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Külaelus tuleks suunata tähele-
panu esmalt just nendele küla-

dele, kellel on valitud külavanem või 
loodud külaselts, sest neis on juba 
potentsiaal olemas. Loomulikult tu-
leks kaasata ka “uinuvad” külad, kus 
puudub ühistegevus, kuid tahtmine 
midagi ära teha on juba tiksumas. 
Olulist rolli mängib siiski eestvedaja-
te olemasolu ja aktiivsus. Märkimata 
ei saa jätta ka omavalitsuse tuge.

Aktiivseks külaelu käivitusaastaks 
Vigalas võib pidada 2007. aastat, sest 
just siis asutati seltsing „Vigala Kü-
lade Ümarlaud“ ning toimus mitmeid 
infopäevi, koolitusi, koosolekuid ja 
väljasõite. Seltsingust sai peagi mit-
tetulundusühing, kuhu kuuluvad Vi-
gala valla külavanemad ja aktiivsed 
sädeinimesed. Hetkel on külavane-
maid ametis 9, neist kaks on kahe 
küla peale. Külavanemaks olemine 
on ühiskondlik-vabatahtlik töö nn 
usaldusamet.

Valla toetusel on traditsioonideks 
saanud mitmed üritused: valla küla-
depäev, jaaniõhtud, infopäevad ja väl-
jasõidud. Viimasel ajal on huvi tuntud 
meie tegevuse vastu väljastpooltki.

Aasta 2013 on kohe lõppemas ja 
siinkohal oleks hea teha väike tagasi-
vaade lõppevale aastale. 

Kohaliku omaalgatuse programmi 
sai esitatud taotlus Vigala kultuuri-
viitadele, kuid see ei leidnud rahas-
tust. Unistus paigaldada kaks olu-
list kultuuriviita “Jädivere õpetajate 
seminar” ja “M. J. Eiseni sünnikoht” 
leiavad kindlasti oma aja ja rahas-
tuse. Leader-meetme raames antava 
projektitoetusega on sisustatud Vi-
gala külade keskuse lava, soetatud 
siinid ja kardinad. Uued projekti-
ideed on alati teretulnud kõigilt kü-
laelanikelt. Aktiivsed külad pidasid 
oma jaanitulesid ning 6. juulil toimus 
traditsiooniline küladepäev Vana-Vi-
galas. Koostöös külaliikumise Kodu-

kant osaleti koolitusel „Külavanemad 
muutuvas ajas“ ja Eesti Külade X 
Maapäeval – “Aastaring külas”.

Liikumine Kodukant koostas ka 
ülevaate 2013. aasta külavanema-
te ametimärkidest ning andmebaasi 
nende kandjatest ning meiegi uhked 
ametimärgid on saanud pildile. Li-
saks on muidugi toimunud mitmeid 
infokoosolekuid ja külade väljasõite 
ning sel aasta lausa välissõit Lätti. 
21. septembril külastasime „Maaema 
messi“ ja Jõelähtme valda ning Rootsi-
Kallavere küla, kus võttis meid vastu 
külavanem ja muuseumi pidaja Priit 
Kase. 20. novembril toimus infopäev 
küladekeskuses, kus tutvustati erine-
vaid projektide kirjutamise võimalusi 
ja juba 22. novembril kutsus uus vo-
likogu kokku külavanemad, et aruta-
da koostöövõimalusi. Loomulikult on 
aasta jooksul iga küla omi ettevõtmisi 
teinud ja neid on ka vallalehes kajas-
tatud.

Igaüks meist saab panustada kü-
laelu edendamisse, eesmärgiks on ju 
üksteisest hooliv ja toimiv kogukond. 
Võtmeteemaks on ka enda kuulda-
vaks ja nähtavaks tegemine. Endast 
võib alati märku anda ja omi mõtteid 
kirjutada kasvõi näiteks siin - meie 
oma vallalehes ja kui on mure või 
ettepanek vallaspetsialistidele, siis 
kindlasti tehke seda helistades või 
kirjutades, sest saunalaval ja kodu-
seintevahel kurtmisest ei muutu mi-
dagi. Mistahes arengu tingimuseks on 
inimestevahelised suhted ja koostöö.

Suured tänud tänastele külavane-
matele ja aktiivsetele külaelu edenda-
jatele, te väärite tunnustust iga oma 
ettevõtmise eest!

Tegusat külaelu soovides,

Liina Kikas
MTÜ Vigala Külade Ümarlaud
juhatuse liige 

KülaElu - elu meis endis
Foto: Jaak Kadarik
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Meie november algas traditsioo-
niliselt sportliku isadepäevaga, 

kus on motoks saanud: liikumine - 
tervise ja ilu pant! Selle aasta üritus 
üllatas meid meeldivalt suure hulga 
isade, emade, vendade, sõpradega ja 
tänu sellele sai maha peetud korralik 
lahing saalihokis, kus võistlesid oma-
vahel võistkonnad isadest ja võisteldi 
loomulikult laste vastu. Tore veen-
duda, et ka isad ei pidanud paljuks 
traavida pööraselt mööda võimlat ja 
võistelda nii, et lastevõiskonnad pidid 
sel korral tunnistama isade üleole-
kut, aga ega seda ka loodetavasti nei-
le pahaks ei pandud. Pärast füüsilist 
pingutust oli aeg panna proovile oma 
vaimsed võimed ja viktoriini raames 
testida teadmisi laste kooliõpikutest 
ja muidu nuputada. Kuna loogilise 
mõtlemisega on ikka meesterahvad 
hiilanud, siis keegi jänni ei jäänud. 
Ürituse lõppedes said kõik osalejad 
sooja teed ning kringlit ja ei puudu-
nud ka pisikesed meened. Palju tänu 
korraldajate nimel kõikidele osaleja-
tele!

Rahvakalendrit on ikka au sees 
peetud ja sel aastal valmistasid ette 
kadripäevakombestiku tutvustami-
se läbi laulu, mängude ja tegevuse 7. 
klassi õpilased õpetaja Eve Kärsna ju-
hendamisel. Kui koolis ringi vaatasi-
me, siis oli kadrisante meil tol päeval 
päris mitu kooli tulnud ja eks said ka 
tublimad tegijad tunnustatud õunte 
ja kommidega.

