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Vigala Vallavolikogu esimeheks 
valiti mind tormilisel ajal – het-

kel, kui Kivi-Vigala nagu ka teised 
piirkonnad vallas olid mattunud pi-
medusse ning I istungil näitasid val-
gust vaid küünlad ja taskulambid. 
Mõnes mõttes on see märgiline. Saab 
öelda, et viimastel aastatel olen ma 
tegelenud nii Vigala ajaloo uurimise 
kui ka selle tutvustamisega. Põhitöö-
kohaga Okupatsioonide Muuseumis 
on suure osa ajast võtnud uurimis-
teema pealkirjaga: Metsavendlus. 
Vigala inimesed on olnud läbi aega-
de ettevõtlikud ning hakkajad ja ka 
rahvusliku relvastatud vastupanu 
hakati kõige võimsamalt organisee-
rima Vigalast. Lisaks metsavendluse 

alasele uurimistööle olen, nagu ehk 
ka mäletate, algatanud ka Vigala 
vanade fotode korjamise eesmärgiga 
anda välja temaatiline fotoalbum. 
Seniseks verstapostiks on osalemine 
raamatu „Rapla maa valdade lood va-
nadel fotodel“ koostamisel. 

Vigala elanikkonna kasvu meie endi 
keskelt ei ole ette näha. Samas on 
seda vaja valla elujõu ning järjepide-
vuse hoidmiseks. Ise hakkama saa-
miseks ja meie enda elukeskkonna 
parendamiseks. Me ei saa tegeleda 
ainult homsega, vaid peame mõtlema 
sealt kaugemale. Mina ise olen mõ-
tisklenud, kuidas oleks elada Vigalas 
30 aasta pärast ja et siin oleks jätku-
valt elamisväärne koht. Oleks inimesi 
ning teotahet, rääkimata elurõõmust. 

Kui räägitakse töökohtade loomisest 
siis tekib mul küsimus – miks peaks 
keegi tegema oma tootmisüksuse Vi-
galasse? Mis seda fi rmaomaniku en-
nast Vigalaga seob, et ta sellise otsuse 
vastu võtaks? Vastus on lihtne – selle 
jaoks, et luua töökohti on meil vaja 
ettevõtlike inimesi juurde. Saan tuua 
näiteid Eesti ülestest programmidest 
ning kohalikest. „Maale elama“ ning 
„Tule maale – Värskasse elama“ on 
ühed. Nende algatuste raames on 
noored pered Tallinnast ja ka mujalt 
asunud elama maapiirkondadesse 
ning seeläbi panustavad kohaliku ko-
gukonda mitmes mõttes. Kogukond 
kasvab, nii kasvab ka maksutulu, sest 
tänasel päevadel on paljudel võimalik 
tööd teha ka kodusest kontorist, kas 
enda fi rma või osaühingu raames või 
siis kaugtööna tööandja antud üles-
annete lahendamisel. Vigala vallal 
on siin head eelised – Via Baltica on 
lähedal ning Tallinna kesklinna jõud-
miseks kulub aega üle tunni, kuid 
samas on võimalik see aeg ka linnas 
elades ning tööle minnes ära veeta. 
Kaugused ei ole seega tänasel päeval 
vast suurimaks probleemiks. Külades 
oleks siis uuesti inimesi näha ja seelä-
bi väheneks ka tühjade ning pidevalt 

sissemurdjate läbi kannatavate maja-
de arv jpm.

Lühidalt: inimestel on huvi elada ja 
tegutseda maapiirkondades, kus elu-
keskkond on parem, kui suuremates 
linnades. Vigala on looduskaunis koht, 
väärika ajaloo ning taustaga, mis lisab 
väärtust. Kui need ühendada on või-
malik tõsta meie kõigi elukvaliteeti. 
Kui tulevad inimesed, kes seda piir-
konda sama kalliks peavad, kui meie 
ise, hakkavad ka töökohad tekkima 
ning majandustegevus elavnema. Elu 
hakkab elavnema.

Meie tegevus peab seega olema suu-
natud jätkusuutlikkusele ning ausalt 
öeldes noortele. Mõelge korra oma kü-
lale, palju oli seal elanike 10 aastat ta-
gasi? 20 aastat tagasi? 30 aastat taga-
si? Külad jäävad tühjemaks, või juba 
on tühjad ning hävinenud. Kas teie 
teate, kus asus Tamma küla või valla 
idaservas Uhja küla? Neid ei ole enam 
ja minu hirm on, et kui Vigalat uuesti 
suureks ei saa, siis pole aastakümne-
te pärast nii minu kui teie koduküla. 
Selle ärahoidmiseks peame meie aga 
täna tööd tegema. Ma loodan, et kõik, 
kes oma kodust ja koduvallast hooli-
vad, löövad selles kaasa. See on meie 
kohus järeltulijate ees nagu vallarah-
vas 1930ndatel arendas ja edendas 
tegevust, et meil ja meie vanematel 
parem oleks. Ärme räägime vahepeal 
pealesurutud okupatsioonivõimust, 
mis seda laastas. Räägime eesmärki-
dest ja püüame nende vaimus jätka-
ta. Meie eest ei hakka keegi midagi 
ära tegema ja meie valla eest seisma. 
Vigala vägevus tuleb meist endist ja 
seda vägevust peab rohkem saama.

Ma tänan enda ja valimisliidu poolt 
kõiki valimistel osalenud ning kandi-
deerinud inimesi.

Lugupidamisega,

Martin Andreller
Volikogu esimees

head vallaelanikud,
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Pärandkultuurikandja olla 
ei tähenda mitte üksnes teada,

mida eelnevad põlved meie jaoks 
teinud on,

vaid ka oma oskusi edasi anda.

Seoses Pärandkultuuriaasta ja „Rah-
vamajad 24“ üritusega palusin Vigala 
elanikel anda märku inimestest, kes 
viimastel aastatel on silma paistnud 
oma tegevusega rahvakultuuri vald-
konnas. Tunnustamisele esitati:
Kaie Bergmann – kui tubli pärandi 
koguja, vahendaja ja hoidja.
Helmi Hiibus – tuntud ja tunnusta-
tud tantsu- ja laulumemm.
Jakob Sinikas – puhkpillimängu 
edendaja ja mõisapargi hooldaja.
Mare Ülemaante – ajaloo koguja ja 
kultuurireiside ning -ürituste korral-
daja.
Eve Kärsna – noortele teatripisiku 
jagamine ja Kivi-Vigala kooliteatri ju-
hendamine.
Heli Lints – Kivi-Vigala rahvamaja 
juhatamine ja kultuuritegevuse orga-
niseerimine.
Krista Tõldmaker – pärandkultuu-
ri õpetamine ja jagamine (rahvapill, 
-tants ja -laulud) ning mõisapargi 
korrastamine.
Ilona Noor – tantsukunsti edenda-
mine Vigalas.
Anneli Ülemaante – traditsioonilise 
käsitöö edendamine ja FS „Kiitshara-
kad“ rahvariiete korrastamine.
Jaan Kuusik – pillimees ja aktiivne 
kultuurielu edendaja.
Hendrikko Juhkam – ansambli 
„Vana Kooli Noored“ juhendaja.
Maie Hints – „Kiitsharakate“ staaži-
kam tantsija ja MTÜ raamatupidaja.
Natalia Lüllmaa – rahvarõivaste 
valmistamine ja sõprussidemete hoid-
mine Haanja rahvatantsijatega.
Ilona Pappe – käsitöö edendamine 
Vana-Vigala piirkonnas.
MTÜ FS „Kiitsharakad“ – Vigala 
folkloorilaagrite korraldamine.
„Vigala Meeskvintett“ – meestelau-
lu traditsiooni hoidmine.
Vana-Vigala näitetrupp „Topelt-
Kiiks“ – etenduste andmine ja erine-
vate kultuuriürituste sisustamine.
MTÜ „Jätkusuutlik Vana-Vigala“ 
Helbe Kliss ja Maie Üürike – erine-
vate külaeluprojektide korraldamine 
ja Hirvepargi korrastamine.
Tantsuklubi „Minifox“ Kärolin Ki-

kas, Mari Rumma-Saffre, Joonas 
Asumets ja Egert Nei – osalemine 
aktiivselt treeningutes ja võistlusel.
Kõik märgatud ja ülevaade nende te-
gemistest koondatakse kokku üheks 
Pärandkultuuri kogumikuks, millega 
saab tulevikus tutvuda Vigala raama-
tukogudes ja rahvamajades.

