksuse teenin-
dusmaa suuruseks 10306 m2 

- moodustada Vana-Vigala külas 
Staadioni katastriüksus 
suurusega 4,52 ha, Koolimetsa 
katastriüksus suurusega 5,00 ha, 
Vana-Vigala külas Tommi 
katastriüksus suurusega 7,82 ha, 
Maasalu katastriüksus 
suurusega 26,55 ha, Lepiku 
katastriüksus suurusega 5,85 ha 

- määrata õigusvastaselt 
võõrandatud Ilmandu-Hansu 
talu maa eest kompensatsioon 
kahele õigustatud subjektile ja 
Ilmandu-Uuetoa talu maa eest 
kahele õigustatud subjektile 

- väljastada ehitusluba kahele 
ehitisele 

- väljastada kasutusluba ühele 
ehitisele 

 

- eraldada abivahendi- ja 
ravimitoetust ühele taotlejale 
906 krooni, matusetoetust 
kolmele taotlejale 3000 krooni 
ning riigi rahastatava lapsehoiu-
teenuse toetust ühele taotlejale 
1350 krooni 

- lubada korraldada Vana-Vigala 
mõisapargis ja laululaval 25.07-
27-07.2008 Biker.ee suvepäevad 

- eraldada reservfondist 900 
krooni Vigala valla võrkpalli 
naiskonnale ja meeskonnale 
osavõtumaksu osalemaks Pärnu-
Jaagupi “Kobakäpa” turniiril 

- eraldada 1000 krooni projektide 
kaasfinantseerimise eelarvest 
Läti küla külapäeva 
korraldamiseks. 

 

 

Vigala Vallavolikogus 
 
24.04.2008 istungil otsustati: 
 
- määrata sihtotstarbed kolmele 
maaüksusele 

- anda nõusolek jätta 
riigiomandisse 18 maaüksust 

- arutusel oli arupärimine 
revisjonikomisjonile 

- arutusel Kivi-Vigala Lasteaia 
“Pääsulind” põhimäärus 

- eraldada reservfondist 5000 
krooni Jaanika Kuusikule 
osalemiseks kooriga “Ellerhein” 
Kanadas laulukonkursil. 

TASUTA PRÜGIVEDU! 
 

Vigala valla heakorrapäeva 
raames, mis toimub 24. 
mail 2008.a., võetakse  
elanikelt tasuta vastu 
suuregabariidilisi jäätmeid -
telerid, külmkapid, pliidid, 
monitorid, pesumasinad, 
sõiduautorehvid. 
 

Prügi äraveo käigus ei 
koguta ega võeta vastu
metalli, olmejäätmeid, 
kilet ja ehitusjäätmeid. 
  

Soovijatel palume 
ühendust võtta  
tel. 489 4774 

Risto Konnapere 

Lugupeetud külaelanikud! 
 
17-18. mail toimub Vigala 
vallas Kodutütarde ja Noorte 
Kotkaste maakondlik 
“Luureretk 2008". 
Marsruut läbib järgmisi 
külasid: 
Kivi-Vigala -Konnapere-
Leibre-Jädivere-Pallika-
Naravere-Sääla-Kesu-Kausi-
Avaste-Ojapere-Sääla.  
 
Palume neil kahel päeval 
noorte turvalisuse ja 
külaelanike endi kodu-
rahu huvides hoida kinni 
koerad ja muud loomad, kes 
võiksid olla ohtlikud või kes 
võiksid ärrituda võõraste 
inimeste liikumise peale.   
Loodame teie mõistliku 
suhtumise  ja koostöö 
valmiduse peale. 
 
Info: Jaan Kukk  
Noorte kotkaste  
Rapla Maleva pealik 
tel tööl: 489 0372 
mob:5300 1920 
jaa.kukk@kaitseliit.ee 
 

„Värviline Vigala“ 
 
Käesoleval aastal jätkub 
kampaania Värviline Vigala,
kus koostöös Vallavalituse, 
AS Sadolini ja AS Jats 
kauplusega saab valla-
elanikud oma elamu välis-
fassaadi korrastamiseks osta 
värve soodushinnaga. 
 

