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Lugupeetud Vigala inimesed!

Oma Vabariigi aastapäevakõne alus-
tan ma tsiteerides ajakirja „Põlluma-
jandus“ 21. veebruarist, ühest väga 
murrangulisest aastast, meie ajaloos. 
„Vaevalt on suutnud esimene hommi-
kune päikesekiir kullata majaharju ja 
metsalatvu, kui peremees astub õue, 
käes sini-must-valge riigilipp. Hom-
mikune pakane ei suuda kiiremaks 
muuta tema väärikat ja rahulikku 
sammu, kui ta astub lipuvarda juure 
ja hakkab korraldama nööri. Sama 
väärikalt kui astus peremees ise, tõu-
seb lipp masti tippu ja hakkab rõõm-
salt lehvima karges hommikutuules. 
Peremees ei märka, et pakane kipub 
kohmetama paljaid käsi, ei pane tä-
hele, et ta on tulnud välja kargesse 
hommikusse kuueväel. Tema mõtted 
ei ole praeguse tegevuse juures, need 
rändavad kusagil mujal. Tuleb meel-
de rida talvehommikuid, millal ta 
siinsamas heiskas riigi sünnipäeval 
lipu. Tulevad meele ka need pikad tal-
vepäevad, mil tuli olla kaitsekraavis, 
püss käes ja pilk luuramas vaenlast. 
Milline rõõm oli siis, kui lõppes sõda!
Seljataha jäid vintsutused. Neile ei 
tahtnud isegi mõelda tagant järele. Ei 

olnud selleks aegagi. Püssi maha jät-
tes tuli haarata adrakäsipuud ja kir-
vevars, künda põldu ja ehitada kodu. 
Tööski oli omajagu raskust, kuid töö-
tulemused tasusid selle mitmekord-
selt. Põldu tehti juure, viljasaagid 
tõusid, lauta sigines ilus tõukari. Pe-
remees tundis end talus tõelise vaba 
peremehena. Keegi ei seganud tema 
tööd, keegi ei sundinud talle pääle mi-
dagi vastuvõtmatut.

Nii veeresid aastad kirjus reas, üks 
parem, teine halvem, kuid üldiselt 
oli rinnas kindlusetunne ja meeles 
rahulolu. Tänavune aasta on erinev 
teistest. Jõu ja võimu metsikud kired 
on pääsenud jälle võidule. Meie oleme 
seni jäänud heitlustest kõrvale, kuid 
mis toob tulevik? See küsimus teeb tõ-
siseks peremehe näo, kui ta sammub 
aeglaselt tagasi toa poole. Ei suuda 
tema tõsist meeleolu hajutada ka rõõ-
mus lipu lehvimine värskes hommi-
kutuules. Nii suur on mure oma kodu, 
oma talu pärast. Enne tuppa astumist 
libiseb peremehe pilk üle küla - kõik-
jal lehvivad naabertaludes sini-must-
valged lipud. See rahustab. See toob 
tagasi kindlustunde. Kui meie kõik 
ühiselt kaitseme oma vaba kodu-

maad, kui me kõhklematult järgneme 
oma riigi kõrgematele juhtidele, siis 
oleme teinud kõik, mis meie võimu-
ses - ja SIIS ON KA SAATUS MEIE 
POOLT.“

Mis sest, et on möödunud rohkem kui 
74 aastat selle kirjutise avaldamisest, 
osad mõtted sellest on ka tänasel päe-
val aktuaalsed. Me ei saa akendest 
välja vaadates rääkida külmast ning 
ülemäära murelikust talvehommi-
kust, kuid kahtlemata me peame rää-
kima töödest ning tegemistest, mis 
on meid möödunud aastal saatnud 
ja ka nendest, mis ootavad meid ees. 
Tulevikku vaadates näeme ka oma 
koduvalla käekäigu osas mitmeidki 
probleemseid kohti – meid ei kollita 
ja meid ei plaani jagada kahte lehte 
Rail Baltic, kuid meie kõigi mõtetest 
on läbikäinud haldusreform ja selle 
tagajärjed. Selgemast selge on see, et 
suuri otsuseid võib vastu võtta vaid 
hoolikalt kaalutletult, et nendest sün-
niks rohkem kasu ning vähem kah-
ju. Suurtes otsustes segunevad aga 
tihtipeale emotsioonid ja faktid ning 
reaalsus. Selles peame meie ennast 
ning enda pead külmana hoidma. See 
ongi koht talupojatarkusele. Kui me 

