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3. mai oli Vana-Vigala Põhikooli 
jaoks eriline ja oodatud päev – 

üle viie aasta toimus taas vilistlaste 
kokkutulek. Esimeseks sündmuseks 
sel päeval oli direktori vastuvõtt kooli 
kaminasaalis, kuhu olid oodatud kõik 
kooli endised ja praegused õpetajad, 
töötajad ning koostööpartnerid. Direk-
tor Margit Liira oli oma tervituskõne 
üles ehitanud kui ühe kooli korduma-
tu ja omapärase loo, mille kirjutami-
ses ja vestmises on omal moel osalised 
kõik kohalviibijad. On need, kes on 
selles loos peategelased, on kõrvalosa-
täitjaid ja on jutustajaid. On neid, kes 
on seda lugu dekoreerinud ja kaunis-
tanud, neid, kes hinge sisse puhunud 
ja neid, kes selle loo jätkamise eest 
hoolt kannavad. Samuti on neid, kes 
olid kohal juba enne loo algust, on te-
gelasi, kes kord tulevad ja lähevad, 
kuid kes kogu aeg on. Ja on tegelased, 
kes jäävad alles ka peale loo lõppu.

Meie kooli loo proloog pärineb aastast 
1944, kui lastevanemate soovil asuta-
ti Vigala raudteejaama kõrvale Viga-
la Algkool ning proloogi peategelaseks 
sai Virve Alliksalu, kes kirjutas oma 
lugu 35 aastat Vigala Algkooli juha-

taja ja 3 aastat Vana-Vigala Põhikooli 
direktorina.

Lugu jätkub esimese peatükiga, mis 
sai alguse 1989. aasta juulikuus, mil 
algkoolist sai Vana-Vigala 9. klassili-
ne kool. Sellest ajast on veel esimes-
tel käskkirjadel Vana-Vigala Algkooli 
toonase juhataja Mare Kivi allkirjad 
ning 1989. aasta sügisest asusid kooli 
tööle kaks noort klassiõpetajat Krista 
Tõldmaker ja Krista Viibus. Siit alates 
hakkas kool aasta aastalt kasvama, 
igal õppeaastal üks klassitäis lapsi 
rohkem. 1994. aastal lõpetas põhikooli 
I lend, tänaseks päevaks on põhihari-
duse saanud 20 lendu. Meie kooli luk-
ku lisandus palju tegelasi – nii peaosa-
lisi kui ka kõrvalostatäitjaid. Pearolle 
on meie kooli loos mänginud Jaan Vis-
ka, Harri Kivi, Ain Keerup ja Margit 
Liira, kellest igaüks võib omakorda 
rääkida hulganisti oma lugusid. 

Kõik meie kooli loo osalised said di-
rektori sooja käepigistuse, tänusõnad 
ja meenekomplekti. Vana-Vigala Põ-
hikooli loo epiloogi ehk kokkuvõtte 
kujundab aga iga selle loo tegelane 
ise, olles oma loo peategelane.

Peale vastuvõttu sai külastada foto-
näitust ja niisama koolimajas ringi 
vaadata ning varsti algaski kontsert-
aktus kooli aulas. Päevakohased ter-
vitussõnad kokkutulnud õpetajatele, 
külalistele ja vilistlastele ütlesid di-
rektor Margit Liira, Rapla Maavalit-
suse haridus- ja sotsiaalosakonna ju-
hataja Tiiu Raav, Vigala vallavanem 
Priit Kärsna ja meie kooli hoolekogu 
esimees Meelis Välis. Kontserdil esi-
nesid meie kooli mudilas- ja lastekoor 
ning solistid Kaily Ojavee ja Riia Org-
mets. Seejärel oli lava vilistlaste pä-
ralt – oma kauni lauluga rõõmustasid 
kokkutulnuid Kristel Kirsipuu, Anni 
Vitsberg, vilistlastest koosnev päri-
musmuusikaansambel ning üllatuse-
na Kiitsharakate rahvapilliansambel. 
Kontsert-aktus möödus soojas ja mõ-
nusas õhkkonnas ning kõiki esinejaid 
tänati pika ja tulise aplausiga, Anni 
kaunis ja hingeminev laul kiskus aga 
nii mõnelgi kuulajal silmad veele.

Õhtu jätkus tervitusšampanjaga, len-
dude pildistamisega kooli puitrõdul 
ning jalga sai keerutada meie vilist-
lasbändi Vana Kooli Noored järgi. 
Aitäh teile, meie I ja II lend, kes te 
võtsite kinni meie üleskutsest Va-
na-Vigala elupuuheki taastamisele 
omalt poolt kaasa aidata! II lend istu-
tas juurde ühe ilusa elupuu, kuid eriti 
tõsiselt aitas hekki täiendada I lend, 
kes pani omalt poolt kasvama lausa 
kümme noort elupuud! 

Tantsuõhtu jooksul toimus kirgi küt-
nud oksjon, kus „haamri alla“ läksid 
õpetajate küpsetatud hõrgutised, lei-
vad ja lõhevõisaiad ning mõned kooli 
meened. Aitäh kõigile, kes te oksjonil 
osalemise läbi meie kooli IT-baasi 
uuendamisse panustasite! 226 eurot 
on suur raha!

Tänasel päeval võin öelda, et päev läks 
korda! Kõik pidulised olid rõõmsad ja 
sõbralikud, jällenägemisrõõm paistis 
kõigi teie silmist. Aitäh kõigile teile, 
kes te oma kodukooli kalliks peate ja 
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Vaevalt oli naljakuu alanud, kui tore-
daid ettevõtmisi piilus meie kooli uk-
sest ja aknast sisse. Reedel, 4.aprillil 
sai koolipere kokku endise õpilase 
Riho Enniga. Talvel oli alanud üle-
eestiline projekt „Tagasi kooli“ ja nii 
võtsime meiegi mõttest kinni, et mõni 
vahva vilistlane kooli kutsuda. Riho 
Enni tuli, et rääkida oma põnevast 
erialavalikust, milleks on geoloogia, 
nii et lapsed said lisaks kuuldule oma 
käega katsuda ka paljusid huvitavaid 
kivimeid. Et paljud meie kooli lapsed 
tegelevad näitlemisega, palusime kü-
lalisel rääkida ka oma toredast hobist 
– nimelt on Riho tõsiselt nakatunud 
teatripisikusse. Ta tegutseb Tallinnas 
Teo teatris ja on oma suure näitlemis-
armastusega võitnud kolleegidegi sü-
damed, nii on teda oma kaasnäitlejate 
poolt mitu korda parimaks meesnäit-
lejaks pärjatud. 

Juba esmaspäeval, 7. aprillil oli meil 

aga hoopis kaugem külaline majas. 
Teda ei osanud me kuidagi kutsuda, 
aga tema tahtis ise külla tulla. Kü-
laliseks Kaspar Naef ja üldse mitte 
Eestimaalt, vaid hoopis Šveitsist. Ül-
latav oli aga see, et külaline kaugelt 
rääkis väga hästi eesti keelt. Seoses 
oma õpingutega oli pakutud talle või-
malust teha ühest Ida-Euroopa maast 
ja rahvast väike uurimistöö ja nii ta 
Eestimaale sattuski. Täna elab ta siis-
ki kodumaal, aga käib aeg-ajalt Eestis 
ja tema südamelähedaseks tegevuseks 
on saanud Šveitsi tutvustamine Eesti-
maa erinevates koolides. Oli silmarin-
gi laiendav ja elamuslik kohtumine. 