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool Baltic EXPRO-l

22. novembril osales Vana-Viga-
la Tehnika- ja Teeninduskool 

Riias H2O Architecture and Culture 
Center'is Balti riikide haridusalasel 
koostööprojektide messil. EXPRO tu-
leneb ingliskeelsest väljendist exhibi-
tion of projects ja tähistab haridusalas-
te Euroopa koostööprojektide näitust. 
Riias toimunud näitusel oli Eestist 
esindatud Comeniuse, Leonardo da 
Vinci ja Grundtvigi programmi pro-
jektid. Meie delegatsioon oli viieliik-
meline. Tutvustasime Leonardo da 
Vinci programmi projekti abil toimu-
nud õpilaste õpirännet ehk erialase 
praktika sooritamist erinevatesse Eu-
roopa riikidesse. Samuti olime väljas 
šokolaadikommide valmistamise töö-
toaga „Šokolaadi fantaasia“. Töötuba 
juhendas kondiitriõpetaja Elle Pool-
Juhkanson koos õpilaste Maris Kai-
bijaineni ning Raiko Tomsoniga. Huvi 
töötoa tegemiste vastu oli suur, sest 
külalistel oli võimalus ise valmistada 
erinevaid komme. Abiks oli veel ingli-
se keele õpetaja Kai Hermann.

Lisaks meile olid Eestit esindamas 
veel oma projektidega: Tartu Veeriku 
Kool, Puka Keskkool, Eesti, Võrumaa 
Keskraamatukogu, Järvamaa Kutse-
hariduskeskus ning Energia Avastus-
keskus.

Maie Üürike
projektijuht

Nüüd valmistume hoogsalt pidustus-
teks ja ootame pikisilmi jõuluaega, 
käes on taas koolimaja ehtimise aeg, 
tantsijad-lauljad-näitlejad treenivad 
usinasti käsi-jalgu-häälepaelu. Nii 
jääbki soovida detsembris kõigile ra-
hulikku meelt, sära silmisse ja jaksu 
veerandi lõpuspurdiks!

Ilona Noor
Huvijuht

NOVEmBRi TaRguTusEd 
KiVi-Vigala PõhiKOOlis
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Volikogu esimehe Martin Andrelle-
ri kutse tõi Vana-Vigala raamatu-

kogusse kokkusaamisele 6 külavane-
mat, 10 volikogu liiget + veel külade 
ümarlaua- ja vallaesindajad. Ühelt 
poolt oli tutvumisõhtu uute voliko-
guliikmete, teisalt külade ümarlaua 
esindajate vahel. Koosolekut alustati 
positiivses mõttes, kas me märkame 
Vigala inimest tema tegemistes, kas 
me oskame teda tunnustada ja täna-
da. Ilus algus esimehelt. 

Tol kokksaamisel ei olnud järgnev 
lugu täpselt teada, kuid tänaseks saab 
Vigala meeste tublidusest ka teistele 
rääkida. 19. novembri öösel kell kaks 
äratas kellahelin Juri Ivanovi kui ko-
haliku päästeüksuse eestvedaja. Torm 
puude langemistega oli ummistanud 
Vigala teed. Pimedus. Liiklus seisis. 
Tubli mees rassis terve päeva, koris-
tamise käigus langes puid juurdegi 
ning seetõttu tuli abiväge kutsuda. 
Reemet Kasekamp oligi peagi abiks. 
Torm, millest rääkis terve Eestimaa, 
oli põhjustanud voolukatkestusi üsna 
laialdasel territooriumil. Aitäh kind-
lasti veel teistelegi, kes püüdsid nor-
maliseerida kohaliku eluolu. 

Koosolekul käsitles vallavanem 
Kärsna küsitlusel saadud vastuseid 
ja ettepanekuid. Tõmbekeskuste olu-
korda kirjeldati eelmises vallalehes. 
Nüüd nimetati kordaminekuid ja et-
tepanekuid edaspidiseks. Probleemi-
de kaardistamine (elanike arvamus) 
oli hilinenud teada tahtmine, seetõttu 
üsna apaatselt reageeriti läbiviidava-
le. Plussideks märgiti tasuta koolilõu-
nat, töövihikuid ja transporti. Heaks 
hinnati külade ja seltside ekskursioo-
ne ning kahe põhikooli alleshoidmist. 
Probleemid, mis vajaksid kohest la-
hendamist: apteekide lahtiolek, teede 
pidev korrashoid, uute töökohtade loo-
mine ehk teisisõnu, kuidas Vigalasse 
elanikke juurde saada, kuidas tagada 
parem ühendus ümberkaudsete kes-
kustega. Asjad, mis tulevad kindlasti 

nelja aasta jooksul ära teha: bussipea-
tused, kergliiklusteed (alustades Va-
na-Vigalast), renoveerida mõisapark, 
rahvamaja, Kivi-Vigala staadion (vaid 
mõned näited). Nimetamisi oli üsna 
palju, järsku vargsi seina äärest ütleb 
üks hääl, teeks õige valda tutvustava 
voldiku(!?). Jäigi arusaamatuks, kes 
peab seda tegema, valda tutvustama. 
Alustaks väiksematest asjadest. Õh-
tusel arutelul jõuti mitmeid valdkondi 
puudutada: turism, ettevõtlus, külade 
aktiivsus, saaksime ometi positiivse 
valla kodulehe (ikkagi esmane tutvus 
kaugemalt vallaga). Arutelu käigus sai 
selgeks: ei saa panna võrdusmärki kü-
lavanemad ja külade ümarlaua vahe-
le. Eriti passiivsed ollakse külaliidrite 
valimisel valla suuremates külades, 
teisalt ei saa paljusid asju teha ühis-
kondlikus korras, ikkagi elukorraldus 
saab alguse võimust, tema ametni-
kest. Külavanemad said omi problee-
me esitada. Näiteks varem kohapeal 
korraldatud Vängla küla koosolekul 
märgiti teede korrashoidu, maakond-
likke teede löökauke, arstiabi kät-
tesaadavust, isegi juhiti tähelepanu 
teeviitadele, mis eksitavad esmaabi 
kohale jõudmist (nt Pärnu poolt tulles 
nähes Kesk-Vigalas Vängla teeviita, 
eksitab külade vahel sõites). Koosole-
kul probleeme ei kaardistatud, tõdeti, 
et erinevad valdkonnad oleksid val-
mis koostööks. Volikogu esimees tõi 
omapoolseid näiteid, kuidas Vigalasse 
saada eriti ajaloost kui kultuuriloost 
huvitatuid. Võimalusi on päris mit-
mes vallas, meil on jõgederikas puhas 
loodus, oma kultuurilood Vigala maa-
del on metsavendluse jälgi. Needki 
kutsuvad huvilisi. Meil on pika ajaloo-
ga kirik, mõis ja park. Vigala mail on 
tegutsenud mitmed koolid, vallas kut-
sekoolgi. Pikk hariduselu lugu.

Kokkusaamised peaksid andma 
avalikustamiseks lähiaastate tegevus-
kava, nagu tavaliselt öeldakse selgus 
juhtimiskultuuris (teisisõnu koostöö-

lepe, mida on eelkõige vallaelanikele 
vaja, mitte opositsioonile). 