Nüüd aga lühidalt projektist
„24 tundi Eestimaa Rahvamajas“ idee 
algatajaks oli Rahvamajade Ühing 
ja eesmärgiks tutvustada ja näidata, 
millega rahvamajades tegeletakse, 
väärtustada rahvamajades toimeta-
vate inimeste tegevust ning elavdada 
paikkondade kultuurielu. Ööpäeva 
kestvas projektis osales enam kui 150 
rahvamaja üle Eesti. Raplamaal osa-
les ettevõtmises 10 rahvamaja (Ra-
pla, Märjamaa, Valtu, Vana-Vigala, 
Juuru, Järvakandi, Kehtna, Lelle, 
Eidapere, Hageri). Lisaks iga rah-
vamaja enda programmile süüdati 
26. oktoobri hommikul kell 8.26 koos 
päikesetõusuga kõikides maakonda-
des rahvamajade tuled, mis kohtusid 
Eestimaa ühes vanimas rahvamajas 
– Toris, kus need ühendati ühiseks 
„rahvamaja tuleks“. 

Vana-Vigala Rahvamaja avas oma 
uksed juba 24. oktoobril kell. 23.00 ja 
algas noortekeskuse kinoöö. Esitata-
vad filmid valisid noored välja ise, li-
saks kino vaatamisele oli veel võima-
lus mängida piljardit ja lauamänge. 

8.26 süttis rahvamaja tuli ka Vana-
Vigalas ja selle leek jäi valgustama 
rahvamaja ja seda külastavaid inime-
si terveks päevaks ja kustus alles 27. 
oktoobri varahommikul.

Edasi järgnesid töötoad meisterda-
mishuvilistele. Iga töötoa juhendaja 
oli kaasa võtnud ka omavalmistatud 
esemeid ja jagas lahkelt ka oskusi. 

Ilona Pappe oli kaasa võtnud ilu-
sad pastelsetes toonides heegeldatud 
kaltsuvaibad ja ise tehtud kotikesed. 
Ilona õpetas kuidas vanu riideid ma-
terjaliks ümber töödelda.

Kristi Algma Teenuselt oli kaasa 
võtnud oma tehtud moonidega vilt-
saapad ja vilditud esemeid. Tema käe 
all õpiti vilditud seebi valmistamist.

Mare Ülemaante õpetas paberitöid 
ja kuidas valmistada ise kaarte ja jär-
jehoidjaid.  
Osavõtt töötubadest oleks võinud olla 
aktiivsem aga koostöös tõsiste huvi-

listega tekkis palju ideid ja jäi mah-
ti ka vastastikku kogemusi jagada ja 
vahetada.

Kogu päeva oli sööklaruumis ava-
tud ka improviseeritud kultuurikoh-
vik, kus rahvamaja külastajad said 
vastastikku vestelda. Kohvikut aita-
sid korraldada vabatahtlikena Reeli-
ka Otti ja Kristiina Põlma.

Edasi järgnes kultuuriprogramm. 
Esimese kontserdi andsid Kivi-Vi-

gala Rahvamaja harrastajad. Oma 
loomingut jagasid publikule „Kuller-
kupp“ ja „Hõbejuus“. Seda kontserti 
oli kuulama ja vaatama tulnud Rapla-
maa rahvakultuurispetsialist Anne 
Ummalas. Kontserdi lõpus jagati ka 
esimesed tunnustused. Erilise tähe-
lepanu pälvis Kivi-Vigala Rahvamaja 
juhataja Heli Lints, kes isegi oma esi-
mesel suurejuubelipäeval oli lahkesti 
nõus naaberrahvamajja harrastajate-
ga esinema tulema.

Edasi jätkus päev kultuurikohvi-
kus, kus küpsiste ja kohvi kõrvale üks 
vana eesti traditsioon – ühislaul üles 
võeti. Lauljaid saatis lõõtsal Jaan 
Kuusik. Ühislaulult suunduti vaata-
ma „Vigala Meeskvinteti“ kontserti, 
mida ilmestasid Olavi Meelese mah-
lakad kommentaarid.

Järgmisena oli võimalus kõigil kul-
tuurihuvilistel sõna sekka öelda ja 
arutleda, milline on rahvamaja roll 
külaelus. Millised on rahvamaja rõõ-
mud ja mured, millele tuleks tähelepa-
nu pöörata ja mis on ajas muutunud? 
Väikeses ringis tekkis nii mõningaid 
mõtteid ja ettepanekuid. Ühes aga 
oldi kindlad, et rahvamaja on küla-
elus oluline ja peaks siia jääma.

Kultuurikohvikus jagati välja ka 
tunnustused. Kõik kohale tulnud ära-
märgitud said tänukirjad ja väikese 
meene.

Viimaste esinejatena kultuuriprog-
rammis esinesid võistlustantsijad Kä-
rolin Kikas ja Joonas Asumets, FS“ 
Kiitsharakad“, kes näitasid oma vii-
maste aastate parimaid palu nii nais- 
kui segarühma esituses, ja näitetrupp 
„Topelt-Kiiks“, kes tõi publikuni imp-
rovisatsioonilise loo „Andres Kikas lä-
heb rahvamajja“.

Kogu maratonettevõtmise kõige 
populaaremaks osaks kujunes tra-
ditsiooniline „Puhkeõhtu“. Tantsuks 
mängis Vigala rahvast aastaid rõõ-
mustanud pillimehed Raivo Kalso ja 
Meelis Pappe. Nii mõnigi peol viibinu 
väitis, et parimat ansamblit on raske 
leida ja pidu kestis kaugelt üle süda-
öö. Silmailu pakkus õhtul ka tantsu-
kollektiiv „Mädzik“, kes on ikka aeg 

Vana-Vigala RahVamaja osales üleeestilises etteVõtmises 
”24 tundi eestimaa RahVamajas”
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tublid õpilased 
Vana-Vigala Põhikoolis

2013/2014 õppeaasta I veerandil 
õppisid hindele „5“ järgmised 
õpilased:

2. kl –  Triinu Algma, Andero-  
 Darren Bergstein
3. kl –  Joonas Asumets, Kärolin  
 Kikas
4. kl –  Emily Melissa Pilv
6. kl –  Fred Kikas
7. kl –  Raido Rehepapp

Hindele „4“ ja „5“ õppisid järg-
mised õpilased: 

2. kl –  Oliver Kirsipuu, Kennet  
 Kõressaar, Mariette Liigend,  
 Karlis Ojavee, Sandra   
 Plamus, Reijo Vanikov
3. kl –  Jaspar Kirs
4. kl –  Sirle Külaots, Riia Orgmets,  
 Rando Vanikov
5. kl –  Alis-Angela Kuusk,   
 Kristo Lebin, Liisa Nazarov,  
 Indrek Neemrand, Mari  
 Saffre 
6. kl –  Anti Asumets, Kert   
 Moorbach
7. kl –  Markus Rudak, Andreas  
 Välis
8. kl –  Urmis Veimann, Andreas  
 Viibus
9. kl –  Evely Lebin, Adeele   
 Zagurski
8K kl – Irina Kašnikova
9K kl – Elina Konso, Lauri Loosaar

ajalt Vigala pidudel esinenud. Selgus, 
et ka perekond Mägide naised-noori-
kud on koos tantsimist harrastanud 
varsti juba viis aastat. 

