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27. märtsil toimus Okupatsioo-
nide muuseumis metsavend-

lusele pühendatud näituse avamine. 
Kõrvuti omaaegsete relvade, mundri-
te ja igapäevaste tarbeesemetega oli 
näitusesaali ehitatud metsavendade 
punker – Vigala vallas Illaste metsas 
olnu koopia. Punkris olid vene auto-
maadid, kuulipilduja, laskemoona- ja 
granaadikastid, narid magamiseks, 
riideesemed, laual kirjutusmasin ja 
raadio. Mitte ainult relvade, vaid ka 
lendlehtede ja agitatsiooniga võideldi 
okupatsioonijõudude vastu. Punker 
Illaste metsas oli ehitatud 1943. aas-
tal, hävitati 31. detsembril 1947. 

Samas olid ka legendaarse Relvas-
tatud Võitluse Liidu käesidemed ja 
fotod, külastajad said täita ankeedi 
organisatsiooni astumiseks. RVL-i 
kuulusid paljud Vigala mehed-naised. 
Redus olles aitas käsitöö aega möö-

da saata. Tõelised kunstiteosed olid 
metsavend Üürikese puust voolitud 
lusikad-kulbid, erilist elevust tekitas 
puust voolitud lõvi. Nendel aastatel 
võidelnud ja end varjanud meestel 
tuligi mustade mõtete, hirmu ja tead-
matuse peletamiseks midagi välja 
mõelda.

RVL-i staabipunkri mehed pidasid 
veel 1948. a oktoobris maha jälitusla-
hingu Käntu metsas. Sealt pääsenui-
le andsid NKVD ülemused kõrge hin-
nangu sõjalise manöövri eest. 1949. a 
27. veebruari lahingus Ertsma küla 
lähedal hukkusid peaaegu kõik.

Metsavendade näituse avamine toi-
mus Suurel Reedel. See kannatuste 
aeg haakus sümboolselt nende inimes-
te kannatustega, kes hukkusid. Paljud 
kannatasid piinakambrites ja Siberis 
teadmatuses, kas üldse kodumaad ja 

Suurepärane näitus metsavendlusest 
Okupatsioonide muuseumis

omakseid veel näevad. Tähenduslik 
oli vanade kohvrite rivi. Neid oli palju 
ja omal ajal jätkus neid nii masenda-
vasse itta kui lootusrikkasse läände. 
Samas oli ka NKVD ohvitser laua 
kohale kummardumas. Ehk luges ta 
toimikuid, klaasi all püstol, millele 
graveeritud “Banditismivastases võit-
luses osalenule“. Näitust ilmestasid 
nõukogudeaegsed autod „Pobeda“ ja 
„Moskvitsh 401“ ning raadiod ja olme-
tehnika 1970-1980-ndaist aastaist.

Näitus iseloomustas kujukalt oma 
aega. Suur tänu organiseerijaile! Tä-
nukirjad vaevanägijaile andsid kätte 
Endiste Metsavendade Liidu esimees 
Arnold Ojaste, sekretär Heiki Mag-
nus ja juhatuse liige Hans Hatto. 
Kõige suurem tänu Okupatsioonide 
Muuseumi teadurile Martin Andrelle-
rile, kes väitis, et näituse avamiseks 
jäi päevadest väheks, kasutada tuli 
ka öötunde.

Soovitan Vigala inimestel, kes Tal-
linnasse sattuvad, külastada ka seda 
hästi teostatud näitust.

Hillar Aiaots

Põrgupõhja punkri sisevaade 

Tunnimees punkri valves
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Hindele “5” õppisid:
2. kl - Aron Aun, Berit Kristin
3. kl - Heily Tiitus, Iiris Djtašok
8. kl - Grete Kärsna

Hindele “4” ja “5” õppisid: 
2. kl - Kalju Torri
3. kl - Gerlin Sildoja
4. kl - Merili Burmeister, Triin Djat-
šok, Silver Haljas, Relika Kullap, 
Liisbeth Naarits, Kristina Ollo
5. kl - Jürgen Kõllo
6. kl - Raido Liiv, Rannes Rukki
7. kl - Robert Haljas, Kadri Kärsna
8. kl - Gerli Kullap
9. kl - Kärolin Lints, Keitlin Niit, Keily 
Moks, Pille Siimar, Annabel Vaarma

Nüüdseks on toimunud juba hulga-
liselt erinevaid aineolümpiaade ja 
võistlusi. Siinkohal üle-vaade Kivi-
Vigala Põhikooli õpilaste tublidest 
saavutustest:
• 08. märtsil toimus 6. klasside ingli-
se keele aineolümpiaad. Kokku osales 
39 õpilast maakonna koolide 6. klassi-
dest. Kivi-Vigala Põhikooli esindasid: 
Rannes Rukki (9. koht) ja Raido Liiv 
(11. koht). Õpilasi juhendas õpetaja 
Ilona Noor.
• 14. veebruaril toimusid Järvakandis 
koolinoorte suusatamise meistrivõist-
lused. Tütar-laste "A" klassis (1996-
1997. a sündinud) 3 km distantsil saa-