Kui lugu sai alustatud positiivse tea-
tega, siis möödunud nädalatel andis 
meedia teada, et kaheksal omavalit-
susel veel Eestis sh ka Vigalal puudub 
kohustuslik üldplaneering, mis oleks 
pidanud valmis olema 7 aastat taga-
si. See on ka valla põhimääruse nõu-
de rikkumine. On proovitud alustada 
2007. ja 2010-ndal. Planeeringuga ik-
kagi antakse valla arengu põhisuunad. 
Peremees talus mõtleb tulevikule, nii 
peaks olema ka vallas. Vigala valla-
vanem Kärsna “Maalehes“ vastas, et 
planeeringu puudumine pole valla elu 
takistanud ning raha ka ei jätkuvat 
selle tegemiseks. Ei taha olla siinjuu-
res moraalilugeja, vaid vastaksin raa-
dios kuuldud Rõuge uue vallavanema 
sõnadega: „see on lugupidamatus oma 
valla kodanike suhtes.“ 

Nii nagu palju asjades otsib Taivo 
Kuusik ideid, eesmärke ning võima-
lusi nende realiseerimiseks, ikkagi 
ideed tekitavad raha mitte vastupidi. 
Siia loo juurde võib lisada maakonna-
lehes ilmunud tähelepaneku, et palju-
des kohtades ei ole konkurentsi ideede 
ja tegude vallas. Kui kohapeal ei mõis-
teta, et arenguks on vaja arvamuste 
mitmekülgsust, pluralismi. Selline 
valla demokraatia eiramine viib valla 
hääbumiseni (nt ühe pika nimekirjaga 
valimisliidu üks arvamus ei saa olla 
arengut tagav). 

Mulle pakutud kirjatükki püüdsin 
seostada näidetega kohapealt. Voli-
kogu esimehe soovitust jälgides lõpe-
taksin positiivsega. Seekord sattus 
lõpuloosse tema ise ja seda täiesti ju-
huslikult. Nädal hiljem, 29. novemb-
ril, peatus minu koduväravas auto, 
kust väljus volikogu esimees Andrel-
ler. Mõtlesin, mis on valesti, kas on 
ikka ilmsi, ääremaal nii uskumatu 
lugu. Pärast tervituste vahetamist, 
ütles esimees „sinu külatee olukord 
on isegi hullem kui eelmine päev vo-
likogus kirjeldasid“. Tema oli käinud 
ära tee lõpus, et näha, kuidas siia 
pääseb päästeamet, kas esmaabi auto 
saab ringi pöörata. Tahan öelda, ei ole 
minu küla tee kõige tähtsam, aga ik-
kagi peab kuskilt alustama. Tänasin, 
et leidis aega tulla tutvuma kohaliku 
eluga (esimene tõeline kord sel sajan-
dil). Loo saab lõpetada lugupidami-
sega valitud isikute vastu, kes ei pea 
paljuks probleemidega tutvumist ja 
neile lahenduse otsimist. Koos tegut-
semistahe annab lootust tulevikuks.

Jaan Viska

Kuidas elad, Vigala?
Kohtumine uute volikogu liikmete, vallavalituse ja külade 
ümarlaua esindajate vahel. Taivo Kuusiku foto.
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

13.11.2013. istungil otsustati:
- anda nõusolek maa ostueesõigusega 
erastamiseks ühele taotlejale;
- väljastada projekteerimistingimu-
sed ühele kinnistule turba ladustami-
se/laadimise platsi projekteerimiseks;
- väljastada ehitusluba ühe kinnistu 
liitumiseks elektrivõrguga ja madal-
pingemaakaabli paigaldamiseks;
- väljastada kasutusload Matsalu 
Veevärk AS-ile Kivi-Vigala külas ja 
Vana-Vigala külas VTJ tehnovõrkude 
ja töödeldud vee mahutite kasutusele 
võtmiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 195 eu-
rot;
- arutusel oli Heategevusühingu Hea 
Tegu MTÜ taotlus toetada üritust 
“Meie pere jõulupidu 2013”. Otsustati, 
et Vigala vald toetab oma valla pere-
sid otse transpordikulude katmisega;
- toetada 220 euroga Kärolin Kika-

se ja Joonas Asumetsa osalemist 
08.12.2013 rahvusvahelisel tantsu-
turniiril Helsingis

27.11.2013 istungil otsustati:
- määrata uued koha-aadressid 6 
maaüksusele;
- väljastada ehitusluba turbaladusta-
mise platsi rajamiseks;
- väljastada kasutusluba Elektrilevi 
OÜ-le Vana-Vigala külas keskpinge-
maakaabli, 10,5/0,41kV komplektala-
jaama ja 0,4 kV maakaabli kasutusele 
võtmiseks; 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 65 eu-
rot;
- arutusel oli maakonna bussiliini sõi-
dugraafikuga seotud küsimused;
- arutusel oli Vängla küla Kosejõe tee 
ehitamise hinnapakkumine;
- rahuldada Silvi Pärna taotlus kor-
raldada 23.12.2013 Kivi-Vigala Rah-
vamajas jõululaat.

Vigala Vallavolikogus

07.11.2013 istungil otsustati:
- nimetada vallavolikogu sekretäriks 
Heli Lints;
- valida vallavolikogu aseesimeheks 
Meelis Välis;
- valida vallavanemaks Priit Kärsna;
- moodustada vallavalitsus 7-liikme-
lisena;
- moodustab järgmised vallavolikogu 
alalised komisjonid: revisjonikomis-
jon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, 
kultuuri- ja hariduskomisjon ja ma-
jandus- ja eelarvekomisjon;

- Tiduvere külavanem Olavi Allipere-
le anti üle ametiraha ja tunnistus;
- arutati rahvaküsitluse tulemusi.