Kokkuvõtteks läks päev korda ja 
mõtisklusi ja ideid tulevikuks jagus 
samuti. Kõige rohkem sai selgeks see, 
et vaja oleks teha veelgi rohkem koos-
tööd. Oleksin väga rõõmus, kui inime-
sed tuleksid kodust välja ja pakuksid 
välja ideid mida koos ellu viia. Rahva-
majas on võimalusi, aga uute ideede 
elluviimiseks oleks vaja rohkem ideid 
ja inimesi!

Lõpetuseks. Kokku külastas Vana-
Vigala Rahvamaja 26. oktoobril vähe-
malt 170 inimest! 

Tänud kõigile, kes kohale tulid!

Astra Põlma
Vana-Vigala Rahvamaja juhataja

Koolides on terve veerand ja pisut 
pealegi märkamatult mööda saa-

nud. Esimesed tulemused on teada ja 
uue veerandi alguski edukalt soori-
tatud. Kivi-Vigala põhikool sai enda-
le küll pisut vaheaja pikendust, sest 
kokkuleppel sügistormiga oli meie 
koolimaja kaks päeva ilma valguseta, 
mis oli tõenäoliselt meeldivaks üllatu-
seks nii mõnelegi.

Tegemisi on aga sügisesse piisavalt 
jagunud. Septembris toimusid tra-
ditsiooniliselt nii spordipäev kui ka 
sügisandide näitus „Üllatused sügi-
selt“, lisaks aga sügise sünnipäevaks 
korraldatud matk Hirveparki ning 5. 
- 9. klasside õppeekskursioon Loode-
Eestisse.

Oktoobrit alustasime samuti tava-
päraselt – kummardusega õpetajate-
le. Sel aastal jagasid üheksandikud 
klassidele loosiga põnevad ametid 
ning meil olid sel päeval koolis nii 
tippsportlased, arstid, meremehed, 
poliitikud, politseinikud, põllumehed 
kui ka pärimuskultuurikandjad – 
õpetajad. Päev oli meeldivalt sisusta-
tud, vahetundidesse mahtusid nii vir-
gutusvõimlemine kui seltskondlikud 
mängud. Ühel hetkel oli kogu koolipe-
re hoovi peale kogunenud, sest ülla-
tusena tulnud tulekahjuhäire sundis 
kiiresti tegutsema. 9. klass viis läbi 
tuletõrjeõppusegi, et ikka kõik vajalik 
kogu aeg meeles oleks. Päeva lõpus 
said õpetajad endale kingiks lisaks 
ilusatele soovidele, lillekorvile ning 
tordile ka kaunid rinnaehted, mis 
valmistatud 9. klassi tüdrukute endi 
poolt. 

Veerandi lõpus tähistasime tradit-
siooniliselt hõimupäeva, mida taas 
viisid läbi 9. klassi tüdrukud õpeta-
ja Eve Kärsna juhendamisel. Saime 
värskendada mälu eestlaste hõimu-
rahvaste kohta, saime kuulda liivi-
keelset laulu õpetaja Aili Soonbergi 
esituses. Siis aga laulsime oma eesti 
regilaulu ja tantsisime oma eesti la-
bajalavalssi. 

Ja nüüd ongi jõulueelne veerand 
täies hoos ja põnevaid tegevusi jagub 
sinnagi. Novembri teisel reedel tähis-
tame koolis loodetavasti koos paljude 
isadega rõõmsat ja sportlikku isade-
päeva, mis toimub Kivi-Vigala kooli 
territooriumil. Ja loodetavasti ikka 
värskes õhus. 

Ka mardi- ja kadripäev on tulekul, 
varume aga kommi ja ootame santi-
jaid. 

Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikooli Huvijuht

sügissahinad KiVi-Vigala PõhiKoolis
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

10.10.2013. istungil otsustati:
- kinnitada hanke “Lumetõrje ja hool-
detööd Vigala valla teedel” pakku-
muste hindamise komisjoni protokoll 
30.09.2013;
- määrata isikuandmete kaitse eest 
vastutavaks töötajaks Vigala Valla-
valitsuses Eve Maripuu;
- kooskõlastada ühe puurkaevu asu-
koht ning väljastada sellele projektee-
rimistingimused;
- väljastada kasutusluba kolmele ehi-
tisele;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 301.40 
eurot;
- soetada vallavalitsusele uus koopia-
masin hinnaga 3060 eurot. Raha eral-

dada investeeringute reservist.

29.10.2013 istungil otsustati:
- anda kirjalik nõusolek ühele kinnis-
tule kanalisatsioonisüsteemi rajami-
seks;
- väljastada ehitusluba ühe elamu 
laiendamiseks;
- võtta lumetõrjetöödel kasutusele 
GSMvalve OÜ pakutav teenus;
- määrata uued koha-aadressid 14 
maaüksusele;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 281.26 
eurot;
- tulenevalt kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadusest esitada vallavo-
likogu esimesel istungil vallavalitsuse 
lahkumispalve;
- esitada valla põhimääruse muut-
misettepanek järgmise vallavolikogu 
päevakorda;
- toetada raamatu “Maa sool” välja 
andmist 300 euroga ning eraldada 
nimetatud summa projektide kaasfi-
nantseerimise eelarvest.

Vigala Vallavolikogus

29.10.2013 istungil otsustati:
- valida Vigala Vallavolikogu esime-
heks Martin Andreller
- kuulati ära vallavalitsuse lahkumis-
palve.

VIGALA VALLA VALIMISKOMIS-
JONI OTSUS  nr 11 24.10.2013

Vigala Vallavolikogu liikmete 
registreerimine

Kohaliku omavalitsuse volikogu va-
limise seaduse § 68 lg 1 ja 3 alusel 
Vigala valla valimiskomisjon otsus-
tab:

1. Registreerida Vigala Vallavoliko-
gu liikmed alljärgnevalt:

Eesti Reformierakond
 1. Meelis Välis
 2. Heli Lints
 3. Aivar Jõgiste
Valimisliit Vigala Väega Värk
 1. Priit Kärsna
 2. Jüri Nisumaa
 3. Kristine Niit
 4. Martin Andreller
 5. Ants Ojavee
 6. Enn Roosi
 7. Olavi Allipere
Eesti Keskerakond
 1. Toivo Averin
 2. Jaan Viska
 3. Taivo Kuusik

2. Otsus jõustub allakirjutamisest

Suured tänud antud häälte eest! 
Teie poolt antud usaldus või-

maldab seista parema Vigala eest: 
milleks on uued töökohad, toime-
tulek ja sotsiaalne kindlustatus. 
Saadud hääled annavad lootust ja 
tahet, et Vigalast räägitaks posi-
tiivselt, kus inimesed tahavad ko-
hapeal tööd teha, peret luua, lapsi 
kasvatada ning eakatele oleks ta-
gatud toimetulek.

Kohaliku keskerakonna nimekirjas 
olnud valitavad.

Valimiseelselt oli kohaliku piirkon-
na keskerakonna rühmal võimalik 
ette valmistada kohtumine valijate-
ga. Kontsertesinejateks kutsusime 
Indrek Kalda ja Toomas Lunge. 