Aprillikuiseks traditsiooniks on 
saanud ka kooli näiteringide teatri-
päev, kus nii nooremate kui suure-
mate tegemisi saavad ka vanemad ja 
vanavanemad ning sõbrad-tuttavad 
kaeda. Nooremad ehk siis Näitlejaha-
katised esitasid omaloomingulise loo 

tema tuleviku pärast südant valutate. 
Teie toetus on väga oluline! Tore oli 
teid näha ja kuulda, et teil läheb häs-
ti! Osalenud vilistlasi lugesime kokku 
üle saja, esmakordselt oli kokkutule-
kule tulnud ka eelkutseklasside lõpe-
tanuid. 

Lõpuks tahan veel isiklikult tänada 
tüdrukuid, kes muuseumitoas mul-
le ilusa ja hingemineva üllatuse ette 
valmistasid! Teiega koos oleks võinud 
tõesti hommikuni laulda! Just sellised 
hetked on need, mis annavad õpetaja-
le hingejõudu ja kinnitust, et see töö, 
mida me koolis teeme, on maailma 
ilusaim töö!

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

„Maailma otsas“, mis jutustas tore-
dast ekspeditsioonist maailma erine-
vatesse põnevatesse paikadesse. Va-
nem rühm Lavarebased tõi vaatajani 
liigutava loo sellest, kuidas maailma 
sündis päevalill. Aprilli lõpus jõudsid 
Lavarebased ka Jõgevamaal Palal ära 
käia, et esindada Raplamaad põhikoo-
lide riigifestivalil. Tagasi tuldi kiidu-
sõnadega ja parima naisnäitleja pree-
miaga, mille pälvis Grete Kärsna. 

23. aprillil peeti juba toredaks ta-
vaks saanud jüripäeva, mis koos sõp-
radega Vana-Vigala koolist teoks sai. 
Sel aastal algas jooks Vana-Vigalast 
segapaaridena, paaris ühe ja teise 
kooli laps, ja lõppes ühispildiga Kivi-
Vigalas. Toredat ettevõtmist saatis 
päikseline kevadpäev.

Laupäeval, 26. aprillil esindas meie 
õpilane jällegi maakonda, nimelt kait-
ses meie valla ja maakonna au Gerli 
Kullap, kes osales üleriigilisel kunsti-
õpetuse olümpiaadil, mis näitab meie 
õpilaste tublidust. 

Märkamatult otsa saanud aprilli-
kuu lõpetasime teisipäeval rahvus-
vahelise tantsupäeva tähistamisega, 
kui kogu kool tantsis „Jooksupolkat“. 
Viimasel aprillipäeval meenutasime 
tuntud ja armastatud luuletajat Ju-
han Liivi, kelle sünnist möödus 140 
aastat. 5. ja 9. kl õpilased esitasid oma 
varjuteatri lood „Kevadet tervitades“ 
ning katkendi A. Kivirähki teosest 
„Rehepapp“. 9. kl neiud tutvustasid 
Powerpoint esitlusena eesti luuletaja-
te J. Liivi, H. Visnapuu, M. Underi, A. 
Alliksaare ja Contra loomingut. 

Selline tore kuu oli. 

Huvijuht Ilona Noor
Kivi-Vigala PK

Päikseline aprillikuu Kivi-Vigala põhikoolis
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

08.04.2014. istungil otsustati:

- kiita heaks Vigala valla 2013. aasta 
majandusaasta aruanne ning esitada 
vallavolikogule kinnitamiseks;
- muuta Vigala Vallavalitsuse korral-
dusi nr 176 11.12.2013, 175 11.12.2013 
ja 174 11.12.2013;
- väljastada projekteerimistingimused 
ühe elamu projekteerimiseks;
- anda kirjalik nõusolek ühe elamu 
katuse vahetamiseks;
- väljastada kasutusluba ühe hoone 
kasutusele võtmiseks;
- moodustada hajaasustuse program-
mi komisjon koosseisus Jaan Viska, 
Meelis Välis, Heli Lints, Katrin Kal-
mus, Fred Puusepp ja Ain Kärsna;
- kehtestada kuni 18-aastase puude-
ga lapse hooldajatoetuse piirmääraks 
26 eurot kuus, raske puudega isiku 
hooldajatoetuse piirmääraks 16 eurot 
kuus ja sügava puudega isiku hoolda-
jatoetuse piirmääraks 26 eurot kuus. 
Korraldus jõustub 1. maist 2014. a;
- määrata hooldaja ühele raske puu-
dega isikule ja maksta temale hoolda-
jatoetust vastavalt kinnitatud hoolda-
jatoetuse määrale;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 195 eu-
rot;
- eraldada Raplamaa Laulukarusselli 
2014 korraldamiseks projektide kaas-
finantseerimise eelarvest 15 eurot 
osalustasu ühe võistleja kohta.

22.04.2014 istungil otsustati:

- määrata ühele maaüksusele uus ko-
ha-aadress;
- määrata teenindusmaad üheksale 
rajatisele;
- väljastada ehitusluba Vana-Vigala 
TTK õppehoonesse kokanduse algõp-
peköögi ehitamiseks ja MTÜ-le Põr-
gupõhja Risti Selts metsavendade 
punkri püstitamiseks;

- kiita heaks revisjonikomisjoni aru-
anne;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 218.20 
eurot;
- kooskõlastada 17. - 18.05 toimuv 
rahvaüritus Roheliste Rattaretk 
“Kuidas elad, Märjamaa?”. Korralda-
jatel kooskõlastada üritus Politsei- ja 
piirivalveametiga.

Vigala Vallavolikogus

24.04.2014 istungil otsustati:

- Vanamõisa ja Tõnumaa küla kü-
lavanemale Malle Kivi’le ja Vana-
Vigala küla külavanemale Tõnuri 
Nurmeotsale anti kätte külavanema 
ametimärk ja tunnistus;
- kinnitada Vigala valla 2013. aasta 
majandusaasta aruanne;
- moodustada koostöökomisjon naa-
bervaldadega koostöö tegemiseks 
järgmises koosseisus: Martin Andrel-
ler, Priit Kärsna, Jaan Viska, Maret 
Järv, Heli Lints, Ilona Noor ja Ilona 
Pappe;
- taotleda munitsipaalomandisse nel-
ja ehitiste alused ja neid teenindavad 
maad;
- nimetada jaoskonnakomisjon nr 
1 järgmises koosseisus: Malle Kivi, 
Salme Lebin, Jaan Kuusik, Anne-Ly 
Johanson, Anne Vitsberg ja Maile Er-
vin;
- nimetada jaoskonnakomisjon nr 2 
järgmises koosseisus: Ave Vaarma, 
Mare Veiand, Helja Konnapere, Mai 
Sipelgas, Heino Aosaar ja Anu Aro;
- tunnistada kehtetuks Vigala Val-
lavolikogu määrus 26.02.2009 nr 5 
“Puudega lapse hooldajale hooldaja-
toetuse määra kehtestamine”
- delegeerida hajaasustuse program-
miga kohaliku omavalitsuse pädevus-
se antud ülesannete täitmine Vigala 
Vallavalitsusele;
- kinnitada Vigala valla 2014. aasta 
õpilasstipendiumite saajate nimeki-
ri alljärgnevalt: Grete Kärsna, Gerli 
Kullap, Adeele Zagurski, Kristi Viim-
ne, Doris Välis, Taavi Kliss, Liis Sii-
mar, Laura-Louisa Saareste ja Raimo 
Moks. Stipendiumi suuruseks põhi-
kooli õpilasele 150 eurot ja gümnaa-
siumi ning kutsekooli õpilastele 200 
eurot.
- Valla ehitusnõunik, Fred Puusepp, 
tegi ülevaate vallaasutuste hoonetest.
- Vallavanem, Priit Kärsna, tegi üle-
vaate 18.04.2014 toimunud valla aren-
gukava ajurünnakust ning otsustati 
moodustada ajutine arengukomisjon.