28.11.2013 istungil otsustati:
- kinnitada Vigala vallavalitsuse liik-
meteks Vallo Asperk, Helbe Kliss, 
Margit Liira, Marge Plamus, Andrus 
Reiter ja Viljo Siimsalu;
- valida vallavolikogu revisjonikomis-
joni esimeheks Toivo Averin;
- valida vallavolikogu sotsiaal- ja ter-
vishoiukomisjoni esimeheks Maret 
Järv;
- valida vallavolikogu kultuuri- ja ha-
riduskomisjoni esimeheks Heli Lints;
- valida vallavolikogu majandus- ja 
eelarvekomisjoni esimeheks Aivar Jõ-
giste;
- valida vallavolikogu revisjonikomis-
joni liikmeteks Meelis Välis ja Ants 
Ojavee;
- valida vallavolikogu sotsiaal- ja ter-
vishoiukomisjoni aseesimeheks Mee-
lis Välis;
- valida vallavolikogu kultuuri- ja ha-
riduskomisjoni aseesimeheks Kristi-
ne Niit;
- valida vallavolikogu majandus- ja 
eelarvekomisjoni aseesimeheks Enn 
Roosi;
- nimetada vallavolikogu esindajaks 
Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täis-
kogusse Martin Andreller ja tema 
asendajaks Meelis Välis ning valla-
valitsuse esindajaks Priit Kärsna ja 
tema asendajaks Helbe Kliss;
- nimetada Vigala valla esindajaks SA 
Raplamaa Omavalitsuste Arengufon-
di nõukogusse Merje Voog ja hariduse 
osafondi nõukogusse Kristine Niit;
- nimetada Eesti Maaomavalitsuste 
Liidu Maapäevale Vigala valla esin-
dajateks Martin Andreller ja Priit 
Kärsna ning nende asendajateks 
Meelis Välis ja Helbe Kliss;
- määrata vallavolikogu esindajaks 
Kivi-Vigala Põhikooli hoolekogusse 
Toivo Averin ja Vana-Vigala Põhikoo-
li hoolekogusse Ants Ojavee;
- kinnitada 2014. a eelarve menetle-
mise kava;
- määrata sihtotstarve ühele maaük-
susele;
- rahuldada hajaasustuse program-
mist toetuse taotlejate taotlused;
- muuta riiklikus teeregistris nr 
8840031 all registreeritud Parasmaa 
tee andmeid;
- kanda maha valla põhivarana valla-
valitsuse arvel olev paljundusmasin 
Rex-Rotary 1808D.
- arutusel oli Vängla küla Kosejõe tee-
ga seotud küsimused.

Info kinnistuomanikele seoses lumetõrjega
Kohe algab lumetõrje hooaeg. Vastavalt hanke tulemustele on tööde teos-
tajad samad, mis eelmisel aastal. Vigala vald korraldab lumetõrjet lisaks 
vallateedele kinnistute sissesõiduteedel ja avalikuks kasutuseks määratud 
erateedel. Vigala Vallavalitsus palub, et kinnistute omanikud vaataksid enne 
lume tulekut üle teeääred ja võtaksid maha võsa ja puud, et lumetõrjeteh-
nikal oleks võimalik takistusteta tööd teha. Tee peab olema vähemalt 4 m 
lai ja 3 meetri kõrguselt puuokstest ja võsast vaba. Sama info puudutab ka 
vallateede ääres asuvaid kinnistuid, kus kinnistu piir on otse vastu teeäärt ja 
kus võsa või puuoksade kärpimise kohustus kuulub kinnistuomanikule.

Vallavalitsus loodab kinnistuomanike mõistvale suhtumisele ja koostööle. 
Kui traktoritel on ligipääs takistatud, ei saa juht riskida kalli tehnika lõhku-
misega ja lumi jääb lükkamata.

Lisaks palume kõigil kinnistuomanikel, kes kasutavad ka talvekuudel oma 
kinnistut, teatada sellest vallavalitsusele, et sissesõiduteedel saaks lumi lü-
katud. Info palun saata kas arvo@vigala.ee või helistada 489 4774 (Katrin 
Kalmus või Ain Kärsna). Palume teatada ka kinnistuomanikel, kes on seda 
varasematel aastatel teinud.
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Spordistipendiumi 
kandidaadid

Spordistipendiumi taotlemiseks tuleb 
esitada kirjalik avaldus Vigala Vallavalit-
susele koos meistritiitlit tõendava doku-
mentide koopiaga hiljemalt 5. jaanua-
riks 2014.

Spordistipendium määratakse üks kord 
aastas vastavalt jooksva aasta spordi-
tulemustele Vigala valla noortele, kelle 
vanus ei ületa 23 eluaastat. Stipendiumi 
määramisel arvestatakse osalemist Ees-
ti, Baltimaade, Põhjamaade, Euroopa ja 
maailmameistrivõistlustel ning Olümpia-
mängudel ja spordiala kuulumist olüm-
piaalade hulka.

Täpsem info: https://www.riigiteataja.ee/
akt/405072013017

Aukodanike kandidaadid

Vallavalitsus ootab Vigala valla auko-
daniku nimetuse kandidaate. Nimetus 
omistatakse füüsilisele isikule erilise 
auavaldusena Vigala vallale osutatud 
väljapaistvate teenete eest valla hari-
dus-, kultuuri-, sotsiaal- või majanduselu 
edendamisel või vallapoolse erilise aus-
tusavaldusena.

Taotluse aukodaniku nimetamiseks või-
vad esitada kõik füüsilised ning juriidili-
sed isikud. Taotlus tuleb esitada kirjalikult 
Vigala Vallavalitsusele 15. jaanuariks 
2014.

Täpsem info: https://www.riigiteataja.ee/
akt/404072013013

Maamaksu tasumise meeldetuletus

Vigala Vallavalitsus teatab, et 1. oktoob-
ril oli 2013. aasta maamaksu viimase 
osamakse tasumise tähtaeg. Palume 
kahtluse korral üle kontrollida, kas Teie 
maamaks on tasutud.

Kõigil maaomanikel on võimalik tut-
vuda maamaksu andmetega e-maksu-
ametis jaotises “Nõuded ja kohustused”. 
Täiendavat infot maamaksu tasumise, 
võla jms kohta saab, kui helistada maa-
maksu infotelefonil 880 0816 (E–N kl 
8.30–16.30, R kl 8.30–15.30) või saata 
e-kiri maa@emta.ee.

Infot maksustava maa andmete kohta 
saab Vigala Vallavalitsuse maakorralda-
jalt telefonil 489 4774 (Katrin Kalmus) 
või saata e- kiri katrin@vigala.ee 

Ära anda A3 printer-koopiamasin

Vigala vallavolikogu kandis maha Vigala Vallavalitsust alates 2003. a teeninud printer-koopiamasina Rex-Ro-
tary 1808D. Tegemist on A3 formaadis laserseadmega, millel on aluskapp ja 3 paberisahtlit (2*A4 ja 1*A3). 
Masin on teinud veidi üle 300000 koopia. Järel on ka 1 tooner (piisab ca 9000 lk printimiseks). Masinal on 
pöörav automaatsöötja ning sorteerimisseade. Väliselt on seade väga korralik.

Seadet on korraliselt hooldatud ja see ka töötab, kuid vajab pikas plaanis põhjalikku remonti, kuna “olenevalt 
tujust” voldib paberit kokku. Samuti on koopial näha õrnad jooned. Vallal tulenevalt remondihinnast ja aktiiv-
sest kasutusest remontida enam ei tasunud.

See masin on ära anda heasse peresse. Soovijal saata kas vigala.vald@vigala.ee või paberil postiga Vigala val-
lavalitsusele sooviavaldus koos põhjendusega, miks ta seda masinat endale tahab. 