vutas Keitlin Niit (9. kl) II koha.
• 09. veebruaril viidi läbi emakeele 
olümpiaadi maakondlik eelvoor Rapla 
Ühisgümnaa-siumis. 7. - 8. klasside 
arvestuses saavutas Grete Kärsna III 
koha ja Kristi Viimne IV koha. 9. - 10. 
klasside arvestuses osales Pille Sii-
mar, kes saavutas 15. koha. Õpilasi 
juhendas õpetaja Eve Kärsna. 
• 1. veebruaril toimus järjekordne 
piirkondlik bioloogia aineolümpiaad. 
Tulemused olid järgmised: Robert 
Haljas (7. kl) II koht, (6. - 7. kl ühis-
arvestuses 6.); Grete Kärsna (8. kl) III 
koht (8. - 9. kl arvestuses 11. - 12.); 
Gerli Kullap (8. kl) 12. - 14. koht (8. 
- 9. kl arvestuses 30. - 32.); Markos 
Sisas (9. kl) 21. koht (8. - 9. kl arves-
tuses 43. - 44.); Reigo Alu (9. kl) 22. 
koht (8. - 9. kl arvestuses 47.). 7. ja 9. 
klassi õpilasi juhendas õpetaja Tiina 
Kalda ja 8. klassi õpilasi õpetas Mar-
ko Kreuz.
• 24. jaanuaril toimus Märjamaa 
Gümnaasiumis arvutiviktoriin inglise 
keelt kõnelevate maade kohta 8. - 9. 
klassi õpilastele. Võistkonda kuulusid 
meie koolist Kärolin Lints ja Markos 
Sisas, kes kokkuvõttes saavutasid 13. 
koha. Õpilasi õpetas Ilona Noor.

 
Kristine Niit

Kivi-Vigala Põhikooli direktor

III õppeveerandi tulemused 
Vana-Vigala põhikoolis

Kolmandal veerandil õppisid väga 
hästi järgmised õpilased:

1. kl - Triinu Algma, Karlis Ojavee
2. kl - Joonas Asumets, Kärolin 
Kikas
3. kl - Emily Melissa Pilv
4. kl - Mari Saffre
6. kl - Raido Rehepapp
8. kl - Adeele Zagurski

Neljad-viied olid tunnistusel järg-
mistel õpilastel:

1. kl - Andero-Darren Bergstein, 
Oliver Kirsipuu, Mariette Liigend, 
Sandra Plamus, Reijo Vanikov
3. kl - Kristen Kanarbik, Sirle 
Külaots, Riia Orgmets, Rando 
Vanikov
4. kl - Alis-Angela Kuusk, Kristo 
Lebin, Liisa Nazarov
5. kl - Anti Asumets, Fred Kikas
6. kl - Markus Rudak, Andreas 
Välis
7. kl - Jarko-Jael Jõessar, Urmis 
Veimann, Andreas Viibus
8 K kl Elina Konso
9. kl - Kersti Einling, Mery-Liis 
Välis, Arnold Zagurski

Adeele ja Arnold Zagurski osalesid 
8. - 9. klassi inglise keele arvuti-
viktoriinil, tulemuseks 8. koht. 
Markus Rudak saavutas maakond-
likul 6. kl inglise keele olümpiaadil 
5. koha, Raido Rehepapp 6. klassi 
matemaatikaolümpiaadil 8. - 9. 
koha ning Mari Saffre 4. klassi 
emakeeleolümpiaadil 7. koha.

Marje Orav
õppealajuhataja

III veerandi õppetöö tulemused Kivi-Vigala Põhikoolis

Kivi-Vigala Põhikoolis osutatavate 
teenuste hinnad alates 15.03.2013

Ruumide üürimine tähtpäevade tä-
histamiseks 75 eurot.
Ruumide üürimine peiedeks:
1) üle 25 inimese 45 eurot
2) alla 25 inimese 32 eurot
Ürituste ettevalmistused sööklas (ai-
nult toidu valmistamine):
1) külm laud 20 eurot
2) soe toit 25 eurot
Ürituste ettevalmistused sööklas 
koos hilisema nõudepesuga 40 eurot.
Hinnad sisaldavad elektri-, sooja- ja vee-
kulu ning toidunõude üüri ja puhastus-
vahendite kulu ja saali üüri kulu.

Spordisaali üürimine treeninguteks üks 
inimene 1.60 eurot kaks tundi. Hind si-
saldab elektri-, kütte-, puhastusvahen-
dite- ja sooja vee kulu.
Kooli väikebussi kasutamine väljaspool 
õppe- ja kasvatustegevust (bussi renti-
mine) 1 km – 0,25 eurot.

15. aprillini võtab vallavalitsus vastu avaldusi 
õpilasstipendiumi saamiseks. Stipendiumi võib 
taotleda üld- ja kutseharidust omandavale isi-
kule, kes ise või kelle vanematest/ hooldajatest 
vähemalt üks on valla elanikeregistris (registree-
ritud vähemalt aasta enne taotluse esitamist).

Stipendiumi määramisel arvestatakse järgnevaid 
tingimusi:

- kui õpilase uurimistöö pakub huvi vallale;
- õpilase keskmine hinne viimasel õppeaastal on 
põhikooli astmes vähemalt 4,5 ning keskkooli ja 
ametikooli astmes vähemalt 4,0;
- kui õpilasel on saavutusi mõnel erialal.

Taotluse juurde tuleb esitada: õppeasutuse poolt 
kinnitatud koopia õpinguraamatust või tunnistu-
sest, koolist saadud iseloomustus, taotluse esita-
ja kontaktandmed.

Kallid lapsevanemad!

Teie eelkooliealised lapsed saavad 
sünnipäevakingituseks KINKE-
KAARDI, millele palume järele 
tulla Vigala Vallavalitsusse. Oota-
me ka neid kellel sünnipäev juba 
möödunud ning kaardile unusta-
tud järgi tulla.

Täpsem info telefonil 489 4770

Õpilasstipendiumid
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Vigala valla 
Südamenädal

Üleriigiline südamenädala tegevused 
toimuvad 15. - 21. aprill ja sarnaselt 
viimasele paarile aastale keskendub 
südamenädal ka seekord liikumisele.