Kohtumisõhtu edukale kulgemise-
le aitasid kaasa paljud pered Avas-
test (perekond Lättekivi), Tiduverest 
(perek. Kuusik), Vana-Vigalast (A. 
Põlma, K. Kirsipuu ja T. Averin), Pal-
likalt (T. Kuusik). Huvi õhtuse kohtu-
mise vastu oli suurem, kui varasem 
kokkusaamine raamatukogus. Õhtul 

oli inimestel võimalus kuulata head 
muusikat, kohaletulekuks ei peetud 
ka Päärdut kaugeks paigaks. Sünd-
musi poliitika rindel valgustas K. 
Simson. Elanikkonnale pakuti kvali-
teetkohvi kringlilõigu kõrvale. Tase-
mel esinejaid ei jätku Vigalasse, meie 
eesmärk oli pakkuda vähemalt valla-
rahvale üheks õhtuks „kvaliteeti“. Kui 
tagamõttest rääkida, siis küsiks, mil-
lal alustataks Vana-Vigala rahva-
maja remondiga, vallal peaks olema 
üks esindussaal külaliste vastuvõtuks 
kui ka kohalikele elanikele kultuur-
seteks etteasteteks. Seda märgiti ära 
küsitlusankeetides, hilisem teave. 

Loomulikult peab ka muusikute et-
teastest rääkima, see oli kontsertlek-
toorium, kus jutustati ja lauldi „meie 
omaks“ saamise lugusid. Harivat 
kontsertvestlust juhtis I. Kalda (pil-
dil) ja oma ainulaadse hääletämbriga 
esitas erinevate rahvaste loomingut 
ning selgitas, kuidas lood on Eesti-
maale jõudnud. Esinenud mitmetes 
ansamblites nagu „Justament, Lind-
priid, Kukerpillid“. Edaspidi on tal ka-
vas veel esineda koos pojaga. Toomas 
Lunge on legendaarne „Justamendi“ 
laulja, lauljateed alustas Tartu muu-

sikapäevadest ning detsembris jõuab 
esimese juubelini. 

Tavaliselt ei jäeta kasutamata või-
malust kultuurseks meelelahutuseks. 
Kultuuri juurde jõuame läbi haritu-
se, mis on inimese elu lahutamatuks 
koostisosaks. Loomulikult suur tänu 
neile, kes ei pidanud paljuks kohale-
tulekut. 

Ilus, südamlik, toredate viisidega 
õhtupoolik. 

Kokkuvõte Jaan Viska`lt

head valijad!
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Tänan seoses valimistega: 
♦  Tänan kõiki valimisliidu ja erakondade liikmeid, kes kandideerisid  
 aktiivselt, et vallaelu paremaks muuta! 
♦  Tänan Vigala inimesi aktiivse valimistel osalemise eest! 
♦  Tänan valijaid Vigala Väega Värk valimisvõidule viimise eest ja  
 isiklikult mulle osutatud suure usalduse eest! 
♦  Tänan kõiki minu valimisliidu liikmeid suurepärase    
 meeskonnatöö eest!
♦  Otsuste tegemisel lähtume Vigala inimese heaolust. Iga Vigala  
 inimese panus on oluline, koos viime unistused ellu!

Priit Kärsna 
vallavanem

Volikogu 7. koosseis viis 5. - 20. ok-
toobrini läbi küsitluse “Meie Vigala on 
meie nägu”. Küsitlust tutvustati nii 
vallalehes kui veebis. Kuna volikogu ja 
valitsuse liikmed soovivad oma otsus-
tes lähtuda Vigala inimese heaolust, 
siis selleks on vajalik teada inimeste 
seisukohti – sel põhjusel küsitlus ka 
korraldati. Küsitlusleht oli võimalik 
ära anda valimas käies või täita ja saa-
ta elektroonilisi kanaleid pidi.

Kahjuks läks nii, et küsitlusele vas-
tas ainult 56 inimest, mis on veidi alla 
kümnendiku valimas käinud Vigala 
inimestest ja umbes kahekümnendik 
valimisõiguslikest inimestest. Väiksel 
tagasisidel võivad olla erinevad põh-
jused:

- inimesed on kõigega rahul;
- inimesed ei usalda end ega usu, et 

neist midagi sõltub;
- ... ?

Tulemuseks on, et küsitluse vastuste 
põhjal ei ole võimalik teha üldistusi Vi-
gala inimeste vajaduste osas. St meil 
pole võimalik prognoosida, kui suurt 
hulka elanikke näiteks probleem puu-
dutab. Otsustajad saavad vastustes 
toodud mõtteid kasutada, kuid peavad 
lootma endiselt peamiselt iseenda tar-
kusele. Neil, kes küsitlusele ei vasta-
nud, pole õigust ka ette heita, kui eda-
sine elu nende soovide järgi ei kulge.

Tõmbab või ei tõmba?
Ankeedi teises pooles sai välja öel-
da oma arvamuse valdade ühinemise 
ning tõmbekeskuste osas. Ka siin ei 
saa väikse vastajate arvu põhjal põhja-
panevaid järeldusi teha, kuid selle osa 
tulemuse ühtimine laiema rahva arva-
musega on tunduvalt tõenäolisem. 

Märjamaa või Pärnu-Jaagupi?
56 vastusest selgus, et kui võrrelda 
Pärnu-Jaagupit ja Märjamaad, siis 
Märjamaal saavad inimesed osa palju 
mitmekesisematest teenustest ja käi-
vad seal palju sagedamini. St Märja-
maa on tõmbekeskusena kindel võitja:

Märjamaa teenustest märgiti ära toi-
dupoed, esmatarbekaubad 28 (korda); 
arst, hambaarst 18; ujumine; teater, 
kino, kultuur; juuksur 7; apteek 7; 
pangaautomaat 5; kütus 4; postkon-
tor 3; vaba aja veetmine (hobid, pere-
klubi) 3; autoremont 3; ehitusmater-
jalid 2; lisaks veel lillepood; töökoht 
Märjamaal, jäätmejaam; kindlustus; 
bussijaam (ümberistumine).

Pärnu või Rapla?
Pärnu ja Rapla võrdluses on kindel 
võitja Pärnu. Pärnu teenustest mär-
giti ära arst, tervishoid 25 (korda); 
kauplused 24; kultuur, meelelahu-
tus 24; erinevad teenused (fotograaf, 
pank, juuksur, ametiasutused) 22; ap-
teek 3; turg 2; haridus 2; hobid 2.

RahVaKüsitlus jäi Kasutamata VõimaluseKs

Noored-vanad liikuma!

Ootan kõiki võimlema igal 
teisipäeval 19:00-20:00 

Kivi-Vigala Rahvamajja. 
Vahendid olemas!

Merje

Kuidas edasi?
Kuna Vigala inimeste jaoks on esma-
tasandi tõmbekeskus Märjamaa ja tei-
se tasandi oma Pärnu, mis aga asuvad 
vastassuunas eri maakondades, võib 
see fakt iseenesest olla põhjus, miks 
üle poole vastanutest arvas, et Vigala 
peab jätkama iseseisvana. Kolmandik 
vastajatest arvas, et ühineda võiks 
Märjamaaga ja vaid kümnendik pidas 
mõistlikuks Halingaga ühinemist.

Lõpetuseks
Tahan tänada kõiki, kes küsimustele 
vastamisel panustasid oma aega. Teie 
vastustest saavad uus volikogu ja va-
litsus mõtteid. Ülejäänud vallakodani-
kele soovin aga südamele panna seda, 
et maailma muutmine algab meist en-
dist. Kui igaüks meist annab oma (ka 
esmapilgul märkamatu) panuse, siis 
mõjutab see meie kõigi tulevikku palju 
rohkem, kui oleme harjunud arvama.