Vigala valla valimisjaoskonnad
Valimisjaoskond nr 1, kuhu kuu-
luvad Avaste, Kausi, Kesu, Kojastu, 
Läti, Oese, Ojapere, Paljasmaa, Ti-
duvere, Tõnumaa, Vanamõisa, Va-
na-Vigala ja Vängla külad.
Hääletamisruum asub Vana-Vigala 
Rahvamajas asukohaga Jaama tn 
21 Vana-Vigala küla Vigala vald.

Valimisjaoskond nr 2, kuhu kuu-
luvad Araste, Jädivere, Kivi-Vigala, 
Konnapere, Kurevere, Leibre, Man-
ni, Naravere, Palase, Pallika, Päär-
du, Rääski, Sääla ja Vaguja külad. 
Hääletamisruum asub Kivi-Vigala 
Rahvamajas asukohaga Kiriku tee 
4 Kivi-Vigala küla Vigala vald.

Väljaspool oma elukohajärgset jaos-
konda ja valijad, kelle elukoha and-
med on rahvastikuregistrisse kan-
tud Vigala valla täpsusega saavad 
hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

Märjamaa Rahvamajas toimub 
ID-kaardi taotlemine 

14. mail 2014 kell 10:00 – 12:00

Eelnevalt on vajalik registreeruda ja 
teatada valla sotsiaaltöötajale oma and-
med (nimi, isikukood, aadress, telefon).
Samuti tuleb eelnevalt tasuda riigilõiv 
– vanaduspensionäridel ja puudega 
inimestel 6,39 eurot, tööealistel 24,28 
eurot. Riigilõivu saab tasuda pangaüle-
kandega või Märjamaa postkontoris.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
• Isikut tõendav dokument
• Riigilõivu tasumist tõendav dokument
• Puuet tõendav dokument (nt arstlik 
ekspertiisiotsus, pensionitunnistus)
• Foto tehakse kohapeal tasuta

Riigilõivu tasumine 
pangaülekandega: 
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja kontod: 
SWEDBANK EE932200221023778606 
SEB PANK EE891010220034796011
DANSKE BANK EE403300333416110002 
NORDEA BANK 
EE701700017001577198
Viitenumber: 2900081994
Makse selgitusse märkige toimingu 
nimetus, isiku nimi ja isikukood, kelle 
eest riigilõivu tasute.

Täiendav info ja eelregistreerimine Ilme 
Roosi tel. 489 4777; 526 9841
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Arengukava arutelust

18. aprillil toimusid küladekeskuses 
mõttetalgud valla tuleviku osas. Osa-
les 49 inimest ja arutelude käigus pa-
kuti välja uusi võimalusi. Kõige olu-
lisem on põhihariduse tulevik, kuna 
sellest sõltuvad otsused muude asu-
tuste ja tegevuste planeerimisel. Mõle-
mad põhikoolid on peale ajurünnakut 
vallavalitsusele veel täiendavat infot 
andnud. Võimalike lahendusi aastaks 
2015, mida arutada, on mitmeid. Ot-
suse tegemisel on eesmärk meie laste-
le parimate võimaluste loomine. 

1. Koolid ühendatakse üheks põhikoo-
liks
2. Mõlemad koolid jätkavad liitklassi-
dega (võimalik on lasteaed-põhikooli-
de moodustamine)
3. Üks kool jääb põhikooliks, teise baa-
sil moodustatakse lasteaed-algkool.
4. Mõlemad koolid ja lasteaiad viiakse 
ühe juhtimise alla.

Otsuse teeb keeruliseks, et meil ei ole 
ühte head lahendust. Oma valla õpi-
lasi on meil mõlemas koolis ühepalju 
(kokku 84 kahe kooli peale). Mär-
jamaalt pärit õpilaste arv väheneb 
järsult juba sel sügisel. Eelkutseõp-
pe vastuvõtt selgub samuti sügisel. 
Kivi-Vigala põhikooli kasuks räägib 
olemasolev koolikompleks, kus kõik 
vajalik on olemas ning kooli asukoht 
on valla keskel. Vana-Vigala põhikoo-
li kasuks räägib täna suurem õpilaste 
koguarv ning soodne asukoht seoses 
Märjamaa valla teenindamisega ning 
eelkutseõppe pakkumisega.

Mõtteid koolivõrgu ümberkorral-
damisel

Juhul kui koolid ühendatakse, siis 
selle tulemusena tekkiva kooli tööta-
jad on kõik kahe kooli tänased tööta-
jad, st meil on nii juhte, õpetajaid kui 
ka majandustöötajaid rohkem kui 
vaja. Seejärel korraldatakse vallava-
litsuse poolt (kaasates mõlema asu-
tusega seotud inimesi) sisekonkurss 
kõigile ühendatud koolis vajalikele 
ametikohtadele (et leida töötajad, 
kes edasi tööle jäävad). Koondatakse 
töötajad, kellele ei leidu rakendust 
(oma erialal või muus ametis). See-
järel, kui mõni ametikoht on endiselt 
täitmata, kuulutatakse välja avalik 

konkurss nende ametikohtade täit-
miseks.

Juhul, kui mõlemad koolid jäävad 
alles, siis moodustatakse liitklasse 
mõlemas koolis. Kui täna on liide-
tud põhiainetes ainult väga väikseid 
klasse, siis selle skeemiga jääb mõle-
masse kooli mitte üle 5 tavaklasside 
komplekti. Liitklassidel pole mõtet, 
kui ühes tunnis on 2 eri klassi ja neid 
õpetatakse rangelt lahus. Liitklassid 
eeldavad, et õpetaja ei “õpeta õpi-
kut”, vaid on innovaatiline, oskuslik 
ja arukas. Liitklassid on tavalised 
Põhjamaades ja annavad õpilastele 
oskusliku töö organiseerimise korral 
arengueelise. Üle 10 õpilasega liiklas-
sides on võimalik kasutada vajadusel 
ka abiõpetajaid. Liitklassid vähenda-

Kivi-Vigala Põhikool Vana-Vigala Põhikool
Kriitilised probleemid 
(koolide tuleviku sei-
sukohalt on siin oluli-
sed ainult Vana-Vigala 
ventilatsioon ja tuletõk-
kesektsioonid, mis sõl-
tuvad otseselt hoone 
funktsioonist).

1. Akendel väljast värvi 
uuendamine.
2. Keskküttekatla uuen-
damine ja kütmise osa-
line automatiseerimine.

1. Maja on jaotamata tu-
letõkkesektsioonideks. 
Kolmandal korrusel 
asuv matemaatika-ar-
vutiklass ei vasta tule-
ohutusnõuetele (seal ei 
tohiks klassi olla)
2. Esirõdu ei pea vett
3. Ventilatsioon on eba-
piisav (koolide ühenda-
misel probleem süve-
neb)

Huviringid Mitmekesisus ja maht 
täna mõlemas koolis 
võrdne

Mitmekesisus ja maht 
täna mõlemas koolis 
võrdne

WC-d Igal korrusel Kuna mõisahoone, siis 
P+T WC-d 1. korrusel

Vesi-kanalisatsioon Matsalu Veevärk, 
vesi kvaliteetne

Matsalu Veevärk, 
vesi kvaliteetne

Elekter Elektrilevi Kutsekooli elektrivõrk
Kütmine Kivisüsi (katel vajab 

uuendamist),
Katlamaja kütab lisaks 
kõrvalhoonet

Kerge kütteõli (võima-
lus keskküttega ühen-
damiseks)
Võimla keskküttel.