Südamenädal Vigalas

16. aprill - “Treenerite vahetus” 
Vana-Vigala joogatreener ja Kivi-
Vigala võimlemistreener vahetavad 
treeningkohad.
19.00 Kivi-Vigala Rahvamajas
20.00 Vana-Vigala 4. õpilaskodus

16 aprill - “Tervisepäev tervise-
keskustes” 
16.00 - 18.00 Vana-Vigala ja Kivi-Vi-
gala tervisekeskustes kontrollitakse 
kohapeal vererõhku, veresuhkrutaset 
ja määratakse kehamassiindeks.

17. aprill ujumine Märjamaa 
ujulas
Lisaks vesiaeroobika. Ujula on Vigala 
valla rahva päralt alates kella 19:00 
kuni 20:30.
Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli 
eest kell 18:15 ja Vana-Vigala bussi-
jaamast kell 18:30. Bussisõit 2 eurot.
Info ja eelregistreerumine bussisõi-

Eesti Haigekassa kutsub RINNAVÄHI sõel-uuringule (skriiningule) 
1953., 1954., 1955., 1957., 1959., 1961., ja 1963. aastal 
sündinud naisi. 

Palun tulla kõigil nimetatud aastatel sündinud naistel, olenemata 
sellest, kas olete kutse saanud või mitte. On vajalik, et teil oleks 
ravikindlustus ja kaasa võtke isikuttõendav dokument.

Mammograafi buss on Rapla haigla juures 25. märtsist 
kuni 09. maini. 

Sel aastal on uuringu tegemise võimaluse periood pikem, kuid teist 
korda käesoleval aastal Raplasse ei tulda. Vajadusel saab skriinin-
gut teha ka Tallinnas.

Kui on küsimusi ja/või vajate saatekirja, võtke kindlasti ühendust 
oma günekoloogiga. Kui on vajadus ja näidustus, saavad uuringule 
tulla mistahes aastal sündinud naised.

Teavitus
Alates jaanuarist 2013 osutab 
Märjamaa Perearstikeskus EHK 
lepingu alusel kodu-õendustee-
nust Vigala ja Märjamaa vallas. 
Momendil vajab Vigalas teenust 3 
patsienti, Märjamaa vallas on het-
kel koduõel 6 hoolealust.

Teenust osutab Merle Plado, kes 
läbis 2012 spetsiaalse väljaõppe. 
Tema põhitöökohaks on SAPERH 
kirurgiaosakond.

Teenust osutame Märjamaa pe-
rearstikeskuse nimistus olevate-
le kodustele patsientidele, kes ei 
vaja otseselt statsionaarset ravi. 
Vajadus koduse õendusabi järele 
võib tekkida näiteks peale haiglast 
lahkumist, paranemisprotsessi 
edasiseks jälgimiseks, trauma- või 
operatsioonijärgselt, kroonilise 
haiguse korral, keemia- või kiiri-
tusravi ajal ning peale seda. Kodu-
õde teeb tihedat koostööd pere- või 
eriarstiga, koostab õendusplaani 
lähtuvalt patsiendi diagnoosist ja 
üldseisundist, nõustab patsienti 
ja tema pereliikmeid ning teostab 
vajalikke protseduure: seob haavu 
ja haavandeid, võtab analüüse la-
boratoorseteks uuringuid, teeb ise 
vajadusel lihtsamaid uuringuid nt 
EKG, jälgib ning juhendab ravimi-
te kasutamist, teostab lamatiste 
ennetamist ja ravi, mõõdab vere-
rõhku, teeb tilkinfusioonravi, jne. 

Teenuse osutamise aluseks on 
saatekiri pere- või eriarstilt, selles 
määratakse visiitide sagedus ning 
hulk ning on patsiendile tasuta. 
Koduõendusteenuse käigus kasu-
tatavate ravimite, sidumismater-
jalide jms eest tasub patsient ise.

Kontakt abivajajatele: Märja-
maa PAK OÜ registratuur 482 
2232 koduõde.

duks tel. 489 4770; 489 4772; 5330 
7996.

18. aprill sulgpalli õpetus lastele 
ja täiskasvanutele Eesti Sulgpal-
liliidu treenerite käe all.
Kivi-Vigala Põhikoolis algusega laste-
le kell 17.00, täiskasvanutele 18.00.
NB! Jälgi valla kodulehte, ajad võivad 
muutuda!

20. aprill fotoorienteerumine Va-
na-Vigala mõisapargis. 
Tervistkosutav fotoorienteerumine, 
mälu teritavad mõistatused ja erine-
vad sportlikud ülesanded. Moodusta-
da tuleb kolmeliikmeline võistkond, 
kaasa fotoaparaat ja hea tuju.
Algusaeg 12.00

Selle aasta südamenädalat toetab 
ESF programm ”Tervislikke valikuid 
toetavad meetmed 2013”

Merje Voog
 Abivallavanem-arendusspetsialist 

Teade ettevõtjatele!

Ettevõtja, kes omab registreeringut majan-
dustegevuseregistris, peab igal aastal esitama 
hiljemalt 15. aprilliks kinnituse registreeringu 
õigsuse kohta. 

1. mail peatatakse registreering, mille õigsus 
ei ole kinnitatud.

TÄHTIS TERVISEINFO!
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

06.03.2013. istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimu-
sed viiele objektile. Villa Eugenie ja 
Linnuste maaüksuste projekteeri-
mistingimustele lisada, et projektee-
ritaks miljöösse sobivad hooned, vesi 
lahendada puurkaevust ja kanali-
seerimine lokaalsesse biopuhastisse 
või imbväljakule (otsustada ehitus-
nõunikul), mahasõitude paiknemine 
kooskõlastada valla ehitusnõuniku-
ga, elektriliitumise tehnilised tingi-
mused taotleda Elektrilevilt;
- väljastada kasutusluba Vana-Viga-
la Tehnika- ja Teeninduskooli oman-
dis olevale õpilaskodule nr 4;
- kehtestada Kivi-Vigala Põhikoolis 
osutatavate teenuste uued hinnad;
- peatada ajutiselt ühe lapse lasteaia 
koha kasutamine seoses lapseva-
nema avaldusega kuni 31.08.2013 
ning kinnitada nimekirja juurde üks 
laps;
- eraldada Raplamaa Laulukarus-
selli toetamiseks 90 eurot kultuuri- 
ja spordiprojektide eelarvest arve 
alusel;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 352 eu-
rot.