Martin andrelleri, 
Vigala vallavolikogu esimehe 
Vabariigi aasTaPäeVa kõne
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taandame end nüüd riiklikult tasan-
dilt selle mõttega koduvalda, siis on 
ka siin kahtlemata järgnevatel aas-
tatel vastu vaja võtta põhimõttelisi 
otsuseid, kuidas valla ning ennekõi-
ke valla kodanike käekäiku senisest 
paremaks muuta. Ma rõhutan eraldi, 
veelgi kindlamalt jätkusuutlikuks 
muuta. Vigala valla rahvaarv kaha-
neb nagu teisteski Eesti maavaldades 
ning see toimub mujalgi maailmas. 
Meie linnastumist peatada ei suuda, 
kuid me suudame muuta oma tule-
vikku, sellega kohandudes – meie 
senist elukorraldust kohaldades sel-
lega, jättes siiski sihiks, et inimesi 
Vigalas saaks rohkem olema, kui on 
täna. Siingi tuleb aga eraldi rõhuta-
da, et kõigile selgeks saaks ning meel-
de jääks – meie tulevik on meie endi 
kätes. Meie eest ei hakka mitte kee-
gi tegema seda omajagu rasket tööd, 
kuid nagu kõne alguses öeldud, tasu-
vad töötulemused selle ehk mitme-
kordselt. Kui te tahate teada, kuidas 
kohaliku elu korraldada, siis ei saa te 
otsa vaadata nõudlikul pilgul ainult 
vallavalitsusele ning volikogule, vaid 
selle käigus peate otsa vaatama ka 
ise-endale ning peate vaatama otsa 
endast vasakul, ning endast paremal 
istuvale Vigala inimesele. Meie hom-
ne päev on siinsamas saalis, see on 
meie endi kätes.

Järgnevale aastale vaatan mina ise 
otsa lootusrikka pilguga. Ühistege-

vus, mida on tehtud, millest on räägi-
tud, peab saama veel laialdasem ning 
veel rohkemal määral inimesi kaasa-
tõmbavam. Osad inimesed räägivad 
lõhest valla kahe serva vahel ning ma 
mõistan neid, kuigi osades aspektides 
siiski absoluutselt mitte. Pidagem 
meeles, meie vald pole ülemääraselt 
suur ning kõike korraga ette võtta ei 
suuda majanduslikult isegi riik mitte. 
Sestap kutsun ma inimesi üles mitte 
rääkima niivõrd lõhedest ja problee-
midest vallas, vaid justnimelt sellest, 
kuidas neid ületada ning lahendada. 
Ma kutsun teid tegudele! 

Seda enam on mul suur heameel näha 
ühte vallas tegutsevat seltsi, mis meie 
kõigi heaolu ning turvalisuse nimel ellu 
on kutsutud ja oma veel lapsekingades 
reipalt edasi astub. Minu suurim rõõm 
peitub aga selles, et see ühendab juba 
praegu inimesi valla eri servadest Lä-
timetsast Selja kaldani ning tulevikus 
laiendab oma kande- ning kõlapinda. 
See on ühistegevus, mis on täpselt nii 
edukas oma tulemustes, kui aktiivne 
on selle liikmeskond, meie kõigi – li-
gimeste kaitsel. Lisaks vabatahtlikele 
päästjatele on ka teisi seltse ja sõprus-
kondi vallas, mis teevad juba aastaid, 
kui mitte aastakümneid oma tänu-
väärset ühiskondliku tööd ning mis on 
tuntud ka naabervaldades, kui suisa 
mitte kaugemalgi. Vigala sportlaseid 
teab aga igaüks. Toetagem neid, oma 
osalusega!

Koos ühistegevusega soovin ja loodan 
ma näha ka külaelu aktiviseerumist 
seal, kus see seni niivõrd aktiivne 
pole. Ma loodan, et ma näen kuu aja 
pärast ka seda, kuidas Vana-Vigala 
küla valib omale vanema ning, et see 
üritus on osavõturohke. Seejärel on 
kord nii Kivi-Vigala, kui teiste külade 
käes. Ma rõhutan jällegi – meie tule-
vik on meie endi kätes. Kui meie ei 
ütle, mida me soovime, siis meile mit-
te ei anta ebasobivat vaid suure tõe-
näosusega, meile ei anta midagi. See 
on koht, kus tuleb välja astuda ning 
tegutseda – mitte pärast toriseda. 
Tänapäeva kiires maailmas lihtsalt 
tuleb see aeg võtta, et oma kodupaiga 
heaks toimetada.

Kõne alguses tsiteeritud kirjatükki 
mõnevõrra muutes, võin lõpetuseks 
veel öelda: 

Kui me kõik ühiselt tegutseme oma 
koduvalla hüvanguks, kui me kõhk-
lematult järgneme oma südametun-
nistusele ning kainele mõistusele, siis 
oleme teinud kõik, mis meie võimuses 
– ja SIIS ON KA TULEVIK MEIE 
PÄRALT! Mina usun sellesse, kui ma 
vaatan Vigala minevikku ning kui ma 
vaatan Teid, lugupeetud Vigala ini-
mesed.