Priit Kärsna
vallavanem

Pärnu

Märjamaa



Paraku on eelmises vallalehes 
Hillar Aiaotsa kirjutises „Viga-

la kiriku torn-mälestusmärgi 80. ja 
taasavamise 25. aastapäev“ olulisi 
eksimusi. Algul kavatsesin autori-
ga sellest kõneleda, et ta saaks vead 
parandada, kuid siis otsustasin teha 
seda ise, kuna üks vigadest, pealegi 
kõige olulisem, on minu kunagisest 
ekslikust kirjatööst pärit. See oli mul-
le valusaks õppetunniks, sestpeale 
usaldan ainult dokumente.

Nimelt tuli kiriku nõukogu Vaba-
dussõja mälestusmärgi kujude taga-
sipaneku sooviga lagedale juba 1974. 
aasta lõpul. Õpetaja Johannes Pree-
gel, keda tundsin juba 1961. aastast, 
võttis ühendust muinsuskaitse ja kul-
tuuriministeeriumi töötajatega, kes 
pooldasid kujude tagasipanekut, lõp-
likku otsust oodati rajooni juhtorgani-
telt. Mina Vigala täitevkomitee esin-
dajana sellekohase taotluse ka rajooni 
parteikomiteele esitasin (kirja koopia 
on alles). Kirjalikult ei vastatud, ko-
hale tuli parteikomitee ideoloogiasek-
retär ning koos temaga külastasime 
kalmistuvaht Aliine Rukkit, kes oma 
kunagi kiriku ja kogudusega seotud 
abikaasa kaudu pidi asjadest kõige 
paremini teadma. A. Rukki ütles, et 
kujud võeti tõesti koguduse enda poolt 
maha, et need lahingutes kannatada 
ei saaks. Loogiline järeldus – lahingud 
olid 1944. Hiljem polnud ju enam min-
geid lahinguid ning nii saigi minu ar-
vates 1944. aasta kujude mahavõtmi-
se aastaks ning langenuks ka pastor 
Ferdinand Jürgensoni ametiaega. F. 
Jürgenson sunniti Vigalast lahkuma 
1944/45 aasta vahetusel. Parteikomi-
tee sekretär tundis ka huvi, kes peale 
J. Preegeli on kujude tagasipanemise 
initsiaator. Vastuseks oli, et noor Se-
lirand, kes ei ole küll Vigala elanik, 
kuid tema vanaisa oli kauaaegne ki-
rikunõukogu esimees, kes oli ka üks 
kujude mahavõtjaist. Vastus ilmselt 
rahustas parteikomitee sekretäri, kes 
nentis, et kujud võiks tagasi panna, 
kuid mitte soovitud ajal – 1975. aas-
tal võidakse tähistada vabadussõja 
lõppemise ümmargust aastapäeva, 
kunagise Eesti Vabariigi aastapäeva 
ning Vigalas just selleks ajaks üles-
pandavad kujud võivad põhjustada 
noorte rahutusi. 

Kujude hävitamisest juttu ei olnud, 
kuna need olevat esimesed mehhaa-
niliselt valmistatud raidkujud. Skulp-
toriks oli Richard-Martin Hammer 
(sünd. 1903. Valgas, surn. 10.05.1987 
New Yorgis), 1935. eestistas ta oma 
perekonnanime Vasard´iks (mitte 
Vasser`iks), kunstnikunimena ka-
sutas nimekuju Rix Vasard. Vigala 
kirikule tegi ta kujud enda leiutatud 
kivitöötlusmasinaga, millele läks 
Ameerkasse 1939. patenti saama 
ning jäigi sinna elama. Kuna kõne 
all olev skulptor oli ka Ants Laikmaa 
(tollal Hans Laipmann) ateljeekooli 
õpilane ning Ants Laikmaa seisukoht 
mälestussammaste rajamisel oli nen-
de sidumine mingisuguse ühiskond-
likult kasutatava ilusa hoonega, siis 
võiks arvata, et kujude kohavalikus 
oli oluline R. Hammeri ja A. Laikmaa 
koostöö (see on muidugi minu isiklik 
arvamus, sest Vigala kiriku torn oli A. 
Laikmaa pidev huviobjekt).

Vigala kirikutorni arhitektiks oli 
loomulikult Alar Kotli (27.08.1904. 
VäikeMaarja – 4.10. 1963. Tallinn), 
mitte keegi Alar Mutli, nagu H. Aia-
otsa artiklist lugeda.

Nüüd kujude mahavõtmisest. Olin 
kaua aega arvamusel, et kuskilt kõr-
gemalt tuli karm käsk hävitada kõik 
Vabadussõja monumendid, kuid ek-
sisin - palju olenes see kohalikest 
oludest, mõnel pool hävitati need 
juba enne sõda, enamik peale sõda, 
suur osa, kui oli tegemist väiksema-
te mälestusmärkide või ainult tahv-
litega, peideti need koguduse enda 
poolt. Vigala tornmälestusmärk oli 
kahtlemata pinnuks silmas teatud 
organitele, kuid ega kirikutorni ha-
kanud keegi hävitama. Ilmselt vas-
tuseks sellekohasele järelpärimisele 
on Vigala koguduse abiõpetaja Agu 
Põld (1909-1966), kes oli siin ametis 
25.03.1945 - 20.08.1953, kuni pidi 
lahkuma võimude arvates tagurlike 
vaadete pärast, EELK Konsistooriu-
mile 19. septembril 1950. vastanud: 
„Vigala kiriku torni väliskülgedele on 
müüritud tahvlid, milledel on 1905. 
aasta ohvrite, I maailmasõjas lange-
nute ja 1918-1920. aasta klassisõjas 
langenute nimed. Mälestustahvlid on 
ainulaadsed Eestis ja ei kanna sellist 
klassivõitluse iseloomu kui teised mä-
lestusmärgid ja siia on kantud kõigi 
Vigala koguduse liikmete nimed, kes 
olid kuidagi ebatavalistes oludes sur-
nud. Siiski, arusaamatuste vältimi-
seks on need tahvlid lubjaga kaetud 
1948. aasta novembri algusest peale.“

Vastaspool ei andnud siiski alla, juba 
28. septembril 1950. ilmus ajalehes 
„Läänlane“ E. Rahu artikkel „Komso-
moliorganisatsioonidel rohkem tegel-
da kultuuritööga“, kus anti ülevaade 
ELKNÜ Läänemaa komitee nõupi-
damisest, toodi ära tsitaat instruktor 
Õismaa sõnavõtust: “...Vigala kiriku 
ukse kohal on veel üleval mälestus-
märk, mis kujutab kodanluseaegses 
sõjaväevormis meest, kes toetub mõõ-
gale. Kohalikule elanikkonnale on 
seda võõras vaadata. Juttu mahavõt-
misest on palju olnud, kuid paraku ei 
ole veel jõutud tegudeni.“

Ka Vigala koguduse nõukogu juha-
tus ei andnud alla, 2. oktoobril 1950. 
vastati „Läänlase“ toimetusele, et Vi-
gala kirik kuulub muinsuskaitse alla 
ning „... tema sees ning küljes asuva-
tele kujudele tuleb vaadata muuseu-
mi esemete seisukohalt ning igasugu-
ne muudatuste tegemine selle juures 
kuulub muinsuskaitse kõrgemale or-
ganile ...“ Kirjas lubatakse otsekohe 
pöörduda kõrgemate instantside poo-
le, mida kindlasti Vigala visad mehed 
ka tegid, kuid ei saanud või ei toh-
tinud enam needki aidata – 20. ok-
toobril 1950. saatis koguduse juhatus 
teele uue kirja „Läänlase“ toimetuele: 
„Käesolevaga teatame täiendavalt, et 
kuju, millest arvustavalt oli kirjuta-
tud teie lehes nr. 116, on Vigala kiri-
ku küljest kõrvaldatud (13. okt. k.a)“.