28. novembril kinnitas Vigala valla-
volikogu ametisse vallavalitsuse uue 
koosseisu. Töö vallavalitsuse liikme-
na on Vigalas ühiskondlik töö, mida ei 
tasustata. Valitsuse liikmetele maks-
takse sümboolset hüvitist 10 eurot 
osaletud istungi kohta.

Vigala volikogu esimees Martin And-
reller kirjutas novembri vallalehes, 
et “Vigala vägevus tuleb meist endist 
ja seda vägevust peab rohkem saa-
ma”. Mul on heameel näha, et peale 
kohalikke valimisi on Vigalas palju 
inimesi, kes soovivad oma aega, osku-
si ja teadmisi valla heaks kasutada. 
Seetõttu sündis ka otsus, et valitsuse 
koosseis muuta senise 5 asemel 7-liik-
meliseks. Samuti on vallavalitsuse 
komplekteerimisel olnud eesmärk, et 
koostöö külade ja ettevõtjatega saaks 
senisest tihedamaks.

Vallavalitsuse koosseisu kuulu-
vad peale vallavanema:

Vallo Asperk on asjatundja ettevõt-
luses. Ta on ettevõtjana seotud firma-
dega ASV-Auto OÜ, ASV-Agro OÜ ja 

Asperk OÜ, samuti juhib ta Vigala 
Piimatööstus OÜ-d

Helbe Kliss on rahandusspetsialist, 
kes juhib Heltan OÜ-d. Tal on koge-
mus Vana-Vigala TTK raamatupi-
dajana. Helbe on MTÜ Jätkusuutlik 
Vana-Vigala juhatuse liige. See MTÜ 
on vedanud suuri projekte Hirvepar-
gis ning vallateede viidastamist. Hel-
be on ka Raplamaa Partnerluskogu 
MTÜ revisjonikomisjoni esimees.

Margit Liira on eeskätt asjatundja 
haridus- ja kultuuriküsimustes. Ta 
töötab Vana-Vigala Põhikooli direk-
torina ning kuulub Kiitsharakate pe-
resse.

Marge Plamus on Sääla külavanem. 
Igapäevatööd teeb ta AS-s Eesti Post

Andrus Reiter on Naravere küla-
vanem. Samuti on ta asjatundja et-
tevõtluse alal ja tegutseb ettevõtjana 
Arelet OÜ-s.

Viljo Siimsalu on asjatundja ette-
võtluses ja tegutseb ettevõtjana S.S. 
Vigala Puu OÜ.

Priit Kärsna
vallavanem

uus vallavalitsuse koosseis kinnitati ametisse

Kirikuteated
Pühapäeval, 8. detsembril kell 11.00 II advendi armulauaga jumalateenistus käärkambris. Laulab 
Valgu naiskoor "Lootus".
Pühapäeval, 15. detsembril kelll 11.00 III advendi armulauaga jumalateenistus käärkambris.
Kell 13.00 Vigala Meeskvintetti kontsert käärkambris.
Pühapäeval, 22. detsembril kell 11.00 IV advendi armulauaga jumalateenistus käärkambris.
Teisipäeval, 24. detsembril kell 17.00 jõululaupäeva jumalateenistus kirikus.
Kolmapäeval, 25. detsembril kell 11.00 jõulupüha armulauaga jumalateenistus käärkambris. 
Laulab koguduse naiskoor.
Teisipäeval, 31. detsembril kell 17.00 vana-aastaõhtu jumalateenitus kirikus.
Kolmapäeval, 1. jaanuaril kell 11.00 uusaasta armulauaga jumalateenistus käärkambris.
Pühapäeval, 5. jaanuaril kl 11.00 kolmekuningapäeva armulauaga jumalateenistus käärkambris. 

Jumalateenistused toimuvad Vigala kirikus igal pühapäeval algusega kl 11.00.
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maaKONNa BussiliiNidE 
ümBERKORRaldamisEsT

NB! Toimub küsitlus, millest sõl-
tuvad Teie liikumisvõimalused

2014. a toimub maakonna bussiliini-
de osas uus riigihange. Seetõttu oli 
28.11.2013 Maavalitsuses nõupidami-
ne, kus osalesid Vigala ja Märjamaa 
vallad. Vigala valda puudutab eeskätt 
ringliin nr 31, mis sõidab 4 korda päe-
vas (2 väljumist E-R, kaks E-P) Mär-
jamaa ja Vigala vahel.

Kui korraldatakse uus riigihange, 
siis ei ole kindlasti võimalik lisada 
uusi bussiliine, küll on võimalik ümber 
korraldada olemasolevat liiklust, nii et 
sellest oleks kõige rohkem kasu.

Koosolekul tutvustas maavalitsuse 
spetsialist liinide statistikat. Kuigi 
täna võib teha etteheiteid nii maa-
konnabusside liikumiskiirusele või 
väljumisaegadele, ei ole ka liinide 
kasutajate arvu osas mitte midagi 
rõõmustavat. Tänase statistika järgi 
pole Vigalas ühtegi peatust, kust kuu 
keskmiselt siseneks nr 31 bussi mis-
tahes väljumisel üle 1 sõitja korraga.

Näiteks esimene liini 31 väljumine 
on 5.20 Märjamaalt, buss jõuab Vana-
Vigalasse kell 6.07 ja Kivi-Vigalasse 
6.20. Sellelt bussiga jõuab Päärdus-
se 6.29, kust läheb edasi varsti buss 
Rap lasse. Samuti on võimalik kell 
6.50 ümber istuda Märjamaal Tal-
linna bussile (viimane lisandus küll 
hiljuti). Kui vaadata sõidustatistikat, 
siis Märjamaalt Vigalasse sõidab sel-
le bussiga keskmiselt 1 inimene üle 
päeva ja Vigalast Märjamaa suunas 
tagasi iga päev keskmiselt 2 inimest. 
Liin toob tulu vedajale vaid 5 senti 
kilomeetri kohta, mis tähendab, et 
praktiliselt tühi buss sõidab vaid do-
tatsiooni toel. Statistikat võib teoorias 
moonutada see, kui kõik reisijad bus-
sijuhilt piletit ei küsi (mis võib tuua 
kaasa liini sulgemise). Väga tõenäoli-
ne on ka selle liini nihutamine hilise-
maks, et sõitjate hulk kasvaks. 

Soovime teada:
1. Kasutan täna regulaarselt maakonnaliini nr ............. (nt 31)
1.1. algpeatus (milles sisenen) ........., väljumine kell .............. 
1.2. lõpp-peatus (milles väljun)........., saabumine kell .............
1.3. sõidan iga nädal (päevale ring ümber) E T K N R L P
1.4. sõidu eesmärk ............................ (nt tööle, kooli, kauplusse jne)
1.5. Istun ümber sellelt bussilt teisele bussile jah/ei  
1.6. Kui eelmine vastus oli jah, mis bussile ümber istun, mis kell 
väljub? ..........................................................
1.7. Koju tagasi saan autoga/bussiga? (bussi korral nr, algpeatus, 
aeg, lõpp-peatus,aeg) ..............................................................................
...............
1.8. Minu nimi ja kontakttelefon, e-post .............................................
...............
1.9. Kommentaar (vajadusel) ..............................................................
................