Kooli pakutavad teenu-
sed

Matuselauad, peolauad.
Ruumide üürimine, 
laagrid
Haridusteenus, hetkel 3 
õpilast väljastpoolt val-
da.

Ruumide üürimine.
laagrid.
Peolaudu on võimalik  
pakkuda koostöös eraet-
tevõtjate või kutsekooli-
ga (toidu valmistamine 
kutsekooli köögis).
Haridusteenus, hetkel 
50 õpilast väljastpoolt 
valda.

vad aga kindlasti õpetajate töökohti.
Koolide ühendamise korral eeldab 
huvitegevus transpordikorraldust, et 
ka koolist kaugemal elavad õpilased 
saaksid ringidest ja trennidest aktiiv-
selt osa võtta.

Aruteludes on kõlanud ekslikke argu-
mente, nagu oleks sisseostetud teenu-
sed (nt transport, toiduvalmistamine, 
puhastusteenused jne) soodsamad kui 
ise töötajaid palgal pidada ja inventa-
ri hankida. Tegelik elu näitab seda, et 
kehtib siiski energia jäävuse seadus ja 
sisseostetud teenus on odavam juhul, 
kui omal on asjad ebaotstarbekalt kor-
raldatud. Vald ei taotle oma teenus-
telt kasumit, küll ei saa eeldada “hea-
tegevust” eraettevõtjalt. Odavamat 
hinda on võimalik saavutada suurtelt 
mahtudelt, mis Eesti tingimustes aga 
reeglina ei toimi. Koolide ühendamise 
korral vaadatakse üle nii transpordi 
kui ka toitlustamise korraldus.

Võrdlusandmeid koolihoonete ja teenuste osas

Põhihariduse tuleViK on VõtmeKüsimus
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Antud tabeli põhjal on minu isiklik 
järeldus, et kooli pidamine on võima-
lik mõlemas asulas ja ka liitklasside 
tegemine mõlemal pool on võimalik. 
Vana-Vigalas eeldab ühendkool minu 
arvates tänasest oluliselt suuremat 
koostööd kutsekooliga ja mitmete 
muude uute lahenduste läbiaruta-
mist. Juhul, kui leiate tekstist, tabe-
litest vigu või puuduvat infot, palun 
sellest kindlasti esimesel võimalusel 
teada anda priit@vigala.ee.

Järgnevalt on vaja läbi arutada koo-
lide ümberkorraldamise eri varianti-
dega kaasnevad mõjud ja leida uute 
olukordade jaoks toimivad lahendu-
sed. Selleks on kindlasti vajalik, et 
Kivi-Vigala Põhikooli õpetajad (ja 
vanemad) külastaks Vana-Vigala Põ-
hikooli ja vastupidi, mida lähiajal ka 
korraldame.

Priit Kärsna

meeldetuletus!
„Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul 
kui ka koduaias tuleb järgida tuleohu-
tusnõudeid. Tuld võib teha vaid vaikse 
tuulega ja tähelepanelikult jälgida, et 
sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. 
Lahtist tuld ei tohi jätta kunagi järe-
levalveta, vaid tuleb lasta lõpuni põ-
leda, kustutada veega või summutada 
näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et 
lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Tu-
letame meelde, et igasugune kulupõleta-
mine on Eestis aastaringselt keelatud.“

Tuleohutuse seadus sätestab: 
§ 47. Küttekoldevälise tule tegemise ja 
grillimise tuleohutusnõuete rikkumine
 (1) Küttekoldevälise tule tegemise 
ja grillimise tuleohutusnõuete rikku-
mise eest karistatakse rahatrahviga 
kuni 200 trahviühikut.
 (2) Sama teo eest, kui selle on toime 
pannud juriidiline isik karistatakse 
rahatrahviga kuni 2000 eurot.

Väljavõte Vigala valla korra eeskirjast:
„17. Küttekoldevälise tule tegemisel 
tuleb arvestada järgmist: 
17.1 põlevmaterjali jäätmeid ja prah-
ti põletada ning lõket või muud küt-
tekoldevälist tuld võib teha väljapool 
ehitist tuulevaikse ilmaga selleks ko-
handatud mittepõleval alusel või tai-
mestikust puhastatud mineraalpin-
nasel tuletöö üle järelevalvet teostava 
isiku juuresolekul. 
Tuli peab paiknema vähemalt 15 m 
kaugusel mis tahes ehitisest või põ-
levmaterjali lahtisest hoiukohast ja 
vähemalt 30 m kaugusel metsast; 
17.2 avaliku lõkke tegemise peab sel-
le korraldaja eelnevalt kooskõlastama 
Päästeteenistusega. Avaliku lõkke te-
gemise koht peab paiknema mis tahes 
ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast 
või metsast vähemalt 50 m kaugusel; 
17.3 pärast jäätmete ja prahi põleta-
mist ning lõkke või muu küttekoldevä-
lise tule tegemist tuleb põlemisjäägid 
hoolikalt kustutada veega ülevalami-
se või mulla või liivaga katmise teel.“  
Arvestades viimasel ajal valitsenud 
kuivaperioodi, siis on looduses tuleoht 
suurenenud – palun võimalusel mitte 
lõkkeid teha ning kindlasti mitte kulu 
süüdata. Selle tagajärjel võib toimu-
da kontrolli alt väljununa suurem põ-
leng, mille käigus võivad hävineda nii 
hooned kui kannatada inimelud, rää-
kimata elusloodusest.

Vana-Vigala vabatahtlik tuletõrjeselts
 Martin Andreller

Talgupäev Vana-Vigala Hirvepargis
Talgupäeva korraldab MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala laupäeval, 10. mail kell 11.00. 

Kogunemine Hirvepargi sildi juures. Kaasa võtta mõni tööriist: reha, kirves, töökindad jms. Korrastame 
üheskoos Lisette ja Jakobi saare. Pärast talgutööd talgusupp ja toimub arutelu kohaliku elu edendami-
sest ja Hirvepargi hooldustööde võimalikkusest sellel aastal. Kõik abikäed on oodatud. Talgutööl osale-
mine annab võimaluse tegutseda teistega koos kogukonna heaks.

16. - 18. mail toimub 25. Roheliste Rattaretk „Kuidas elad Märjamaa?“, mis läbib ka Vigala valda. Tei-
sel päeval saabutakse Vana-Vigalasse, kus ka ööbitakse. 3. päeva hommikupoole külastavad osavõtjad 
Hirveparki ning seejärel jätkavad rattaretke Kivi-Vigala suunas.

Info telefonidel 5693 9091 või 5660 4062
Naudime koostegemise rõõmu!     

Talgute eestvedaja
Maie Üürike

Söökla Koolihoones.
Toitlustab ka lasteaeda
Teenused valla elanik-
konnale

VVTTK-lt ostetud tee-
nus kõrvalhoones
Söökla on renoveeritud.