Head VABARIIGI AASTAPÄEVA!

Alates 1995. aastast on Tallin-
na Ühisgümnaasiumi segakoor 

(dirigent alates 1984. Aade Erits) ja 
Tallinna Polütehnikumi kammerkoor 
Harmoonia (dirigent alates 1984. Eve 
Oja) teinud pidevat koostööd. Mitmed 
Tallinna Ühisgümnaasiumi sega-
koorist sirgunud lauljad on jätkanud 
laulmist ka hilisemalt kammerkooris 

Harmoonia. Koorid on korraldanud 
aastaid ühisüritusi ning tavapäraseks 
on saanud ka ühised koorilaagrid, kus 
kasvatatakse koorivaimu ja ühtekuu-
luvustunnet. 

Koorilaagrite ja koori väljasõitude 
eripära on see, et enamus päevast toi-
mub intensiivne laulmine ja nö häälte 

puhastamine. Koorijuhid ei jäta tähe-
lepanuta ka noorte ajaloo tundmist 
ega kultuuriteadmisi. Lisaks päev 
otsa laulmisele korraldatakse alati 
õhtuti ka väike tantsutund Eve juh-
timisel. Seekordne koorilaager kor-
raldati veebruari alguses Vana- Viga-
la imearmsas vanas mõisakoolis, mis 
jättis kõigile väga meeldiva ja hubase 
tunde. See on koht, kuhu võiks alati 
tagasi tulla. Maja ruumid on avarad 
ja kõla laulmiseks ideaalne. Isegi fua-
jee võimaldab mitmehäälselt võluvaid 
helisid luua. Vana- Vigala Tehnika- 
ja Teeninduskooli söökla kokk tõestas 
meile, et toit võib olla vägagi maitsev, 
kui seda on teinud osav ja südamega 
asja juures olnud kokk. 

Tallinna Ühisgümnaasiumi segakoor 
ja kammerkoor Harmoonia tänavad 
Vana- Vigalat ja soovivad kena keva-
de tulekut! Peatse kohtumiseni - Ta 
elagu! 

Helen Kommussar

Tänusõnad
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Toredas talveootuses möödus veeb-
ruar Kivi-Vigala Põhikoolis nii 

ruttu, et kõigile üllatuseks on tema 
nüüd otsa saanud ja kevadvaheaegki 
pole enam mägede taga.

Sõbrapäeva tähistamise korral-
damise võtsid enda kanda 9. klassi 
vinged plikad ja selgi aastal oli hea 
tõdeda, et terve kool saab omavahel 
toredasti sõbrustada. Päev algas di-
rektori Kristine Niidi isikliku tervitu-
sega ja pakutud magusa kompvekiga. 
Hommiku jätkudes loosisid Valentin 
(Rando 7. kl) ja Valentina (Berit 3. 
kl) kõigile paarilised ja loomulikult 
tuli sõbraga siis ka tore tants esitada. 
Traditsiooniliselt oli avatud postkast 
ja imeilusaid kaarte jagus nii õpilas-
tele kui ka õpetajatele. Kingitusena 
olid paljud õpilased meisterdanud 
sõbrapaelu, mida siis heldelt kaas-
lastele kingiti. Seda, et kõikidel vahe-
tundidel vihtusime seltskonnatantse 
ja -mänge ei pea meie kooli õpilased 
enam mingiks eriliseks uudiseks, sest 
meil ju “tantsukallakuga” kool. 

Sel aastal oli uuendusena avatud 
ka vägev fotostuudio, mille kujunda-
miseks läksid käiku muuhulgas õpe-
taja Ede Rukki isiklikud kardinad. 
Ja kasutades erinevaid aksessuaare, 
said kõik soovijad oma sõbra või sõp-
radega meeldejäävaid fotosid jäädvus-
tada. Ega meil pildistamisega kunagi 
probleeme pole, sest õnneks on meil 
koolis õpetaja Jaan Viska, kes alati 
tuleb lahkelt vastu ja on üles võtnud 
peaaegu kõik meie koolis toimuvad te-
gemised.

Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva tä-

histasime koolis väikese kontsert-ak-
tusega, kus külalisena Vigala valla 
volikogu esimees hr Martin Andreller 
luges ette manifesti ja pidas õpilaste-
le sütitava ning ka mõtlemapaneva 
kõne. Lisaks esinesid kooli rahvatant-
sijad ja lauljad temaatiliste etteaste-
tega. Aktus lõppes kogu kooli ühiselt 
tantsitud “Kaera-Jaani” ja “Mu isa-
maa armas” laulumänguga.