Samamoodi kirjeldada kõik liikumised maakonnabussidega (kui ka-
sutate nädala jooksul eri marsruute või eri väljumisi). Vastake nii 
mitu korda kui eri busse kasutate. Väljumisajad ei pea olema minu-
tipealt täpsed.

2. Ma ei kasuta täna liinbussi, kuid hakkaks kohe regulaarselt 
kasutama, kui see buss sõidaks.
2.1. algpeatus (milles sisenen) ........., väljumine kell ..............
2.2. lõpp-peatus (milles väljun)........., saabumine kell .............
2.3. sõidaksin iga nädal (ring ümber) E T K N R L P
2.4. sõidu eesmärk ............................ (nt tööle, kooli, kauplusse jne)
2.5. Istun ümber sellelt bussilt teisele bussile jah/ei  
2.6. Kui eelmine vastus oli jah, mis bussile ümber istun, mis kell 
väljub ..........................................................
2.7. Koju tagasi saan autoga/bussiga? (bussi korral nr, algpeatus, 
aeg, lõpp-peatus,aeg) ..............................................................................
...............
2.8. Minu nimi ja kontakttelefon, e-post .............................................
.........
2.9. Kommentaar (vajadusel) ..............................................................
................

Samamoodi kirjeldage kõik erinevad liikumissoovid maakonnabussi-
dega, nii mitu korda kui soovite kasutada. 

Selleks, et teada saada, kuidas meie õpilased, täiskasvanud ja pen-
sionärid tegelikult maakonnaliinide busse kasutavad ja et saada 
teada, mida oleks võimalik muuta, korraldame kuni 14. detsembri-
ni vastava küsitluse, millele palume vastata kõigil inimestel (lap-
sed, õpilased, pensionärid, täiskasvanud):

- kes täna kasutavad regulaarselt (vähemalt kord nädalas) maakon-
naliine
- kes kasutaks liine regulaarselt, kui sõiduajad sobiks.
Kui me ei tea vajadusi, ei saa me ka meie inimeste huve kaitsta. 
Mõelge oma soovid läbi tõsiselt, “igaks juhuks” soove ärge palun kirja pan-
ge.

Esiteks on võimalik vastata arvutis, kasutades selleks valla kodulehel 
www.vigala.ee avalehel olevat linki. Vastata võib ka paberil, saates või 
tuues vastused vallavalitsusse. Vastata tuleb kõigile küsimustele va 6 ja 9.
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Maaemamessil Eesti Rahvusraa-
matukogus. Juba mitmeid aastaid 
valla ühisüritusena külastatakse sü-
gisel näitusi, laatasid ning nende pai-
kade lähedal asuvaid turismiobjekte. 
Kui meile on oluline tervislik eluviis, 
eluterve toitumine ja keskkonnatead-
lik käitumine, siis oli sellelt maames-
silt palju õppida. Messil on kindel 
suund tutvustada maaelu igipõliseid 
väärtusi ja seda juba 16 aasta jook-
sul. Praegu räägime, kuidas üheskoos 
maaelule hinge sisse puhuda. Konve-
rentsil olid esinejateks need, kes mu-
retsevad eesti maaelu tuleviku pärast. 
Tuntumad sõnavõtjad Vigala oma 
mees Jaak Uibu, Vigalas käinutest 
Hardo Aasmäe, Igor Mang. Eesti hal-
duse tulevikust rääkis Sulev Mäelt-
semees. Müügileti taga pakkus oma 
kaupa Hillar Aiaots (ravimtaimetee 
pakikesi) ning sai imestada milline 
aukartust äratav nimekiri toodetest 
väljas oli. Kas ja kui palju mõtleme 
puhta maatoidu peale. Samas on meil 
kõigil võimalus seda kõike ise toota. 
Maamessil nägime hingega tehtuid, 
erilisi, kordumatuid, uuenevaid too-
teid. Näiteks S. Kalle nahkehistöö 
meened-õnneamuletid, teisalt ma-
hemesi E. Metsallikult (Vigalas on 
samuti puhta mee pakkujaid). Messi 
toimumiskoht, Eesti Rahvusraama-
tukogu, on iseenesest kena paik, kus 
siis ikka teadmisi saada ja silmaringi 
laiendada. Igal messil on oma nägu, 
millest kunagi saab ajalugu. Kaasa 
ostetud „hea ja parem“ jääb valgus-
tama olnut ja mõtlema tulevikule. 

Meie grupiliikmetel jätkus usinust, 
tahet kaasa teha (nt kontrollida oma 
tervist). Oli märgata õppimisindu ja 
arupärimist pakutud kauba kohta. 
Kunagi ei teki küllastust, vaid teine-
kord tahaksime, et mõned asjad võik-
sid toimuda kodule lähemal. 

Einestasime, vahetasime muljeid, 
sest ootas ekskursioon.

Rootsi-Kallavere küla. Maardu pa-
neelmajadest saab alguse arhailise ja 
rohkete kiviaedadega külakompleks. 
Küla elanikud mäletavad neid aegu, 
kui president Lennart Meri tõi sinna 
oma külalisi, et näidata erakordset 
“hüpet ajas“. Tänapäeva ja ajaloo nä-
gemine, tunnetamine siin iidses külas 

aitab paremini mõista meie juuri, et 
edasi minnes, saaksime möödanikust 
kaasa võtta selle, mis on väärtus mei-
le kui ka järglastele. Külas olid enne 
kolhoosiaega suured talud ning prae-
gugi on mõnel pool alles vanem ta-
luinventar. Küla vanim hoone Käsp-
re talu laut kippus lagunema, sellest 
sai aja jooksul muuseumihoone, kuhu 
kogunes kiiresti eksponaate, eriti Ki-
vimäe talu varadest. Eriti väärtusli-
kud olid esemed enne II maailmasõda. 
2011 avati laiendus Mihkli talu vanas 
laudas, kus kangatoas saab vaipu ku-
duda. On arendatud Kallavere küla 
ühistegevust, säilitada vana ajaloo-
list pärandit, parandada heakorda, 
edendada naabrivalvet. Külasse sai 
pikkade läbirääkimiste tulemusel tee 
peale paika isegi tõkkepuu, et vältida 
aianduskoperatiivis autodega käija-
te kihutamist läbi küla. Ekskursioo-
ni läbiviijaks külavanem Priit Kase, 
kes peab oma kodupika missiooniga 
külaks. Eksponaate tutvustas küla-
aktivist, muuseumi eestvedaja Kersti 
Pent, nägime tema seletusel täienda-
tud rahvariiete pluuse, nugisenahk-
set kasukat ning palju muudki. Veen-
dusime, kui palju tegusaid inimesi 
mahub ühte 17. sajandist säilinud 
planeeringuga külla. Ajaloolist hõn-
gu lisavad pikad kiviaiad, põlispuud, 
pika ajalooga taluhooned. Eks külal 
on tulnud loovutada maad uutele ela-
nikele elamise tarbeks ning seetõttu 
on osaliselt halvenenud väljapääs me-
rele. Üle aia nägime vanameest Raul 
Kure, kes elab ühes Harjumaa külas 
kaheksandat põlve. Temaga seoses 
saab meenutada aega, mil kaevan-
dati fosforiiti ning üks taluperemees 
suutis peatada karjääri pealetungi. 