Raamatukogu Kõrvalhoones küla raa-
matukogu

Koolis väike raamatu-
kogu peale õpikufondi, 
külaraamatukogu Jaa-
mas ca 2 km kaugusel

Aula Puudub, kasutatakse 
spordisaali, II k fuajeed, 
kahesaja meetri ligidu-
ses rahvamaja ja küla-
dekeskus

Korralik aula, vajab 
saali põranda remonti. 
Lisaks on kasutusel ki-
visaal ja kaminasaal.

Spordisaal Koolihoones, valla pa-
rim spordisaal

Kõrvalhoones, hoones 
on ka saun, mida kasu-
tavad külaelanikud

Staadion Kooli kõrval Kooli taga spordiplats, 
staadion 500 meetri 
kaugusel

Poiste käsitöö Koolihoones Koolihoones (ei vasta 
tingimustele), alterna-
tiiv tegevuse ümberkor-
raldamine koostöös kut-
sekooliga

Keemiakabinet Koolis Kutsekoolis
Õpilaskodu Koolist ca 12 km Koolist ca 500 m

Asub värskelt renovee-
ritud kutsekooli IV õpi-
laskodus.
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Vigala Valla 
aasta ema 2014

Vigala valla Aasta Ema tiitli pälvis 
see aasta Riina Siimar, kelle peres 
sirgub 4 hakkajat tütart ning kes on 
esimene kutsetunnistusega naispot-
tsepp Eestis. 

Riinale on alati tähtis olnud tema 
kodu ja perekond. Ilmselt seepärast ei 
ole ta väga palju osalenud ühiskond-
likus tegevuses. See-eest hindab ta 
perega koos tegemisi-käimisi. Riinat 
võib sageli koos elukaaslase Andry ja 
lastega näha valla üritustel, aktiivselt 
osaletakse nii valla spordipäeval, kü-
lapäevadel kui teistes ettevõtmistes. 
Varem tegutses Riina ka naiskodu-
kaitses, hetkel on ta Kivi-Vigala Põhi-
kooli hoolekogu liige.

Õpetaja ja tööandja, Raivo Koppel, 
iseloomustab Riinat kui väga töökat 
ja ettevõtlikku naist, kes sooritas esi-
mese naisena pottsepa eksami ja kel-
lest sai esimene kutsetunnistusega 
naispottsepp Eestis. Sellele säravale 
algusele järgnesid tööd mitmetes Ees-
ti kodudes ja kõikjal jäi silma Riina 
hea suhtlemisoskus, tööoskused ning 
sellest tulenev klientide usaldus nais-
pottsepa vastu. Tema töögraafik on 
täidetud kõige keerukamate ja kau-
nimate projektidega erinevates pai-
kades väga pikaks perioodiks. Riina 
arendab järjepidevalt oskusi pottsepa 
ametis ja soovib luua oma pottsepa-
talu. Eelmisel suvel toimus tema ko-
dutalus esimene pottseppade töö- ja 
puhkelaager, mis pürgib muutuda 
traditsiooniliseks suveürituseks.

Usume, et Riina julgelt astutud samm 
uue eriala valimisel on end juba igati 
õigustanud ja ka Riina lapsed on ema 
edu järginud ning on usinad õppurid, 
kelle tunnistustest ema vaid rõõmu 
tunneb. 

Pere neli tütart on väga tublid õpila-
sed ja mitmekülgsete huvidega aktiiv-
sed tütarlapsed.

Liis on lõpetanud Kivi-Vigala Põhi-
kooli ja õpib Tallinna 32. Keskkoo-
lis. Tema õppeedukus on alati olnud 
eeskujulik, ta on läbi aastate osale-
nud aineolümpiaadidel ja osalenud 
aktiivselt paljudes huviringides (rah-
vatants, lastekoor, näitering, kunsti-

ring, võrkpall).

Pille on samuti lõpetanud Kivi-Vigala 
Põhikooli ja õpib Tallinna 32. Kesk-
koolis. Ka tema õppeedukus on alati 
olnud eeskujulik ja ta on osa võtnud 
aineolümpiaadidest. Pille on osalenud 
paljudes huviringides ja võitnud me-
daleid maakonna kergejõustikuvõist-
lustel.

Iiris ja Triin õpivad Kivi-Vigala Põhi-
kooli 4. ja 5. klassis. Nendegi õpitule-
mused on väga head ja vanemate õde-
de eeskujul on nemadki mitmekülgsed 
ja aktiivsed ning osalevad mitmetes 
huviringides.

Ilme Roosi
Sotsiaaltööspetsialist

KIVI-VIGALA RAHVAMAJAS
9. MAIL

KELL 20.00

Vigala Meeskvinteti heliplaadi
„Nii tugevad kui kaljud 

suures meres“

ESITLUSKONTSERT
Pärast kontserti emadepäeva 

simman koos ansambliga 
Muhumaalt

Info ja broneerimine 
520 2436 Heli Lints
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maadlusuudised
12. aprillil toimusid Haapsalus kree-
ka-rooma maadluse Eesti meistri-
võistlused kuni 20-aastatsele noor-
meestele. Raido Liitmäe saavutas 
kehakaalus 84kg 1. koha. Sellega ta-
gas Raido endale pääsu Põhjamaade 
meistrivõistlustele, mis 3. - 4. mail 
Soomes aset leiavad.

13. aprillil võisteldi Vinnis sumo-
maadluse Eesti meistrivõistluste 
medalite peale. Kuni 12-aastas-

Jõutõstmine
12. aprillil toimusid Rapla maakonna 
klassikaline jõutõstmisvõistlus. Klas-
sikaline jõutõstmine näeb ette, et ei 
või kasutada spetsiaalset trikood ja 
põlvesidemeid. Võistlejaid oli kokku 
25. Vana-Vigalast oli väljas 8 meest, 
veel olid esindatud Rapla, Märjamaa, 
Kehtna ja Kohila võistkonnad. Esi-
mest korda oli võistlustel ka naisjõu-
tõstja. 

Tulemused järgmised: 

Triinuly Veimann 52kg 1. koht: kükk 
35kg, lamades surumine 30kg ja jõu-
tõmme 50kg, kokku 115kg. 
Raido Rehepapp 53kg 1. koht: kükk 
40kg, lamades surumine 35kg ja jõu-
tõmme 70kg, kokku 145kg. 
Markus Rudak 59kg 2. koht: kükk 
60kg, lamades surumine 45kg ja jõu-
tõmme 95kg, kokku 200kg. 
Hannes Välis 74kg 6. koht: kükk 85kg, 
lamades surumine 70kg ja jõutõmme 
117,5kg, kokku 272,5kg. 
Andreas Viibus 74kg 5. koht: kükk 
107,5kg, lamades surumine 70kg ja 
jõutõmme 130kg, kokku 307,5kg. 
Arnold Zagurski 74kg 4. koht: kükk 
100kg, lamades surumine 75kg ja jõu-
tõmme 140kg, kokku 320kg. 
Rain Saar 74kg 1. koht: kükk 145kg, 
lamades surumine 120kg ja jõutõmme 
200kg, kokku 465kg. 
Alari Veerits 93kg 2. koht: kükk 
165kg, lamades surumine 105kg ja 
jõutõmme 185kg, kokku 455kg.