Vigala Vallavolikogus

28.03.2013 istungil otsustati:
- moodustada Vigala valla valimisko-
misjon järgmises koosseisus: komis-
joni esimees Helja Kaarits, liikmed 
Katrin Kalmus ja Liia Kidra ning 
asendusliikmed Helvi Tondi ja Silvi 
Konnapere;
- kehtestada Vigala Vallavalitsuse 
palgajuhend;
- kinnitada Vana-Vigala Põhikooli 
arengukava aastateks 2013 – 2015;
- anda nõusolek Vigala vallas all-
järgnevate maaüksuste jätmiseks 
riigi omandisse: Sääla küla, Joo-
na maaüksus, piiriettepanek nr 
AT0803250308, ligikaudse pind-
alaga 2,59 ha, sihtotstarve - maa-
tulundusmaa (011,M); Araste küla, 
Viilu maaüksus, piiriettepanek nr 
AT0804030168, ligikaudse pind-
alaga 3,08 ha, sihtotstarve - maa-
tulundusmaa (011,M); Araste küla, 
Vahe maaüksus, piiriettepanek nr 
AT0804030207, ligikaudse pindala-
ga 3,33 ha, sihtotstarve - maatulun-
dusmaa (011, M); Tiduvere küla, 
Kõrre maaüksus, piiriettepanek nr 
AT0804280058, ligikaudse pindala-
ga 16,17 ha, sihtotstarve - maatu-
lundusmaa (011,M); Tiduvere küla, 
Heina maaüksus, piiriettepanek nr 
AT0804280080, ligikaudse pind-
alaga 13,45 ha, sihtotstarve - maa-
tulundusmaa (011,M); Kivi-Vigala 
küla, Kase maaüksus, piiriettepa-
nek nr AT1208150006, ligikaudse 
pindalaga 3,66 ha, sihtotstarve - 
maatulundusmaa (011,M);
- anda nõusolek AS Matsalu Veevärk 
nõukogu liikme, Hans Redlichi, ta-
gasikutsumiseks alates 30.06.2012;
- nimetada Vigala valla poolt AS 
Matsalu Veevärk nõukogu liikme-
kandidaadiks Hans Redlich

Saabumas on kevad ja kinnistu 
omanikel ning majavaldajatel te-

kib taas võimalus alustada töödega 
oma aias või maavaldustes. Tehak-
se ehitustöid, kaevatakse kraave, 
paigaldatakse aiaposte, juuritakse 
puid või põõsaid jne. Selliste kaeve-
tööde käigus on aegajalt vigastatud 
sidekaableid, mistõttu on tummaks 
jäänud telefonid või on kadunud te-
lepilt. Antud olukord põhjustab palju 
pahameelt nii kaevetööde tegijale kui 

SOOVItuSed elIOnI POOlt, 
mIda SIlmaS PIdada KaeVetööde tegemISel

ka tema naabritele. Naabrid pahan-
davad erinevate teenuste puudumise 
pärast ja kaabli lõhkuja peab hüvita-
ma kaabli taastamiskulud ning kah-
junõuded. 

Selliste olukordade vältimiseks kir-
jutan siinkohal lahti, mida peaks sil-
mas pidama enne kaevetöödega alus-
tamist.

Võtke ühendust Elioni spetsialistiga 

ja uurige välja, kus kaablid paikne-
vad

Paljud kaablid on paigaldatud kinnis-
tutele aastakümneid tagasi ja nende 
kohta puudub kohalikul omavalitsu-
sel ja maaomanikel täpne informat-
sioon. Sageli on kinnistu mitmeid kor-
di omanikke vahetanud ja seonduvad 
dokumendid kaotsi läinud või jäänud 
vormistamata.

Kaablite vigastuste vältimiseks soovi-
tan uurida enne töödega alustamist, 
kas ja kus paiknevad kinnistul Elio-
ni maa-alused kaablid. Kui selgub, 
et kinnistul leidub sidekaableid ning 
maaomanik soovib nende asukohta 
teada saada, siis tuleb kohale kutsuda 
Elioni järelevalve spetsialist. Esma-
kordne kaablite asukoha fikseerimine 
on maaomanikele tasuta.

Igal kinnistu omanikul ja ettevõtjal 
on võimalik tutvuda sidekaabli (lii-
nirajatise) kaitsevööndis tegutsemise 
ja lubade taotlemise tingimustega ka 
Elioni kodulehel www.elion.ee, ala-
jaotuses „Ärikliendid“ > „Arendajale“ 
> „Liinirajatiste järelevalve“ (http://
arikliendid.elion.ee/arendajale/liini-
rajatiste-jarelevalve).

Seaduslik taust

Liinirajatise kaitsevöönd ulatub 
maismaal 2 meetrit mõlemale poole 
kaablit ning liinirajatise kaitsevöön-
di ulatuses on mitmed tegevused s.h 
mullatööd sügavamal kui 30 cm sea-
dusega keelatud või lubatud ainult 
liinirajatise omaniku loal. Seega tuleb 
liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemi-
seks taotleda järelevalve spetsialistilt 
tegutsemisluba. Seda ka juhul, kui 
liinirajatis asub kodutalu õuealal, sis-
sesõiduteel või läbib erametsi, põlde 
ja heinamaid (vt Elektroonilise side 
seaduse 11. ptk „Liinirajatis“).