Aastaarvud ei jää alati kõigile meel-
de, kuid seda võiks meeles pidada, et 
leinav Sõduri kuju nägi ära küüdita-
mised, leinav Talupoeg aga kolhoo-
side moodustamise – nii ei saanud 
nad kohalikule rahvale sugugi võõrad 
olla, vaid senisest veelgi tähendusrik-
kamad.

Kujude mahavõtmisel ei kasutatud 
sugugi tundmatuid mehi – mul on 
neid nimeliselt kirjas üheksa, kuid ma 
ei saa neid avaldada, sest pole ju min-
git kirjalikku kinnitust, ainult omaste 
kaua salajas hoitud mälestused.

Kui kujud viimaks Vigalasse tagasi 
toodi, alustas Johannes Preegel jälle 
ristikäiku nende tagasipanekuks ning 
jälle olin lüli koguduse ja rajooni par-
teikomitee vahel. Esimene sekretär 
vaatas kirikutorni märtsis 1988. üle, 
ütles, et siin on ju ainult piiblisalmid, 
kuskil pole kirjutatud, et see on Va-
badussõja mälestusmärk – pandagu 
kujud tagasi, ainult liigset propagan-
dat tegemata. Kogudus need ise maha 
võttis, ise paneb ka tagasi, ainult mit-
te hiljem, kui mais, siis on kunagiseks 
Võidupühaks ehk nendega harjutud. 
J. Preegelil hakkasid kiired päevad, 

Veel Vigala KiRiKu 
toRnist
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ehituskooperatiiv Erna võttis rõõmu 
ja uhkusega selle austava töö enda 
kanda.

2008. aastal kirjutasime endise 
Vigala elaniku, kirgliku kodu-uuri-
ja Arno Kaeraga Mahtra Talurah-
vamuuseumile võistlustööd Vigala 
kiriku-torn mälestussambast. Nii 
moodustavad A. Kaera mahukas ja 
põhjalik töö „Lehekülgi Vigala kiriku 
ja koguduse ajaraamatust“ ning minu 
töö „Vigala kirikutorni taastamine 
Vabadussõja mälestusmärgina ja Vi-
gala kiriku seintele mälestustahvlite 
paigaldamine II Maailmasõjas lan-
genutele ning 1941 - 1957 poliitilise 
terrori ohvritele“ sisult ühise uuri-
muse, millest esialgsed eksemplarid 
on Mahtra muuseumis, eks A. Kaer 
jättis ka endale ärakirja oma kirja-
pandust ning ka osa minu omast, üks 
koondeksemplar on minu käes ning 
seda on saanud pidevalt täiendada fo-

uhhuu-uudised!
Valitud!
Valimised on selleks korraks lõppe-
nud. Kellele õnneks, kellele kahjuks. 
Kes käis valimas valimisjaoskonnas, 
kes valis endale poest head paremat. 
Mõni valis isegi mitme naise vahel 
selle õige välja. (Nendel arvatavasti 
seekordsete valimistega ei vedanud.) 
Mõni jättis aga üldse valimata. Mida 
meile siis lubati. Lubati, et kõik lä-
heb paremaks. Lubati tõukerattaid 
ja olümpiastaadione. (Vigala vald 
plaanib kandideerida 2020 a. suve-
olümpiamängude korraldamises.) Lu-
bati bussijänestele tasuta bussisõitu. 
(Buss tuleb tasuta-soodsalt ise soeta-
da.) Lubati ka ka tulevikus koostööd. 
See on kõige parem lubadus. Töö, töö 
ja veelkord töö on meie inimesi eda-
si viinud. Ja kui me saame veel koos 
tööd teha, siis saavad kindlasti kõik 
tööd tehtud. Seoses sellega kutsungi 
Vigala valla rahvast koostööle. Koos-
töö päev toimub 14. novembril Kivi-
Vigalas Kooli tänaval. (Mul on vaja 
puud sisse vedada.)

Et talv ei tuleks ootamatult!
Kuna talvekülmad on lähenemas, siis 
kutsume üles kõiki autoomanikke reh-
ve vahetama. Kuna paljud maainime-
sed ei tea mida sõna rehv tähendab, 
siis siin väikene selgitus. Autodel ka-
sutatakse suvel suvekumme ja talvel 
talvekumme. Edaspidi kasutamegi 
sõna rehv asmel sõna kumm. “Enge” 
tankla autotöökoda kutsub üles kõi-
ki kumme vahetama. Vahetada saab 
ilma naelata kummid naeltega kum-
mide vastu. Naeltega kummiga pidi 
talvel väga mõnus sõita olema. Vahe-
tada saab ka vanu kasutatud kumme 
vähem kasutatud kummide ja päris 
uute kummide vastu. (Vähem kasu-
tatud kummid on puhtaks pestud.) 
“Et meil oleks ka edaspidi Vigala val-
las hea elada, siis nael kummi!” ütles 
Perve Henn remonditöökojast. 

Torm ja elektrikatkestus!
Seoses möödunud tormiga kadus pal-
judest Vigala valla kodudest elekter. 
Ausal leidjal palutakse elekter oma-
nikele tagasi tuua enne talvekülma-
de saabumist. On alust arvata, et 
elekter võis kaasa minna ka tormiga. 
Kui keegi nägi elektrit tormiga lah-
kumas, andke sellest teada konstaa-
bel Välile.

Marco Parco

tode ja nende koopiatega. Ka kiriku-
le sai üks esialgne eksemplar antud. 
Välja ma seda ei laenuta, sest kord oli 
ta mul nii terve aasta kadunud, kuid 
minu juures võivad sellega tutvuda 
kõik. Paljundada on raske, sest palju 
on fotode koopiaid, neid ei saa kor-
ralikult enam kopeerida. Ise võiksin 
tekstiosa paljundada, kuid piirid seab 
ette liigne kulukus, mida ma endale 
kuidagi lubada ei saa.

Kaie Bergmann

Heino Aosaar on tubli isa , vanaisa 
ja ristiisa ning aktiivne vallako-

danik. Heinot on iseloomustatud alati 
abivalmi ja heatahtliku inimesena, 
kellel on suur süda. Ta on perekonna 
väärtustamise heaks eeskujuks ka 
väljaspool perekonda.

Olles ka ühiskondlikult aktiivne, on 
Heino edendanud kohalikku elu mit-
mes valdkonnas: osalenud Kivi-Vi-
gala Lasteaia ja Põhikooli hoolekogu 
töös, kuulunud Vigala vallavolikogus-
se. Ta on Kaitseliidu Vigala rühma 
pikaaegne eestvedaja, Vigala Maarja 
koguduse juhatuse esimees, tegutseb 
ka Vigala Jahimeeste Seltsis. Ka Ki-
vi-Vigala lasteaia Jõuluvana asenda-

mine on Heinole tuttav.
Isadepäeval avaldatakse tänu isa-

dele ja vanaisadele, tuues esile mees-
te rolli laste kasvatamisel. Isadepäev 
on perepüha, pidagem siis pühi koos!

Palju õnne Heinole ja kõigile isade-
le ja vanaisadele! 

Vigala Vallavolikogu kultuuri- ja 
hariduskomisjon

Pildil: vasakult Heino Aosaar, väi-
mees Kristjan Tõiste, tütar Tuuliki, 
lapselaps Liisa-Lotta, Heino abikaa-
sa Evi Aosaar, poja elukaaslane Silja 
Kana (väike Irmel oli siis veel emme 
kõhus) ja poeg Jürgen.