Hannes Välis

7. märts - 6. aprill oli võimalus osa-
leda Raplamaa Rattaklubi KoMo 

liikmetel treeninglaagris Hispaanias. 
Hispaaniasse sõitsime autoga, kokku 
oli meid 8. Sinna sõites läbisime pal-
jud riigid Läti, Leedu, Poola, Saksa-
maa ja Prantsusmaa. Teekonna pik-
kus sihtkohta oli 3700 kilomeetrit. 
Laagri eesmärgiks oli koguda võimali-
kult palju kilomeetreid, et valmistuda 
uueks rattahooajaks. Viibisime linnas 
nimega Oliva Nova, mis on uusaren-
dus vanale linnale Olivale. Kuu aja 
jooksul oli meie koduks kena kolme-
toaline majaosa ühes villas. Maja 
taga asus golfiväljak ja meie aias oli 
bassein, kus oli peale pikka trenni 
hea jalgu jahutada. Ise tegime süüa ja 
koristasime. Iga päev oli kaheliikme-
line toimkond, kes süüa valmistas ja 
majapidamist korras hoidis.

Trennid toimusid teisipäevast pü-
hapäevani, esmaspäeviti puhkasime. 
Ilmad olid päikselised ja soojad. Hom-
mikuti peale ülestõusmist jalutasime 
mere äärde, mis oli meie kodule väga 
läheda. Peamiselt oli üks trenn päe-
vas, mõnel korral ka kaks. Trennid 

olid pikad ja väsitavad. Iga pühapäev 
oli mäetrenn, kus pidime sõitma mäk-
ke, mis oli 8 km pikk. Seda mäge võt-
sime järjest mitu korda. Kahel korral 
sõitsime kuulsat Vuelta tõusu. Kuu-
lus on ta selle pärast, et Hispaania 
velotuuri nimeks on Vuelta ning üks 
etappe lõppeb sama mäe otsas.

Puhkepäevadeks olid meil esmas-
päevad ja need olid sisustatud eri-
nevate tegevustega. Esimese puhke-
päeva veetsime rannas, päevitasime 
ja nautisime ilma. Osad meist käisid 
ka meres ujumas. Õhtuks saime kõik 
ennast meeldivalt punaseks. Teise 
puhkepäeva hommikupoole veetsime 
taas rannas ja hiljem läksime kau-
banduskeskusesse, kus saime poodel-
da. Kolmandal puhkepäeval sõitsime 
vaatamisväärsusi vaatama. Käisime 
kuurortlinnas nimega Benidorm ja 
Les Fonts de L’algar joal. Neli näda-
lat läks väga kiiresti ja päris palju jäi 
nägemata. Loodan, et laagrist oli hoo-
ajaks kasu ja esimestel võistlustel on 
seda juba tunda.

Kärolin Lints

treeninglaager hisPaanias
Ohtlike jäätmete 

kogumisring
Vigala vallavalitsus korraldab eraisiku-
telt ohtlike jäätmete ja elektroonika-
jäätmete kogumise ringi juunikuus. 

Kogumisele ei kuulu eterniit, metall, 
mööbel ja ehitusmaterjalid. Võtame 
vastu komplekseid elektroonikasead-
meid, külmikuid (ei tohi olla eraldatud 
üksikuid osi), õliradiaatoreid, autoaku-
sid ja muid ohtlikke aineid sisaldavaid 
jäätmeid. Vaheladustamist ei toimu.

Soovist ära anda ohtlikke jäätmeid 
teatada 19. maiks Ain Kärsnale tel. 
489 4774, 511 8229 või meilile ain@
vigala.ee maikuu esimesel poolel.

te tüdrukute hulgas kaitses Heily 
Tiitus mullust võitu, lisaks oma 
kehakaalu võidule saavutas ta ab-
soluutkategoorias 2. koha. Kuni 14-
aastaste tüdrukute seas saavutasid 
2. koha Triinuly Veimann (45kg) ja 
Eneli Suitsev (60kg).

26. aprill - Vändra Lahtine Matt:
Hannes Välis 1. koht 69kg
Andreas Välis 2. koht 69kg
Jacomo Noe 3. koht 85kg

Jüri Nisumaa



8 VIGALA SÕNUMID

Rinaldo Nurm on oma eluteed kä-
sitlenud raamatus „Sõjateest las-

kurkorpuses ja teisi mälestusi“, mis 
ilmus sarjas „Aja lood“ 2006. aastal. 
Raamatus on autori isiklikku elu ca 60 
leheküljel, kaks kolmandikku raama-
tust on pühendatud sõjasündmustele. 
Ilmselt on sarja eesmärk tutvustada 
eestlaste saatust viimases sõjas ning 
sellest tingitud hilisemaid läbielamisi.

Nimetatud raamat on huvitavalt 
kirjutatud, seda on võimalik lugemi-
seks laenutada, seepärast piirdun siin 
vaid väheste faktidega R. Nurme elust 
seda enam, et Vigala kogudust ei ole ta 
oma raamatus üldse meenutanud.

Rinaldo Nurm sündis 1920. aastal 
Vaivaras, lõpetas Narvas gümnaasiu-
mi vahetult enne sõda. Hirm vanema-
te võimaliku küüditamise eest sundis 
R. Nurme minema sõjaväkke, mis 
eestlaste jaoks algas muidugi tööpatal-
joniga. Seal ellujäänud said armeesse, 
lahingutesse. Minu jaoks oli huvitav 
teada, et nõukogude armees teenivaid 
noormehi sunniti parteisse astuma – 
Eestisse sõjast eluga tagasijõudvad 
pidid olema ümber kasvanud; Rinaldo 
Nurme ähvardati koguni relvaga, kuid 
ta ei kasvanud õieti ümber ning sellest 
sai tema edaspidises elus arvestatav 
takistus, ikka julgeolekuorganite abil. 
Tihti tuli töökohtade vahetusel oman-
dada uus kvalifikatsioon. Et ta töötas 
raamatupidajana, lõpetas ta 1953. a. 
raamatupidamise täienduskursuse.

Samal ajal hakkas ta õppima teoloo-
giat. Oma mälestustes põhjendab ta 
seda nii: „Olin kogenud Jumala poolset 
hoidmist sõja raskeil päevil ja nüüd lan-
getasin otsuse hakata tööle Tema riigi 
kuulutamisel.“ Ta ordineeriti 17. mail 
1956 Tallinna Piiskoplikus Toomkiri-
kus. EELK Konsistooriumi korraldusel 
oli ta 1956. aasta jaanuaris suunatud 
vaimulikuna Saaremaale Kihelkonna 
ja Kärla kogudust teenima, peale sel-
le tuli käia jutlustamas neljas kümne 
kuni viieteistkümne kilomeetri kaugu-
sel asetsevates palvelates. See nõudis 
palju energiat, sõidud tuli endal kinni 
maksta, kuid noor inimene sai selle 
kõigega hakkama, sest R. Nurmest 
oli saanud perekonnainimene – 1952. 
aasta 3. juulil abiellus ta Kadrinast 
pärit Valve Altmäega. Poeg Tiit-Olavi 
sündis järgmise aasta oktoobris. 

Kihelkonnas oli R. Nurm välja-
paistvalt edukas – suurenes koguduse 

liikmete arv, kiriku sissetulekud suu-
renesid märgatavalt ning loomulikult 
äratas see huvi julgeolekuorganites ja 
maksuametis, nii aktiivne kirikuõpe-
taja ei sobinud enam Kihelkonna ko-
gudust teenima, seepärast suunati ta 
1960. aastal EELK Harju-Jaani Risti-
ja Johannese koguduse õpetajaks, seal 
teenis ta ka 1961. aastal.

1970. aastal suunati ta Vigala kogu-
duse õpetajaks.