Sidekaabli vigastuse korral teavi-
ta Elioni

Sidekaabli vigastamise, kahjustamise 
ohu, varguskatse kahtluse või vargu-
se toimumise korral palun helistada 
Elioni klienditeeninduse lühinumbril 
165.

Liinirajatiste paiknemise kohta saab 
oma küsimused edastada Elioni järe-
levalve spetsialistile e-postiga või tele-
fonitsi. Kontakt: Ervin Rinaldo (tel: 50 
78216; e-post: ervin.rinaldo@elion.ee )
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Iga kord õpitakse midagi, 
kui avatakse mõni raamat. 

(vanasõna)

Eesti kirjandus:
Raudsepp, H. Imbi
Ranna, H. Keha ja vaim
Vaino, E. Mammutarmee pärlikee II
Vaino, E. Metsakiisu, armutu murdja
Laamann, A. Minu Jamaica
Petrone, J. Misjonäripoos
Reinaus, R. Praktiline nõiakunst
Sepa, T. Sul puudub kohusetunne
Ilves, K. Vanaisa maja 
Uued väliseestlased. Eesti elulood 
avatud maailmas

Väliskirjandus:
Garcia, K. Ilus kaos
Rendell, R. Kolmteist astet allapoole
Baldacci, D. Süütu

Vana-Vigala raamatukogusse saabunud uued raamatud!
Strandberg, M. Tuli 
Hannah, K. Maja salapärase järve ää-
res
Morton, K. Unustatud aed
Stacey, S. Vaieldamatult sinu 2
Smith, L.J. Vampiiripäevikud. Taas-
kohtumine
Pehhov, Aleksei Varjude tuisk 3.osa
Child, L. Üks lask. Jack Reacher

Teabekirjandus:
Caine,P. Da Vinci koodi põhjalik tee-
juht
Joandi, A. Magasiait ja magasivili
Raamot,I. Mälestused
Weltman, S. Suupilliõpik
Ots,L. Eesti riigipead
Pinn, M. Elekter päikesest ja tuulest: 
lood
Frieenthal, M. Lapilised vööd
Harris, G. Viltimise rõõm: kaunid …

uued Raamatud KIVI-VIgala RaamatuKOguS
EESTI KIRJANDUS:
Hiiemäe, S. Elu hinnakiri
Raudsepp, H. Imbi: romaan sarjast 
“Eesti romaanivaramu“
Ranna, H. Keha ja vaim
Vaino, E. Mammutarmee pärlikee
Sepa, T. Sul puudub kohusetunne
Reinaus, R. Praktiline nõiakunst
Laamann, T. Minu Jamaica

VÄLISMAA ILUKIRJANDUS:
Baldacci, D. Süütu
Brody, J. 52 põhjust vihata minu isa
Hannah, K. Maja salapärase järve 
ääres
Hustveldt, S. Meesteta suvi
Petrone, J. Misjonäripoos
Monton, K. Unustatud aed I osa:
Kettu, K. Ämmaemand
Strandberg, M. Tuli 2. osa
Stirling, J. Viin su endaga, Phoenix
Pratchett, T. Pikkmaa
Smith, L.J. Vampiiripäevikud (4.osa)

TEABERAAMATUD:
Sainio, C. 100 heegeldatud lumehel-

vest
Praust, V. 200 Eesti kaunimat mõisat
Hein, K. Ajaloolised isikud eesti ilu-
kirjanduses
Ots, L. Eesti riigipead
Muuli, K. Isamaa tagatuba: Mart 
Laari valitsusest
Bender, I. Maalehe tomatiraamat
Whitby, P. Turvalise internetikäitu-
mise käsiraamat
Hayden, T. Tiigri tütar: raamat kas-
vatusteemadel
Eesti Vabariik: maa, rahvas, kul-
tuur
Rahvakultuuri aastaraamat 2012
 
PERSOONIRAAMAT:
Hion, E. Valdo Pant – aastaid hiljem

LASTELE:
Tinnuri, U. Julge mereröövli muinas-
jutt
Mänd, H. Karupoega otsimas
Teiter, K. Kati ja Jeti: liiklusraamat 
lastele
Sutejev, V. Kes ütles „näu“

MÄRJAMAALE UJUMA!

Ujula on Vigala valla rahva päralt alates kella 19:00 kuni 20:30 järgmistel 
kolmapäevadel:
   10. aprill 2013
   17. aprill 2013 (lisaks vesi aeroobika)
Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest kell 18:15 ja Vana-Vigala bussijaamast 
kell 18:30. Bussisõit 2 eurot.

Info ja eelregistreerumine bussisõiduks tel. 489 4770; 489 4772; 5330 7996

maadlus
9. märtsil Põltsamaal toimunud 
Laste Karikavõistlustel vabamaad-
luses võistles Heily Tiitus nii poiste 
kui tüdrukute arvestuses. Tüdruku-
te kehakaalus 40kg saavutas ta 1. 
koha ning poiste kehakaalus 32kg 
4. koha. Päeva jooksul käis Heily 
matil 7 korda, millest 5 kohtumist 
lõppesid tema võiduga.

10. märts – Eesti Meistrivõistlused 
kreeka-rooma maadluses 15-aas-
tastele Lähtes:
Andreas Välis 53kg 1. koht
Hannes Välis 59kg 2. koht
Urmis Veimann 59kg 3. koht

Tegu oli tõelise üllatusega, kui kõik 
kolm võistlustele sõitnud Vigala 
poissi end medalitele maadlesid. 
Treeningutel on nad üksteisele 
head partnerid ning saavad tihedas 
konkurentsis harjutada. Võidetud 
medalid näitavad, et treeninguid 
on tõsiselt võetud. Poisse märkas 
ka Audentese peatreener Henn Põl-
luste, kes kutsus nad koolivaheajal 
laagrisse maadlema. Poiste tulevi-
kuplaanides on Audentese Spordi-
kool tähtsal kohal. 