Vigala Valla aasta isa 2013 on heino aosaaR

Oktoobrikuu vallalehes Hillar Aia-
otsa artiklis “Vigala kiriku torn-
mälestusmärgi 80. ja taasavamise 
25. aastapäev” oli viga, kus Vigala 
kirikutorni arhitektina oli nime-
tatud Alar Mutlit, arhitektiks on 
siiski Alar Kotli, kes on ka Tallinna 
laululava põhiautoreid.
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Aastaid on korraldatud väljasõite 
õpilastele. Planeerimine algab sel-

lest, kas tahetakse koos minna paika, 
mida pole varem külastatud, või sinna, 
kus on midagi õpetlikku ja emotsio-
naalset. Või hoopis mõlemad koos.

Põhja poole sõites oli esimene peatus 
Ristil, kus on raudteejaama juures 
relssidest püstitatud mälestusmärk 
1941. ja 1949. küüditatuile. See Lää-
nemaa paik saatis teiste seas ka Vi-
gala perekondi koos lastega karmile 
teekonnale teadmatusse – Siberisse. 
Kuni 2004. a kulges Ristil veel Keila-
Haapsalu raudtee, nüüd on raudteel 
terviserada ja teisalt mõeldakse raud-
tee taastamisele. Viimatinimetatu tun-
dub unistusena, samas teame, raudtee 
ühendus tagas tööstuse ja kaubanduse 
arengu. 

Harju-Risti kirik. Kiriku torni 
omapärane kuju on tingitud varingust, 
kus silindrikujulisest tornist taastati 
pool. Kirikuaias on ainuke Vabadussõ-
ja mälestusmärk, mis elas puutumatu-
na üle II Maailmasõja. Uudse paigana 
on Risti kirikuaias Vaikuse laste ra-
hupaik. See on koht, mis mõeldud pe-
redele, kelle laps on surnult sündinud 
või lahkunud vastsündinueas. Rahu-
paiga rajamise idee tuli Riiast, leiti, et 
oma traagikale on võimalik tuge saada 
rahupaigast. Rahupaik sai Harjumaa 
2011 aastateo nimetuse. „Vaikuse-
laps, las valvab Su üle Valguse vaikus 
- rahu ja armastus“ – need Doris Ka-
reva poolt kirjutatud read on väikeste, 
elamata jäänud elude mälestuseks. 

Kurkse. Olime sadamas, kus sõdu-
rid kohendasid mälestusmärgi esist 
platsi. Teame Kurkse suurõnnetuses 
hukkus 14 sõdurit, 8 päästeti juhusli-
kult sadamas olnud paadimeeste poolt. 

Eemalt üle rahuliku vee paistsidki 
Pak ri saared, olime seal 16 aastat hil-
jem õnnetuse eelsel päeval aga ilusaga 
ilmaga (10. september). Ettevalmis-
tamata ja mõttetut võimeteproovi on 
kujutatud filmis „Surmaretk“. See on 
meenutuskoht paljudele.

Padise klooster. Käis renoveerimi-
ne, kui väheke raha saadakse, siis sel-
lega kindlustatakse kloostrivaremeid, 
seekord katust tehes. Kloostri vastas 
asuv mõis on perekond Rammi poolt 
renoveeritud külalistemajaks, mille 
esikülge kaunistasid 4 riigi lipud. Kena 
järjepidevus Rammide suguvõsas. Pa-
dise oli koht, kus sai liikuda keldritest 
vaatetornini. Elamusi jätkus mitmeks 
ajaks.

Madise kirikus asuv Forseliuse 
kivi. Harjumaal sündis 1660. aastal 
andekas noormees nimega Forselius, 
kes asutas Tartu lähedale seminari, 
kus valmistati ette koolmeistreid, õpi-
lasteks olid noormehed. 1686. kirjutas 
Forselius esimese eestikeelse õpperaa-
matu „Aabitsa“. Kõikidest koolikas-
vandikest ei saanud õpetajaid, kuid 
seejuures andsid nad olulise panuse 
eestikeelse koolivõrgu arengule. Areng 
jõudis ka Läänemaale, nimelt Vigalas-
se. Vigala mõisnikud ei kartnud talu-
poegade targaks saamist. Forselius sai 
oma tööle tunnustust kahe targa õpi-
lasega Rootsi kuninga juures käiguga. 
Vigala Forseliuse koolina püüab hooli-
da, et lapsed rohkem hindaksid hari-
duse väärtust ning neis oleks huvi raa-
matute vastu. 1688. a Rootsist tulles 
uppus Forselius Läänemere lainetes. 
Külastuskohast tehtud foto sai hiljem 
iga õpilane õp. J. Viska poolt mälestu-
seks. Hariduse piiritähiseid olgu tead-
miseks.

Murru ja Rummu. Taheti näha järve 
vangla territooriumil. Vangimaja asu-
tati 1938. A perspektiivse paekivitöös-
tusena, hiljem asendus metalli- ja pui-
dutööstusena. Telekast olid õpilased 
näinud, et Rummu karjääris on veealu-
ne Murru vangla. Karjääri uputamine 
algas sisuliselt Eesti taasiseseisvumi-
sega. Murru suleti 2013. aasta algul, 
mil liideti Harku vanglaga. Vaatasime 
traataedu ja võretõkkeid, vananenuid 
hooneid. Mis saab neist?

Paldiski. Linnaks sai 1933. Aastast 
1962 oli see nõukogude mereväe tuu-
maallveelaevade treeningkeskus kuni 
1994. a. Poolsaarele sõitsime läbi sa-
dama territooriumi, nägime, kui palju 
ümarpuitu veetakse lihtsalt välja, mis 
pole otstarbekas. Seekord külastasime 
poolsaart pankranniku ja tuulegene-
raatorite tõttu. Poolsaarel kõrgub Ees-
ti kõrgem majakas, merel tegutsesid 
linnud – krüüslid. Pankranniku serval 
vaatasime tuulegeneraatoreid rahuli-
kult oma labasid liigutamas. Augustis 
lisandus tuuleparki veel 18 tuulikut, 
seega kokku 26. Tuulikud suudavad 
varustada ligi 50 000 keskmise tarbi-
misega peret. Paldiski on esimene linn 
Eestis, kus toodetakse 100% taastuvat 
elektrienergiat.

Hiljem koju jõudes meenutasid õpi-
lased nähtut, kõige paremini kirjeldas 
õppekäiku G. Kärsna (9. kl) ja piltide-
na jäädvustas J. Kõllo (6. kl).

Kahju, et Eesti riik ei panusta hu-
viharidusse, laste teadmistesse vaid 
„lihtsalt betooni“. Ka sel päeval nähtu 
annab ainet koolitööks päris mitmes 
aines. 

Õpilaste päeva sisustas 
Jaan Viska

sügisene õPPeReis 
PanKRanniKule
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uued Raamatud KiVi-Vigala 
RaamatuKogus

EESTI ILUKIRJANDUS:
Kõrvits, G. Kartulirahvas ja burge-
riinimesed
Kull, A. Reporter: romaan
Kadastik, M. Suvi tuleb talvel
Lembit, A. Umbes 1993
Kareva, D. Elutants. Luulekogu
VÄLISMAA ILUKIRJANDUS:
Bannerhed, T. Kaarnad: romaan
Barnes, J. Kui on lõpp
Moore, A. Majakas
Rowling, J.A. Ootamatu võimalus
McLain, P. Pariisi abikaasa
Peetz, M. Seitse päeva söömata
Marion, I. Soojad kehad
Green, J. Süü on tähtedel
TEABEKIRJANDUS:
Hiiemäe, R. Ended ja ennustamised 
eesti rahvausundis
Mikk, A. Estonia tõusmine tuhast: 
peatükk teatri taastamisest
Demick, B. Kadestada pole midagi: 
inimeste elu Põhja-Koreas
Ruben, A. Raeapteegi lugu: lugu va-
nimast apteegist
Tammis, I. Romantilised mütsid: 
pildid ja mustrid
Rogak, L. Üks suur õnnelik pere: sü-
dantsoojendavad lood loomadest
Press, G. Härra sportlane Viljar 
Loor: eluloo raamat 
MINU sarjas: 
Ahonen, R. Minu Stockholm: vanni-
ga merel
LASTELE:
Aarik, A. Ats läheb uitama
Pervik, A. Jänes keedab suppi
Saabre, K. Kolme rõõmu päev
Wieslander, J. Mamma Muu ronib 
puu otsa
Terep, K. Minni ja krähmud: raamat 
meisterdamisest
Hainsalu, L. Yuttuus titt
Annus, E. Uku ja kaelkirjak
Kass, K. Unelinnu pesa

Meie hulgast lahkunud:

Jaan KalMus
TooMas alliKsalu

salMe Tõnne 

Siiras kaastunne 
Virve ja Tiiu Alliksalu´le 

kalli TooMase 

kaotuse puhul.