meenutus advendiajaks
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Jõutõstmine
9. novembril toimus Rapla maakon-
na jõutõstmise võistlus. Vigalast oli 
väljas 4 võistlejat, kõik tegid head tu-
lemused:

Rene Vodolaztšenko 53kg 1. koht. 
Tulemused: kükk - 60kg, lamades su-
rumine - 40kg ja jõutõmme - 115kg.
Andreas Viibus 66kg 2. koht. Tule-
mused: kükk - 95kg (rekord), lama-
des surumine - 67,5kg ja jõutõmme - 
120kg (rekord).
Hannes Välis 66kg 3. koht. Tule-
mused: kükk - 82.5kg (rekord), la-
mades surumine - 65kg ja jõutõmme 
- 110kg.
Rain Saar 74kg 2. koht. Tulemused: 
kükk - 135kg, lamades surumine - 
125kg ja jõutõmme - 205kg.

Hannes Välis

maadlusuudised
2. november - Abergi mälestusvõist-
lused Kallaveres:
Aron Aun 40kg 1. koht
Kalju Torri +40kg 2. koht
Hannes Välis 69kg 3. Koht

10. novembril võitis Ardo Arusaar 
rahvusvahelise turniiri Vantaa Cup, 
kus ta tasavägises finaalkohtumises 
alistas soomlase Timo Kallio. 22. No-
vembril toimunud Soome-Eesti maa-
võistlusel võitis Arusaar oma vastase 
Tuomas Lahti kindlalt ning tõi koon-
disele võidupunkti. Kokkuvõttes pidi 
Eesti maadluskoondis naabritele 4:3 
siiski alla vanduma.

24. november Eesti Meistrivõistlus-
tel õpilastele naistemaadluses Põlt-
samaal saavutas Triinuly Veimann 
37kg 2. koha.

Jüri Nisumaa

Teisalt kasvas ka Kallavere, võttis 
enda alla külamaid, kuid jõuliste pro-
testidega jäädi pidama viimaste ki-
viaedade juures. Järeldus – väikest 
küla saab hoida koos tegutsedes. Raul 
raius taludele kivist märgid, sest kivi 
on ikka püsiv läbi aegade.

Selle eaka mehe sõnum jääb kauaks 
meie kõrvu kõlama: “rahvustunnet 
peab meil rohkem olema, tuleb aus-
tada oma maad ja rahvast ning ära-
läinud eestlastest ei saa tagasi tulles 
õigeid rahvuskaaslasi“. Loomulikult 
suured tänud vastuvõtjatele. Tasus 
tulla ja olla seal, saadud mõtetega 
jõuda tagasi oma kodupaika. Võiks 
siinjuures lõpetada, niivõrd sisukalt 
oli kulgenud üks sügispäev. Kohtu-
mist külavanemaga korraldas Liina 
Kikas. 

Daamid Päärdu külast olid igati 
reipad ning indu jätkus noorematele 
veel mitme Jõelähtme valla paiga kü-
lastuseks.

Nimetagem need. Jägala joale 
jõudsime mööda külateed, kusjuures 
teede ümbruses nägime mahajäetud 
fosforiidimaardlaid. Joa juures oli 
noorpaar, abiellujateks vene rahvu-
sest noored. Kibeda saatel lahkusid. 
Paljud meist vaatasid juga altpoolt. 

Juga on ilus kevadeti ja talvelgi. Pea-
gi olime Linnamäe Elektrijaamas, 
mis on Eesti suurim hüdroelektri-
jaam, mis 1941. a hävitati. Taasavati 
2002. A. Kõndisime üle tammi-paisu. 
Edasi käisime Kalevi-Liival. Seal 
hukati kuni 3000 inimest, nende seas 
juute, mustlasi, vange, kes ei jõud-
nud tööd teha. Koonduslaager tegut-
ses 1942-43 aastal. Liivikul kasvavad 
männid on ainsateks tunnistajateks 
inimsusevastases kuritegevuses. 
Tallinna poole tagasi sõites peatusi-
me hetkeks, et külastada Kostivere 
Karstiala. Suvega on ala hästi rohtu 
kasvanud. Kohapeal oli näha vee uu-
ristusjälgi paekivisse. Tekkinud vor-
mid on karstilehtrid, koopad, lõhed, 
jäänukpangad. Nii mõnigi tõdes, et 
on sealt palju kordi mööda sõitnud ja 
pole peatunud. 

Valla külade ühisüritus on selleks 
korraks lõppenud, mõelgem järgmise-
le suvele, sest kaasatulejaid jätkub. 
Sügisest oleme jõudnud advendiaega, 
et rahulikult meenutada möödunut. 

Tarkuseteri aitas koguda 
Jaan Viska 

TEADAANNE

Veel on järgi teatud kogus Euroopa Liidu toiduabi, mida saame jagada kõigile soovi-
jatele! Palun kõigil neil, kes pole toiduabi saanud või soovivad saada täiendavat kogust, tulla 
sellele järgi detsembrikuu jooksul. Toiduabipaki saab kätte vallavalitsusest. Kui kohaletulekuga 
on raskusi, siis helistage ja lepime kokku, kuidas pakk kätte toimetada. 

Täiendav info telefonil 4894 777 või 5269841 Ilme Roosi
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Meie hulgast lahkunud:

Harri-HeinricH Hiibus
Leonida LjubMirova

viLLi-Maidu KLiss
Leida KopLiMaa

Leiname 

saLMe TÕnne’t

ja avaldame kaastunnet lähedastele

Vanamõisa ja Tõnumaa küla rahvas

Kallis õpetaja Alide!
Siiras kaastunne sulle kalli

ema Leonida

surma puhul.

XX lend ja lapsevanemad

Kallis Monika!
Sügav kaastunne sulle

isa Harri

kaotuse puhul.