17. märtsil Põltsamaal peetud Ees-
ti Meistrivõistlustel sumomaadlu-
ses -16 aastastele tuli Hannes Välis 
65kg 3. kohale.

Jüri Nisumaa

MINI-PÕRGUPÕHJA RETK 2013
26. - 28. aprillil toimub noorte mänguline luureretk 
Mini-Põrgupõhja retk, mis läbib Märjamaa ja Vigala 
valla territooriumi. Retkel osalevad noored vanuses 
12 - 17 eluaastat. Võistkonnad liiguvad kontroll-
punktist kontrollpunkti, milles peavad lahendama 
etteantud ülesandeid. Retke trassil tegutseb „vas-
tane“, kes kasutab lahingtegevuse imiteerimiseks 
paukpadruneid. 

Luureretke korraldab Noorte Kotkaste Rapla Malev 
ja Kodutütarde Rapla Ringkond koostöös Kaitseliidu 
Rapla Malevaga, Naiskodukaitse Rapla Ringkonnaga. 

Palume laupäeval ja pühapäeval (27. - 28. aprillil 
2013) koduloomad kinni hoida, sest kasutatakse 
imitatsioonivahendeid (paukpadruneid). Täname 
mõistva suhtumise eest. 

Täpsem info leho.rohtla@kaitseliit.ee 5919 3531 
või Jaan Kukk 5398 8052.
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KatKu KüüSIS
Selleks haiguseks on regionaalpo-

liitika puudumine. Samas vaimus 
jätkates s.o elanike arvu vähenedes 
valdades, võib arvata, et ühe inimpõl-
ve möödudes pole paljudes maakohta-
des üldse enam elu. Maa tühjenemine 
puudutab ka rahvuslikku julgeole-
kut. Nüüd on riigikaitse arengukavas 
suurt rõhku pandud Kaitseliidule. 
Elanike arvu kiire vähenemine ääre-
maa valdades ei taga püssikandvaid 
mehi, ka ümbruskonna vaesus võib 
luua teatud vastumeelsuse. 

Nüüd, kus rahvaloenduse tulemu-
sed on kõikidele kättesaadavad, arva-
vad mõned rahvastiku vähenemisest, 
et nii peabki olema. Paraku on see 
nende puhul minnalaskmise õigus-
tamine. Olematu regionaalpoliitika 
kurnab tervet Eestit, toetab ainult 
pealinna ja suuremaid linnu.

Vaatleks rahvastiku andmeid Viga-
la valla kohta. Kahe rahvaloenduse 
vahel, seega 11 aastaga vähenes ela-
nikkond 609 inimese ehk kolmandi-
ku (33%) võrra. Võrdluseks võib tuua 
- Juuru vallas vähenes rahvaarv 86 
inimese võrra (5,4%). Ka möödunud 
aastal jätkus vähenemine Vigalas 49 
inimese võrra, sündis 7 uut ilmako-
danikku. Naabritel Märjamaa vallas 
elanike miinust 101 inimest, järel-
kasvu 61 last, seda ligi 7000 elaniku 
kohta. On võrrelda ja aru pidada ning 
küsida, mis on lahti. 

vanuse 
rühm kokku mehi naisi M/N
0-4 48 26 22 4  M
5-9 43 18 25 7  N
10-14 65 33 32 1  M
15-19 92 46 46 0
20-24 76 46 30 16 M
25-29 47 31 16 15  M
30-34 43 21 22 1  N
35-39 63 32 31 1  M
40-44 84 41 43 2  N
45-49 89 48 41 7  M
50-54 101 55 46 9  M
55-59 91 51 40 11 M
60-64 102 41 61 20  N
65-69 87 46 41 5  M
70-74 70 26 44 18  N
75-79 47 11 36 25  N
80-84 35 8 27 19  N
85+ 41 5 36 31  N
Kokku 1224 585 639 54  N
Protsent 47,8% 52,2% 
Rahvastik, 31. detsember 2011

Rahvaloenduse andmeid sai koondatud 
tabelisse vanuserühmade viisi, mehed 
ja naised eraldi arvestuses. Üldiselt on 
Vigalas väga madal sündivus. Mõnedel 
juhtumitel vahetatakse elukohta hoo-
pis enne lapse kooliminekut. Seetõttu 

on kooliealisi lapsi väga vähe. Samuti 
on Vigalas nn pruudiprobleem, teisisõ-
nu on mehi vanuserühmas 20-29 elu-
aastat ligikaudu 1,44-kordselt naistest 
rohkem. Vanuserühmade ebakõlad 
löövad segamini rahvastiku püramiidi. 
Ei ole piisavalt perede loojaid, töötegi-
jaid ehk maksumaksjaid. Ülekaalus 
on eakad naised. Andmetest paremaks 
arusaamiseks lisan veel rahvastiku 
püramiidi. Horisontaaltulpade kõrgu-
sest näete rahvastiku arvu protsenti 
vanuserühmade kaupa. Mida rohkem 
kaldume kõrvale Eesti keskmist kuju-
tavast joonest, seda suuremad on eba-
kõlad. Ideaalne püramiid ei tohiks olla 
hambuline.