Vigalas töötas R. Nurm ainult ühe 
aasta, paljud teda ei mäletagi, ka ei 
maini ta oma raamatus Vigalat üldse. 
Koguduse liikmeid oli sel aastal 726, 
ristiti üks laps, leeris käis 3 noort, ki-
riklikke matuseid oli 56. Matuste arv 
sõltus muidugi surnute arvust ja sis-
sejuurdunud matustetraditsioonist. 
Tavalistel jumalateenistustel oli kirik 
ikka tühi ning rajoonis oldi rahulole-
matud – Vigala sai ju uue, noorema 
kirikuõpetaja, kuid ikka käivad usk-
likud kellegi kodus palvetundides, õi-
gustades seda nagu omavahelisi koos-
viibimisi juubelite ja mälestuspäevade 
tähistamistena. Aga nii ei saanud ju 
teada, kes seal koos käivad, mida aru-
tatakse. Jumalasõna kuulamiseks on 
kirik. Nii kutsuti rajooni täitevkomi-
teesse selgitust andma külanõukogu 
täitevkomitee esimees ja majandite 
esindajad, tollasest „Vabaduse“ kol-
hoosist olin seal mina. Peapesu sai 
täitevkomitee esimees Aino Heinpõld 
– kuidas ta ei tea, mida kirikus tehak-
se, kuidas käitub uus kirikuõpetaja! 
Kes mäletab Aino Heinpõldu, teab, et 
suu peale ta kukkunud polnud, arg 
ammugi mitte, nii vastas ta kärkivale 
ülemusele: „Püüan end parandada, see 
on nii lihtne. Nurm on ju hariduselt 
raamatupidaja, meil täitevkomitees 
on praegu just arvepidaja töökoht täit-
mata – ma võtan ta tööle, nii on ta igal 
tööpäeval minu silma all.“

Oi sa jeerum, mis nüüd järgnes 
– ülemus (jätan kadunu nime mai-
nimata), turd mees, tõstis oma käe, 
raksatas rusikaga täiest jõust lauale 
ja röögatas: „Seltsimees Põldhein, kas 
Te tulite siia nalja tegema!!!“ Esimest 
korda elus nägin nii vihast meest, pea-
legi soliidsel  ametipostil, naiste peale 
karjumas. Aga ega me kohkunud, meie 
puhkesime hoopis naerma, sest suures 
vihas oli kärkija Aino perekonnanime 
valesti öelnud ning see tegi meile nal-
ja, naersime veel tagasiteel koju. Rah-

vast ei hakanud ikka kirikusse ajama, 
poleks seda osanudki, käigu igaüks 
seal, kus tahab.

Võibolla oleks R. Nurm Vigalasse 
jäänudki, kuid polnud ju elamispinda. 
Kihelkonnas oli kirikuõpetaja jaoks ol-
nud väike majake ning arvesse võttes, 
et sajandeid oli kirikuõpetaja roll väga 
tähtis, oli nüüd raske leppida tõsiasja-
ga, et kirikuõpetajale korterit, veel vä-
hem maja ei ole. R. Nurm püüdis ära 
kasutada ka oma sõjamehe staatust, 
käis isegi diviisikaaslase ministri Ar-
nold Greeni jutul, et Tallinnasse kor-
terit saada, kuid asjata.

Aastatel 1971-1973 teenis R. Nurm 
Haljala ja Käsmu kirikus, mille lõ-
petas ebasobiva transpordiühenduse 
tõttu, liinibussidega oli palju ümber-
istumisi, ooteaegu, kodust tuli ära 
olla varahommikust hilisõhtuni. Ka ei 
olnud julgeolekuorganid R. Nurme ra-
hule jätnud, ikka meelitati koostööle. 
Olen mõelnud, et sellised ettepanekud 
tuli enda teada jätta, eneses läbi elada, 
see pidi väga raske olema. Nii jättis R. 
Nurm kirikuõpetaja ameti.

Paralleelselt vaimuliku tööga teenis 
ta leiba mitmetel teistel ametikohta-
del, kõige rohkem raamatupidajana, 
kuid ka laadijana, viadukti ehitusel 
süvendite kaevamisel, truupide ehi-
tamisel, võsa lõikamisel, puidutsehhis 
toolide valmistajana, lõpuks puidu-
tsehhi juhatajana. Ta oli visa õppija, 
raamatupidamise kursustest oli juba 
juttu, kuid ta tegi läbi ka kursused 
tööstuskatla kütja kvalifikatsiooni 
saamiseks, kui pakuti kütja töökohta.  

Kaua aega tuli elada abikaasa vane-
mate juures, hiljem sai abikaasa kor-
teri uues paneelmajas.

R. Nurme abikaasa suri 1986, järg-
misel aastal jäi Rinaldo Nurm pensio-
nile, kuid mitte tegevusetult istuma 
– ta kuulus Memento Liidu Rakvere 
Ühendusse, oli Memento Tööpataljon-
laste Ühenduse liige. 2005. a sai ergu-
tusauhinna Eesti Kirjandusmuuseumi 
ja Ühenduse Eesti Elulood elutöövõist-
lusel. 2007. aastal käis ta Kihelkonnas 
õnnitlemas oma kunagisi leerilapsi 
nende briljantleeripäeval. 

Käesoleva loo lugeja võib imestada, 
miks ma nii pikalt kirjutan Rinaldo 
Nurmest, kuid arvan, et tema elukäik 
on hea näide, kui raske ja künklik oli 
vaimuliku elu nõukogude võimu ajal.

Rinaldo Nurm suri Kadrinas 
05.05.2009., urn on maetud 28. juunil 
2009. a Jõhvi kalmistule, kus puhka-
vad tema vanemadki.

Kaie Bergmann

Veel Vigala KiriKuõPetaJatest - seeKord 
rinaldo nurmest
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uusi raamatuid KiVi-Vigala 
raamatuKogus

ILUKIRJANDUS
Hofberg, A. Isa naine
Eelrand, H. Me veel näeme
Pino, N. Trepikoda
Sajo, M. Võõrad õue peal
Green, S. Poolpaha
Eco, U. Foucault`pendel 
Mathura Käe all voogav joon: luuletu-
sed
Eesti naljajuttude ja -salmide kuld-
raamat
TEABERAAMAT
Aru, J. Matemaatika õhtuõpik
Viik, S. Mõnusad meisterdused
Vseviov, D. Venemaa
TEA entsüklopeedia 11. köide
Rahvakultuuri aastaraamat 2013
Eesti-soome vestmik
Eesti ajalugu III
LASTEKIRJANDUS
Annus, E. Auto ja põder
Tinnuri, U. Draakon Tõnn ja vares 
Vilma
Püttsepp, J. Juhani jutte
Laurent, K. Kana Kaa on armunud
Tomusk, I. Kriminaalne suvevaheaeg
Henriksen, L. Kuradisaare ingel
Vainola, K. Kus on armatus?
Saksatamm, M. Lepatriinu ja Ping-
viin
Lagercrantz, R. Minu õnnelik elu
Kass, K. Sandri mikroskoop
Pervik, A. Sinivant läheb lasteaeda
Stark, U. Vilista mulle, Johanna
Sünnipäevalood: jutud, luuletused

19. aprillil toimus Vana-Vigala 
Põhikooli aulas järjekordne 

Vigala valla laste lauluvõistlus. Võist-
lustulle astus 23 noort lauljat, tuu-
lerõugete või haige hääle tõttu pidi 
seekord 5 last kahjuks osalemisest 
loobuma. Noori lauljaid hindas viie-
liikmeline žürii, kuhu kuulusid Vi-
gala meeskvinteti hing Olavi Meeles, 
Vana-Vigala Põhikooli õpetaja ja päri-
musmuusika asjatundja Krista Tõld-
maker, Kivi-Vigala Põhikooli õpetaja 
ja huvijuht Ilona Noor, bändimees 
Hendrikko Juhkam ja Rahvusooperi 
Estonia solist René Soom. 