Klassikaaslased Kivi-Vigala 
Põhikooli päevilt.

Mälestame head kaaslast

viLLi-Maidu KLiss´i 

ja avaldame kaastunnet lähedastele.

Vigala valla spordiveteranid

uuEd RaamaTud KiVi-Vigala 
RaamaTuKOgus

EESTI ILUKIRJANDUS:
Saretok, V. Väike süda
Särg, E. Tiiu, talu tütrekene
Mullast oled sa võetud: eesti auto-
rite maajuttude kogumik
Suitso, M. Hobusehullud

MINU- sarjast:
Nielsen, E. Minu Kopenhaagen: 
jalgrattarapsoodia

PERSOONIRAAMAT:
Tootsen, T. Vana Hõbe: Hardi Tii-
dus ja inimesed tema ümber

VÄLISMAA ILUKIRNDUS:
Cookson, C. Eluase:
Zola, E. Inimelajas
Ammaniti, N. Mina ja sina
Frayn, M. Spioonid
Byrne, L. Taevatrepp
Sjon Virvarebane: islandi rahva-
jutt
Hobb, R. Võlulaev I ja II osa

TEABERAAMATUD:
Filliozat, J. Minu mõistus on otsas: 
toimetulekust 1-5. a.laste jonni, 
nutu, vihaga
LaBau, E. Magus kommiraamat: 
teeme ise karamelle, iiriskomme, 
vahukomme jpm
Õunapuu, R. Lootusõpetuse lood
Ellermaa, E. Kaika Laine inime-
sed: naisest, kes suutis lugeda 
eluraamatuid
Ettevõtlusõpik: käsiraamat
101 eesti ravimtaime
101 paberlille: ideid ja juhendeid 
lõikamiseks ja kujundite valmista-
miseks
Kalender 2014: raamatkalender
MINU-kokaraamat: „Minu“ sarja 
autorite köögimaailm
Taimede talveuni
Targu Talita nipiraamat
Unustage vanus ja valud: rahvalik 
koduapteek

LASTELE:
Joyce, M. Jõuluime
Tinnuri, U. Kolm päkapikku
Põldma, J. Lotte ja kuukivi sala-
dus
Mänd, H. Mõmmi jõulupeitus
Raud, P. Roosi tahab lennata
Saar, O. Täpi Triinu
Sits, E. Üheksa väega maja
Parr, M. Vahvlist südamed
Widmark, M. Rongimõistatus

MINU MÄRJAMAA 
KULTUURIPÄRANDI LAEGAS 

 
Märjamaa lapsed joonistasid märtsis 2013 esemeid, 
millega neil oli isiklik või perekondlik suhe. Märjamaa 
Muusika- ja Kunstikool koostas nendest töödest näituse. 
Sillaotsa Talumuuseum lisas sellele väljapanekule 
vähem nähtud asju oma kogudest. 

Näitust saab vaadata Sillaotsa 
Talumuuseumi näituseküünis  

alates 6. novembrist kuni aasta lõpuni. 

Siiras kaastunne Ingridile perega

kalli eMa 

kaotuse puhul.

Inge, Liia, Malle, Tiina, Elle, Katrin, 
Maarja, Anne, Ave 
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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

Detsembrikuu sünnipäevad:

Lilli Reinberg    85
Asta Alter    83
Kaljula Kalso    81
Ester-Evi Alekand   81
Eevi Palmiste    75
Mihkel Paiba    70
Peeter Aleksandrov   60

 
Sügispäikese kulda
hiliste lillede sära

kaunite päevade rõõmud
olgu Sünnipäeval Su päralt!

PALJU ÕNNE!

Uued ilmakodanikud

Richard-Rudolf Kirs
Lisandra Belikov
Hanna-Liisa Laur

Õnne vanematele!

Meie parimad tervitused 
ja õnnitlused

LIDIA HARLAMOV’ile
90 juubeli puhul.

Vanamõisa ja Tõnumaa 
küla rahvas

Kivi-Vigala Rahvamajas 
23. detsembril 
kell 10.00-16.00 

JÕULULAAT

Kivi-Vigala Rahvamaja 
kutsub kõiki

JÕULUPEOLE
21.12.2013 algusega kell 19.00
Esinevad rahvamaja taidlejad.

Tantsuks mängib ansambel 
BestWay

Pilet peole 5 eurot

Kivi-Vigala Põhikooli 
jõulupidu toimub 
19. detsembril 

algusega kell 17.30 
koolimajas.

Kuna koos on lõbusam, siis tule pühapäeval, 
15. detsembril kell 12.00 Vana-Vigala raamatukokku. 

Meisterdame ja süütame kolmanda  advendiküünla.

Pärja tegemiseks vajad oksi (eelistatavalt männi, kanarbiku, kuuse 
vm), rõngast millele pärga looma hakata (sobib pajuvitsast või traa-
dist keeratud rõngas) ja tugevat lõnga või peenikest nööri, traati, mil-
lega siduma hakata. 

Kaartide jaoks paberit (joonistusplokist paar lehte).

Väikest kausikest - linikuid (vanemaid kulunud) pitsilisi, PVA liimi, 
pintsel, ja õhupalli.

Käsitöö müük! 
Õmblejad, kudujad, heegeldajad, 
puutöötegijad ja muu käsitööliigiga 
tegelejad! Ootame Teie kõigi aktiiv-
set osavõttu.

Palume tuua raamatukokku käsitöid 
müügiks, mis sobivad jõuluvana kingi-
kotti pühapäevaks 15. detsembriks 
kella 12.00ks.

Näitusmüük jääb avatuks 
15. 12– kell 12.00-15.00
16.12-17.12. kell 11.00-17.00
Kohtumiseni! Tule, vaata, leia sobiv 
kingitus!

9. - 13. detsember 
sillaotsal

Jõulud on tulekul. Algavad suured 
ettevalmistused aasta tähtsama-
teks pühadeks. Muuseumipere ei 
vaeva lapsi pika jutuga vaid pakub 
erinevaid tegevusi. Jagame lapsed 
gruppidesse ja pakume nendele 
võimalust omale mesilasvahast 
küünalt kasta, piparkoogile kau-
nistus teha, looduslikest mater-
jalidest kuldseid jõulupuu ehteid 
valmistada ja mängida vanaaeg-
seid jõulumänge. Kõik enda poolt 
valmistatud asjad pakime prog-
rammis osalejale kaasa. Püstkojas 
on süüdatud jõululõke.

Ettevõtmine kestab 2 tundi. Grupi 
suurus kuni 30 last. Pilet: 6 EUR

algamas on ilus jõuluootuse aeg. et pidulikumat 
pühade meele olu luua, teeme (õpime tegema) kaarte, 

kausikest ,pärga.

Vajadusel küsi üle raamatukogust