Statistikaameti püramiid erineb rah-
valoenduse andmetest. Rahvaloen-
duse järgi on elanikke Vigala vallas 
1224. Kuna elujõulist elanikkonda on 
vähem, siis laste sünd on langenud üle 
50%. Eesti keskmine elanike vanus 
on 41 aastat, Vigalas 45; meestel 41,4 
ja naistel 48. Veelgi suurem on nais-
te mediaanvanus 51 aastat s.o selline 
keskmine vanus, millest nooremaid ja 
vanemaid naisi on ühepalju. Oluliselt 
suurem naiste osakaal algab 60-ndast 
eluaastast. Vigala pensionipõlves ole-
vad mehed on Eesti keskmisele lähe-
mal, kuid pisut väiksema osakaaluga.

Igaüks saab andmeid võrrelda ning 
sedaviisi omada teavet Vigala rahvas-
tiku hetkeseisust. Miks lahkutakse, 
kas paremad töötingimused, parem 
töökoht, paremad õppimisvõimalu-
sed, parem elukeskkond jne. Võima-
lusi äraminekuks on palju, kui pole 
uuritud, siis raske hinnangut anda.

Mida see palju räägitud sõna re-
gionaalpoliitika ikkagi tähendab, kas 
igakülgset arengut Eesti erinevates 
osades. Arvamusliidrid rahvastiku 
alal on öelnud - peaksime hoidma töö-

kohti elukoha lähedal, samas teame 
valitsejate sovetlik-varakapitalistliku 
mõtteviisi - kodanikud on majanduse 
jaoks. Aga kui läheneme demokraatia 
seisukohast, siis on majandus kodani-
ke jaoks. Riiki viib edasi demokraat-
lik mõtteviis, valitsejad peaksid ole-
ma oma rahva teenistuses, paraku 
tegeldakse teisejärguliste probleemi-
dega. Kõige kurvem on, kui peavoolu 
meedia kulgeb valitsejate kiiluvees. 
Lääne ühiskonna kõlbeline kriis ei ole 
üksnes toonud majanduslikku kriisi, 
vaid ka perekonna- ja rahvastikukrii-
si, kus me praegu oleme.

Mõned järeldused:
1) Energia, puhta vee ja turismires-
sursi vähesus maailmas peaks andma 
võimalused meil kohapeal ökoloogi-
lise, rohemajanduse, puhta energia, 
tervise, hooldustöökohtade loomiseks 
(kohaliku elu edendamiseks).
2) Investeeringud tuleb kulutada 
piirkondlikesse (nn tõmbekeskustes-
se) keskustesse, see eeldab paremat 
koostööd valdade vahel.
3) Tuleb jälgida EL-struktuurfondi-
de, maaelumeetmete, Leader ja teis-
te arenguprojektide raha „ilusa elu“ 
loomisel vallas, et aastate pärast ei 
tekiks pooltühjasid hooneid. Näiteid 
pole vaja kaugelt otsida, sama juhtus 
majandite lõppemisega. Raha otstar-
bekat kasutamist näeb ette ka EL, 
igati loogiline ja jätkusuutlik jätk 
arengukavadele.
4) Tuleks vähendada nn ühekordsete 
projektide osakaalu, mis paljuski ei 
haaku kaugemate arengukavadega. 
Seda punkti kirjutades tuli meelde tõ-
siasi, et raha ei sünnita ideesid, vaid 
ideed teevad raha. Majandusmeeste 
poolt on öeldud: arenguprogrammid ei 
teostu väikestes haldusüksustes, pal-
jude riikide praktikale toetudes võib 
öelda, et peab olema teatud kriitiline 
mass ehk elanikkond.

Omad tähelepanekud ja toetused ar-
vamusliidritele innustasid rahvastiku 
teemat jälgima. Tean kuidas hr. Jaak 
Uibu muretseb eesti rahva püsimise 
üle, tuues välja tõsiasja - praegusel 
iseseisvusperioodil oleme kaotanud 
viiendiku rahvast. Arstina jälgib ta 
ühe rahva tervist, mille olulisemaks 
teguriks on sündivus ning seetõttu 
saab lüüa häirekella eestlaste kidu-
misohust.

Vanaviisi ei saa, olgem avatud jät-
kusuutlikele ideedele! 

Jaan Viska

enam 
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Meie hulgast lahkunud:

Manfred Bergmann
Erni Lipp

Peet Rokk

On tundeid, mis iial ei sure
ja mälestusi, mida aeg ei vii ...

Südamlik kaastunne Kaiele
kalli abikaasa

MANFRED BERGMANNI

surma puhul

Kivi-Vigala Rahvamaja

Need armsad, kellest jääme äkki ilma,
on tegelikult alles meie sees.
Nad on ligi, ei torka silma, 
on nagu valgus päikse kiire sees.

Südamlik kaastunne Helbe Klissile 
perega ema

ENDLA KUUSE

surma puhul

Salme, Heini, Anne-Ly, Jüri, Mal-
le, Ennu, Ester ning Sirje ja Tiiu 

Ridalast

Kustus elu, vaikis valu
väsinud Su töökad käed.

Mälestame endist Märjmaa Tarbijate 
Ühistu nõukogu esimeest 

MANFRED BERGMANNI 

ja avaldame kaastunnet abikaasale. 

Märjamaa Tarbijate Ühistu 
nõukogu ja juhatus

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas...

Mälestame kauaaegset Vigala kol-
hoosi esimeest 

MANFRED BERGMANN`I 

südamlik kaastunne omastele.

Agronoomid, mehhaanikud ja 
zootehnikud

Oli armastus, rõõm
oli elu ja töö
jäänud nukrus ja valu
nagu lõputu öö

Südamlik kaastunne Kaiele kalli

MANFREDI

kaotuse puhul

Helju, Ilme, Viive, Ain Sügav kaastunne 
Helbe Klissile perega

armsa EMA 

kaotuse puhul.