Lapsed võtsid mõõtu viies vanuse-
rühmas. Järgnevalt lauluvõistluse tu-
lemused:

3-7-aastaste hulgas võitis Mariel 
Rannik, teist kohta jäid jagama Karo-
la Vitsberg ja Iiris Saffre (kõik Vana-
Vigala lasteaiast, õpetaja Silja Käär). 
8-10-aastaste vanuserühmas võitis 
Kaspar Sume (Kivi-Vigala PK, õpeta-
ja Aili Soonberg), II koha sai Kärolin 
Kikas (Vana-Vigala PK, õpetaja Silja 
Käär) ja III koha Berit Kristin (Ki-
vi-Vigala PK, õpetaja Aili Soonberg). 
11-13-aastasest võitis Riia Orgmets 
(Vana-Vigala PK), teisele kohale tuli 
Egert Nei (Kivi-Vigala PK) ja kolman-
da koha sai Kaily Ojavee (Vana-Viga-
la PK), kõigi kolme lapse õpetajaks oli 
Silja Käär. Selles grupis andis žürii 
välja ka eripreemia, mille sai Kivi-
Vigala kooli tüdruk Lucinda-Maria 

Lehtmets. 14-15-aastaste vanuserüh-
mas oli seekord vaid kaks osalejat. 
Võitis Helyn Luik Kivi-Vigala Põhi-
koolist (õpetaja Aili Soonberg), teiseks 
jäi Triinuly Veimann Vana-Vigalast 
(õpetaja Silja Käär). Viimases vanu-
serühmas võistlesid lauljad alates 16. 
eluaastast kuni gümnaasiumi lõpuni. 
Siin tuli võitjaks hõbehäälne Kivi-
Vigala tüdruk Gerli Kullap (õp. Aili 
Soonberg), teisele kohale platseerus 
Kristel Kirsipuu (Kullamaa KK, ju-
hendaja Silja Käär) ja kolmanda koha 
sai Jaanika Lepla (Kivi-Vigala PK, õp. 
Aili Soonberg).Publik valis oma lem-
mikuks Gerli Kullapi. Iga vanuserüh-
ma võitja sai õiguse esindada Vigala 
valda Raplamaa Laulukarussellil, 
mis toimus 25. aprillil Märjamaa rah-
vamajas. Meie lapsed esinesid tublilt, 
kuid finaali edasipääsu seekord keegi 
neist ei saanud.

Tahan öelda suure-suure tänu kõi-
gile lauluvõistlusel osalenud lastele, 
nende vanematele, publikule, žüriile 
ja loomulikult lauluõpetajatele Eda 
Soosaarele ja Aili Soonbergile suure 
vaeva nägemise eest! Suur tänu ka 
Vigala vallavalitsusele, kes on auhin-
nalaua katmist rahaliselt kõik kuus 
aastat toetanud! 

Järgmine lauluvõistlus jälle järgmi-
sel aastal ja Kivi-Vigalas!

Silja Käär
Vana-Vigala laste lauluõpetaja

Vigala valla laste Vi lauluvõistlus

tÖÖalased tÄieNdkOOlitused

auto keredetailide ettevalmistamine 
värvimiseks ja pindade värvimine - jätkukoolitus

60 tundi, algus juuni/juuli 

arvutikoolitus, ms excel 2010 väikeetevõtjale 
30 tundi, algus mai/juuni

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest finant-
seeritavad koolitused on tasuta antud valdkonnas töötavatele täiskasvanutele ja 
ümberõppijatele.Kursuste lühiõppekavad on kooli koduleheküljel.

registreerimine ja lisainfo: Tel. 5662 4701 või e-post: ilmi@vigalattk.ee

Vana-Vigala raamatukogusse 
tulnud uudiskirjandus

Eesti naljajuttude ja -salmide kuld-
raamat 
Püttsepp, J. Juhani jutte 
Tomusk, I. Kriminaalne suvevaheaeg 
Vainola, K. Kus on armastus?
Saksatamm, M. Lepatriinu ja Ping-
viin 
Eelrand, H. Me veel näeme 
Viik, S. Mõnusad meisterdused 
Griffiths, M. Puutöö nädalalõppudeks
Vainjärv, A. Päästejuhised veepääste-
töödel 
TEA entsüklopeedia. 11. köide
Pino, N. Trepikoda 
Veidemann, B. Tumenejad 
Vseviov, D. Venemaa 
Stark, U. Vilista mulle, Johanna
Sajo, M. Võõra õue peal
Teede, A. Ühe jalaga põhjas 

Head lugemist!
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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

Maikuu sünnipäevalapsed

LINDA LEPP      93
VAIKE VARIKMAA     90
VILHELMINE   LÄÄTS    90
AMANDA MAALINN     85
AINO SAARESTE     84
AARE VLASSOVA     84
SILVI ANDRELLER     75
ANTS ÜLEMAANTE     70
HELJO RÄMO      70
LEMBIT TONDI     65
TÕNU SOBNIN     65
HEINO ROKK      65
NADEŽDA ROOSI     65
REET ALU      65
TIIA NUUTER      65
ERKKI TAPANI JANATUINEN    60

Ka siis kui juuksed
hõbehallid,

õnn jäägu ikka
sama kalliks!

PALJU ÕNNE!

Uus ilmakodanik

Kerttu-Liisa Voosalu

Õnne vanematele!

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 

51 45 215, info@est-land.ee

Pakume tööd

AbivAllAvAnem-
areNdusspetsialistile

Kandideerimisavaldus, CV ja hari-
dust tõendavate dokumentide koo-
piad esitada Vigala Vallavalitsusele 
aadressil Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala 
küla, Vigala vald, Rapla maakond 

78001 või e-posti aadressil: vigala.
vald@vigala.ee.

Dokumentide viimane esitamise 
tähtaeg on 23. mai 2014.

Konkursi dokumendid: www.vigala.
ee rubriigis "vabad töökohad".

Vana-Vigala põhikooli 
emadepäeva- ja kevadkontsert 

toimub 16. mail kell 18.00 
kooli aulas

Mälestame head töökaaslast ja sõbrannat

ELVI  REINERIT

Loide, Mati, Aili, Ülo, Lille ja Jaan

Avaneb valguse värav,
Viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild…

Mälestame endist armsat kolleegi

ELVI REINERIT

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool

Mälestus Sinust hinge
jääb helge ja hea,
meil mõtetes püsid sa ikka,
elad edasi meie seas…

Mälestame meie kallist klassijuhatajat

ELVI REINERIT

Kivi-Vigala Põhikooli XIX lend

Su kodu on nüüd seal kus linnutee,
see helandav rada kui sädelev kee.

Leiname kallist,
ELVI REINER'it

ja täname südamest Elvi endisi õpilasi ja 
töökaaslasi, kes aitasid korraldada ilusa 

ärasaatmise ja ehtisid kalmu ilusate 
lilledega.

Külarahvas

Meie hulgast lahkunud:

ELVI REINER
ÜLo TEguR

eelinfo vigala valla sündmustest

13.06. Vigala valla suvepidu 
Vana-Vigala Laululaval

09.08. Vigala valla spordipäev ja 
külade päev Kivi-Vigalas

10.08. Poti laat Vana-Vigalas 