Kivi-Vigala Põhikooli I  Lend

Mälestame endist töökaaslast

TooMas alliKsalu

ning avaldame sügavat kaastunnet 
Virvele ja Tiiule.

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Helmile kalli venna

JÜRi

kaotuse puhul.

Kivi-Vigala Rahvamaja lauljad ja tantsijad

Elu on laul
on habras ta viis,
heliseb hetk...
ja katkeb siis.

Südamlik kaastunne Virvele kalli poja

TooMas alliKsalu

kaotuse puhul.

Sõbrad Vigalast

Siiras kaastunne Helmi Hiibusele venna 

JÜRi RoKK’a

kaotuse puhul.

Perekond Altmets

Mis tulema peab,see tuleb.
Kel otsa saab aeg,see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Siiras kaastunne Merlile perega

kalli eMa

kaotuse puhul.
                

Anne-Ly, Imbi, Jaan, Heldi

Südamlikud kaastundeavaldused
Virve Alliksalule poeg

TooMas alliKsalu

surma puhul.

Vana-Vigala piirkonna pensionärid

Berry, S. 50 viisi vee ja energia sääst-
miseks
Woodley, M. Armas ja lihtne!
Aarik, A. Ats läheb uitama
Spencer, K. Deemonite suvi. Lubadus
Ruus, J. Eesti filmi täheatlas
Mikk, A. Estonia tõusmine tuhast
Uuesoo, T. Horoskoop 2014: Sinise Ho-
buse aasta
Press, G. Härra sportlane Viljar Loor
Vainola, A. Inventuur
Kangur, P. Kaardilugeja: Robert Le-
piksoni lugu
Bannerhed, T. Kaarnad
Lethbrige, A. Kapteni tahtel vangis
James, S. Keelatud elu
Mallery, S. Kolm õde
Winman, S. Kui jumal oli jänes
Scott, B. Kuidas edukalt pattu teha
Reichl, R. Küüslauk ja safiirid 
Nesbø, J. Lumememm
Wieslander, J. Mamma Muu ronib puu 

otsa
Lerchenbaum, E. Minu mälestused 
eestlaste elust Peterburis
Filliozat, I. Minu mõistus on otsas!
Colfer, C. Muinasjutumaa: Sooviloits
Brisbin, T. Mägilase varastatud puu-
dutus
Klandorf, K. Palgasõdur. Esimene osa, 
Üksik hunt
Enäkoski, R. Pane oma isiksus mängu
Buck, P. Peidus lill
Kull, A. Reporter
James, P. Surm suu ääres
Kadastik, Mart Suvi sulab talvel
Ilves, K. Sünnipäev
Vincenzi, P. Täielik skandaal
Taylor, L. Tütar suitsust ja luust
Annus, E. Uku ja kaelkirjak
Lembit, A. Umbes 1993
Sajer, G. Unustatud sõdur. 1. ja 2. osa
Bernhard, T. Vanad meistrid
Francis, F. Vererada

Vana-Vigala raamatukogusse saabunud uued raamatud novembrikuus

MÄRJAMAALE UJUMA!

Ujula on Vigala valla rahva päralt alates kella 
19:00 kuni 20:30 järgmistel kolmapäevadel:

13. november
27. november
11. detsember

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 4772; 489 4777; 526 9841
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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

Novembrikuu sünnipäevalapsed

Lidia Harlamova   90
Helju Liländer    86
Maimu Mitt    86
Helmi Hiibus    84
Ilmar Luige    81
Vilma Metsküla   75
Tiiu Balim    70
Hille Reppo    70
Urve Kangur    70
Mati Piisang    65
Olev Allipere    65
Evi Tulvik    60
Marianna Arusaar   60
Nikolai Verbeštšuk   60
Urmas Klemetsov   60

 
Lillede keskel Sa ela ja liigu,

lilled Su südamest mured kõik viigu.
Südamesse soojust ja kätesse hellust,
jätkugu Sul tervist ja hingele üllust. 

PALJU ÕNNE!

Uus ilmakodanik

Eleri Meri

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.OÜ Raivo müüb soodsalt 

sõiduauto Škoda Oktavia.

Väljalaskeaasta 2010
Mootor bensiin, 1,6 l /75 kW

 
Tel. 5665 2971

Head savisõbrad!

Sellel aastal toimuvad Vigala IV SAVIPÄEVAD sügisel.
Teemaks on PÄRIMUSPANNOO, mis hakkab kaunistama Vana-Vigala rahva-

maja. Seda hakkame ühiselt tegema!
Panoo detailide suuruseks on 13 x 13 cm ja 21 x 21 cm.

Kui sa tahad jäädvustada oma loomingut, siis tee valmis kavand ja toimeta 
see rahvamajja. Katsume selle ühisel jõul plaadiks vormida ja ühispannoosse 

paigutada. Savipäevad on planeeritud mitmele päevale.

Järgmine kohtumine on 10.11. algusega 11.00 Vana-Vigala Rahvamajas. 
Teemaks kipsvormi valmistamine. 

Savipäevade koolitustega võivad liituda ka need, 
kes eelmisel korral osaleda ei saanud. Koolitajaks Niidy Maalinn kelle tege-

mistega saab tutvuda http://potieri.wordpress.com/

Toetajaks Raplamaa Kultuurkapitali Ekspertgrupp.
Info ja küsimused: astra.polma@gmail.com või telefonil 5636 2293

maadlusuudised
28. septembril – Gustav Vahari 
mälestusvõistlused Lihulas:
Noored:
Markus Pilv 33kg 3. koht
Heily Tiitus 36kg 3. koht
Aron Aun 40kg 2. koht
Kalju Torri 45kg 2. koht
Kadetid:
Andreas Välis 58kg 1. koht
Ismail Meshoul 78kg 2. koht

5. oktoobril peeti Vigala Lahtine 
Matt:
Noored:
Rasmus Noppel 27kg 2. koht
Heily Tiitus 35kg 1. koht
Aron Aun 38kg 1. koht
Kalju Torri 42kg 1. koht
Henry Tiitus 50kg 3. koht
Õpilased:

Rene Vodolaztšenko 55kg 1. koht
Andreas Välis 59kg 1. koht
Hannes Välis 66kg 2. koht
Urmis Veimann 73kg 2. koht
Juuniorid:
Hans Veskimägi 63kg 2. koht

12. oktoobril Tapa Maadluspäeval 
tuli Triinuly Veimann 40kg 2. kohale.

19. oktoober – Vooremaa auhinna-
võistlus Jõgeval:
Aron Aun 40kg 3. koht
Andreas Välis 59kg 1. koht
Hannes Välis 66kg 2. koht
Urmis Veimann 73kg 2. koht

26. oktoobril Kristjan Palusalu mä-
lestusvõistlustel Tallinnas saavutas 
Ardo Arusaar 120kg 1. koha.

Jüri Nisumaa