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool

In memoriam
MANfRED BERgMANN 

26.09.1931-18.03.2013

18. märtsil lahkus manala teele 
endise Vigala kolhoosi kauaaegne 
esimees Manfred Bergmann.
Põllumajandusliku alghariduse 
sai ta Kehtna Kolhoosiesimeeste 

Head naabrimeest 

MANFRED BERGMANN´i

 mälestab perekond Hiibus

Mälestus jääb majasse,
valus lein jääb kodusse …
 

Mälestame endist kolleegi

ERNI LIPP´u

ning avaldame kaastunnet
abikaasale ja tütrele perega.

 
Vana-Vigala Tehnika- ja 

Teeninduskool

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
Mõni hetk on kohe väga-väga valus…
 
Südamlik kaastunne Ehale lastega 

kalli abikaasa

ERNI LIPP

kaotuse puhul.
 

Maie, Siiri, Rein ja Irma

Ettevalmistamise Põllumajandus-
koolis. Peale lõpetamist töötas ta 
osakonnajuhatajana Keila rajooni 
Tuleviku kolhoosis, kus esimeheks 
oli tuntud põllumees Ants Anupõld. 
Seejärel töötas Manfred Bergmann 
esimehena Harjumaal Tuula kol-
hoosis ja Ääsmäe Aiandussov-
hoosis. 1969. aastal tuli Manfred 
Bergmann tagasi koduvalda Viga-
lasse, kus töötas kolhoosi esime-
hena 1994. aastani. Neil aastail 
lõpetas ta ka Eesti Põllumajandu-
se Akadeemia. Tema juhtimisel 
toimus Kivi-Vigala keskuse ehitus: 
valmisid elumajad, laudad, tööko-
jad, tootmishooned. M. Bergmann 
oli alati avatud uutele ideedele – 
Vigala Lõunafarm oli tol ajal teine 
lüpsiplatsiga farm Eestis. Aastail 
1995 - 1998 töötas Bergmann Vi-
gala PÜ nõunikuna ja 1998 - 1999 
selle juhina. 
Inimesena oli Manfred alati tasa-
kaalukas, vastutulelik ja sõbralik. 

Ester Alekand
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida aval-
damiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

Aprillikuu sünnipäevalised:

Aliide Klementsov   97
Meida Hatto    93
Alfred-Heinrich Tohver   92
Laine Plamus    90
Antonina Roosi    89
Karl-Heinrich Ertla   86
Aino Reemann    82
Jakob Sinikas    82
Heljo Eilart    75
Elmo Randma    70
Viivi Jalas    65
Krista Pesti    60
Ahto Paaret    60

Et aastad üle ajasilla
ikka Sulle õnne pillaks

ning ka argipäeva hallis
kestma jääks kõik hea ja kallis.

Palju õnne!

HEI, LAADALE    
 11.MAI   

 
MÄRJAMAA   LAULUVÄLJAK 

 

ALGUS  9.00 

Soovin osta alumiiniumist 
paati Progress 4

Tel 5343 4633

Uus ilmakodanik

KATARIINA VEREV
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Aunimetuse “Aasta Ema” kandidaadid
Vigala valla kultuuri- ja hariduskomisjon ootab Vigala valla “Aasta Ema” kandidaate. Aunimetus omistatakse ühele 
Vigala valla rahvastikuregistris olevale emale, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, kes 
on oma töös pädevad ja tunnustatud, kes osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses, kes on perekonna väärtusta-
mise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda. Taotluse “Aasta Ema” nimetamiseks võivad esitada kõik füüsilised ning 
juriidilised isikud. Taotlus tuleb esitada kirjalikult Vigala valla kultuuri- ja hariduskomisjonile aprilli kuu esimese nädala 
lõpuks ehk 07. aprilliks 2013 (e-post: liinaandre@hot.ee). Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:

 1. kandidaadi nimi ja elukoht,
 2. laste arv, vanused ja nimed,
 3. kandidaadi töökoht ja amet,
 4. kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/ tegevuse kirjeldus,
 5. ettepaneku tegija nimi.

uhhuu-uudISed

Toimus selle kevade esimene val-
lavolikogu istung. Vallavolikogu 

istungil tuli aruteluks elektri kõrge 
hind ja kellade edasi keeramine.
1) Et hoida elektrihinna kiiret kasva-
mist kontrolli all, otsustas volikogu 
ühehäälselt, et iga kuu viimasel päe-
val võib iga Vigala valla kodanik kee-
rata oma elektrinäidu nulli.
2) Volikogu istungil tuli teemaks ka 
veel kellade edasi keeramine. Otsus-
tati ainult oma kellad edasi keerata. 
Nii keeratigi kõigi volikogu liikmete 
kellad edasi nelja tunni võrra. Kuna 
volikogu istung kestab kokku neli 
tundi, siis maksti iga ületöötatud mi-
nuti eest 15 eurot koduigatsustasu. 
Istung ise kestis kokku neli tundi ja 
kaheksa minutit.

Alanud on ka kevad. Seda on kohe 
silmaga märgata, kuidas esimesed 
viina- ja õllepudelid tärkavad lume 
alt nagu kevadised sinililled. Igale 
inimesele meie vallas on luba antud 
selliseid kevadlilli noppida piirama-
tus koguses. Sügisel külvamine aga 
rangelt keelatud.

Vahepeal oli meil ka lihavõttepühad, 
kus iga valla elanik võis vabalt minna 
poodi ja võtta tasuta liha. Kuna kar-
tus saada hobuseliha oli niivõrd suur, 
siis tasuta liha ei käinud võtmas kee-
gi. Igal munadega isendil oli samal 
ajal võimalus osa võtta ka kunstirin-
gist, kus suur hulk isaseid said oma 
munad kevadiselt kirkaks värvida ja 
hiljem neid ka sõbralikult koksida.

Ilm on vastavalt kevadele ikka väga 
naljakas.