Selleks peab hoone omanik 
või esindaja pöörduma 
vallavalitsusse, kust talle 
väljastatakse nn värvipass, 
mille alusel saab ta 
kaupluses värve osta  30% 
soodsamalt.  
 

Tel. 489 4774  
Risto Konnapere 
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Aeg mõelda kaitsesüstimisele 
puukentsefaliidi vastu! 
 

Kevade tulekuga tuleb mõelda, kas teie ja teie 
lapsed on kaitstud puukide poolt levitatud 
haiguste suhtes. Puugid võivad levitada nii 
puukentsefaliiti kui ka puukborrelioosi. 
Puukentsefaliidi vastu on võimalik end kaitsta 
kaitsesüstimisega, puukborrelioosi vastu aga 
vaktsiini pole. Tervisekaitseinspektsioon 
soovitab vaktsineerida puukentsefaliidi vastu. 
Täielik vaktsineerimine koosneb kolmest 
süstist. Kaks esimest tehakse 1–3-kuulise 
vaheajaga, kolmas kuni aasta hiljem. Pärast 
kahte süsti on immuunsus hea, kuid kestab 
ainult ühe hooaja, kolmas süst pikendab 
immuunsust. Iga kolme aasta tagant on aga 
taas vaja teha üks kordussüst. 
Kaitsesüst tuleb osta apteegist ja selle  eest 
peab tasuma inimene ise ja üks süst maksab 
orjenteeruvalt 160 krooni. Vaktsineerimine on 
ennekõike vajalik puukentsefaliidi ohualade 
piirkondades elavatele püsielanikele, eriti 
lastele, kuna lapsed on enamasti aktiivse 
eluviisiga ja viibivad tihedamini looduses. Ka 
enne maale või laagrisse saatmist peaksid 
vanemad oma lapsed laskma ära vaktsinee-
rida. Laste vaktsineerimisega soovitatakse 
algust teha juba esimesest eluaastast alates. 

Puugihammustuse vältimiseks: 
- kanna heledaid, pikkade varrukatega riietust, 
et puuke märgata, püksisääred topi sokkide või 
kummikute sisse; kasuta putukatõrje-
vahendeid;  
- pärast puugiohtlikus piirkonnas viibimist 
kontrolli kogu keha, lastel hoolikalt ka 
kõrvatagused.  
 

Kui puuk on hammustanud:  
- katsu puuk võimalikult kiiresti nahalt 
eemaldada - kui puuk on nakatunud, siis on ka 
paar tundi olulised;  
- kui see endal ei õnnestu, siis pöördu arsti 
poole abi saamiseks;  
- ära haara puugist väga kõvasti kinni, hoidu 
tema tagakeha pigistamisest või määrimisest;  
- võta temast võimalikult pea lähedalt kinni;  
- võimalusel kasuta peenikesi pintsette (müügil 
on ka eriline puugieemaldamisvahend), sikuta 
ettevaatlikult;  
- pese hammustuskoht vee ja seebiga või 
desinfitseeriva vahendiga;  
- kui pärast metsaskäiku tekib mõne päeva või 
kuni kuu jooksul palavik või ilmnevad 
külmetushaiguse taolised haigusnähud või kui 
hakkab hammustuskoht punetama, otsi abi 
arstilt ning kindlasti räägi arstile nahalt leitud 
puugist või puugiohtlikus piirkonnas 
viibimisest.  

Liis-Mail Moora maakonnaarst

Laulev revolutsioon 20 aastat hiljem 
 

Tähistame suurejooneliselt Eesti vabariigi 90-ndat 
sünnipäeva, kuid samas unustame ära 20-aasta tagused 
sündmused, mille ebaõnnestumise korral tänane Eesti 
juubel oleks jäänud olemata. Eks poliitikasse on 
jõudnud uued tegijad, kellest paljudki ei olnud Eesti 
taasiseseisvumise juures. Võim on üritanud kehtestada 
valikulise mälu lubamisega massimeedia vahendusel.  
1988.a. varakevad tõi Eesti kohale rahvusühtsuse 
vaimu, mis nüüd on vahetunud isikliku majandusliku 
või poliitilise võimu haaramise projektiks. Elame 
rahvarinde ideaalidest hästi kaugel, on kadunud 
revolutsiooni aastate lastesündide aastasünnid, mis 
meie hinges seisavad aastaid. Asemele on tulnud 
rohkem raha ja uhkeid autosid, vähem lastele, eesti 
tulevikule mõeldes. Koolitöötajana on kurb tõdeda, et 
praegune valitsus vähendab riigipoolset toetust õpilaste 
üritustele, lasteaiakohtade juurde loomisele. Eelmise 
nädala õppekäik akadeemik Rein Einasto juhtimisel 
Tuhala Nõiakaevu juurde tõendas, et töösturid on 
valmis maapõues leiduvat paekivi killustikuks tootma 
seda juba põhjavee taseme alt. Valitseb mentaliteet, et 
pärast meid tulgu või veeuputus, paljudele pole tähtis, 
millise Eesti jätame järeltulevatele põlvedele. 
Keda Vigalast tänada. Eriti saab tänada endist õpetajat 
Jaan Laanemetsa, kes aastaid mõtleb eesti elule kaasa, 
juhib mitmetele kitsaskohtadele tähelepanu. On täiesti 
arusaadav, et ei saa rahul olla praeguse riigipoliitikaga, 
seda just nende inimeste teadmisel, kes on näinud eesti 
esimest vabariiki. Ega paljud omavalitsused Eestis 
suuda oma arendustegevuse kaudu kaasa aidata piir-
konna arengule (nt lapsed peavad õppima remontimata 
koolimajades või inimesed sõitma auklikel teedel). 
Teise mehena meenub ehitusettevõtja Lembit Kuuben, 
kes paigaldas Vigala Kiriku juurde mälestuskujud: 
sõdur ja leinav ema. Samas puhastati ka mälestus-
samba jalamil olevad tahvlid vabadussõjas langenute 
nimedega. Paljud inimesed leidsid tee kiriku juurde, 
kirik nagu  oleks üks osa nende elust. Hr. Kuuben elas 
kaasa ja võttis osa paljudest rahvarinde üritustest.  
Kolmandaks saab tänada Vigala esimest taasiseseisvuse 
järgset vallavanemat Toivo Averini, teda jätkus koos 
Vello Kübaraga Raplas piirkonna asju ajamas ning 
kohalikke muinsuskaitse objekte renoveerimas. 
Äramärkimist  vääriksid paljud. Saab tänada praegust 
Vängla külavanemat Hillar Aiaotsa, kes lõi kaasa 
muinsuskaitse alases töös kohalike kultuuriväärtuste 
korrastamisel. Üsna aktiivse mehena tean kaitseliitlast 
Reemet Kasekampi, kes oli aktiivne rahvarinde 
üritustel.  
Lühikokkuvõttes tahaksin tänada neid julgeid, arukaid 
Vigala inimesi, kes ei pidanud paljuks taasiseseisvumis-
aadetele kaasa aitamast, loodan et paljude inimeste 
elujõud aitab üle ühepäevaliblikate lennulise väikluse. 
Lootus jäägu!!  
Lõpetan professor Ülo Vooglaiu sõnadega: haridus 
tähendab oma peaga mõtlemist. Tänusõnad teile, kes 
olete iseseisva Eesti arengusse on andnud oma panuse.  

Jaan Viska
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Palju õnne! 

Uued vallakodanikud 
 

Iiris Rebeka Saffre 
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