Egas midagi, veel ainult paar näda-
lat on jäänud III veerandi lõpuni, nii 
et ainult kevade-ootuses edasi, täis-
käik!

Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikool

Matemaatikanädal 
Vana-Vigala Põhikoolis

Jaanuarikuu viimasel nädalal toi-
mus Vana-Vigala Põhikoolis taas 

matemaatikanädal. Nädala jooksul 
oli igal päeval lahendamiseks erinev 
päevaülesanne. Kõige paremad päeva-
ülesannete lahendajad õpilastest olid 
8. klassist Elvis Gross ja Eike Perman. 
Parimad päevaülesannete lahendajad 
olid koolitädi Aime ja õpetaja Silja.

Nädala jooksul lahendati veel sudoku 
harjutusi ja tehti telefoniga arvuta-
mise ülesandeid. Parimad sudoku la-
hendajad olid 8. klassist Elvis Gross 
ja Hanna Hatto. Parimad telefoniga 
arvutajad olid Annika Otti 9. klassist 
ja 6. Klassi õpilased Kaily Ojavee ja 
Fred Kikas. Ainult kaks inimest terve 
kooli peale julgesid teha nädala jook-
sul matemaatilisi luuletusi ja need 
olid Triinuly Veimann 7. klassist ja 
Netili Liigend 9. klassist. Kõik klassid 
osalesid pranglimise I etapil. Parima-
teks osutusid: 1. kl – Rasmus Noppel, 
2. kl - Oliver Kirsipuu, 3. kl - Kärolin 
Kikas, 4. kl - Emily-Melissa Pilv, 5. kl - 
Liisa Nazarov, 6. kl - Fred Kikas, 7. kl 
- Markus Rudak, 8. kl - Hanna Hatto 
ja 9. kl - Tiina Põlma. Kokkuvõtted sai 
kokku arvutatud esmaspäevaks, mil 
õnnitleti parimaid lahendajaid ja tehti 
matemaatikanädala lõpetuseks mate-
maatiline viktoriin.

Matemaatika nädal sai seekord kor-
raldatud 8. klassi kahe õpilase poolt 
loovtöö raames. 

Korraldajateks olid ja kirja panid 
Jarko-Jael Jõessar ja Tanel Ülemaante

sõbralikulT sõbrakuul kiVi-Vigala Põhikoolis
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Õpilasstipendiumid
Stipendiume määratakse üks kord aastas kevadel kuni 10-le õpilasele. Stipendiumid jagunevad põhikooli III koo-
liastme õpilaste, gümnaasiumiõpilaste ja põhihariduse baasil kutsekeskhariduse andvatel erialadel õppivate kutse-
kooliõpilaste vahel. Stipendiumi võib taotleda statsionaarses õppes üld- või kutseharidust omandavale isikule, kes 
ise ja kelle vanematest/hooldajatest vähemalt üks on valla elanike registris, olles kantud sinna vähemalt aasta enne 
taotluse esitamist. Taotluse esitajaks võib olla täisealine isik, asutus või organisatsioon.

Stipendiumi määramisel arvestatakse käitumist, õppeedukust (keskmine hinne on põhikooli astmes vähemalt 4,5 
ning gümnaasiumi ja kutsekooli astmes vähemalt 4,0), ühiskondlikku aktiivsust, osavõttu maakondlikest, vaba-
riiklikest ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest, spordi- või kutseala võistlustest ning osavõttu maakondlikest, 
vabariiklikest ja rahvusvahelistest kultuurivaldkonna võistlustest, konkurssidest jms. Hindamise teostab laekunud 
dokumentide alusel kultuuri ja hariduskomisjon.

Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. aprill. Taotluseid võetakse vastu kuu aja jooksul alates 15. 
märtsist. Stipendiumi taotlemisel esitatavad dokumendid:
1) õppeasutuse poolt kinnitatud koopia õpinguraamatust või tunnistusest;
2) õppeasutuse juhtkonna või klassi- ehk kursusejuhataja poolt koostatud iseloomustus.
3) taotluse esitaja kontaktandmed;
4) stipendiaadi kontaktandmed.

“Õpilasstipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord Vigala vallas” on kättesaadav aadressil https://riigi-
teataja.ee/akt/405072013018 

Vigala Vallavalitsuses

04.02.2014. istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotle-
jal;
- määrata ehitise teenindamiseks 
Roistu tee aluse maa suuruseks 8235 
m2, Jahimaja tee L2 aluseks maa 
suuruseks 6384 m2, Seljamaa tee alu-
se maa suuruseks 2796 m2, Uhja tee 
aluse maa suuruseks 9724 m2, Tollis-
te tee aluse maa suuruseks 8212 m2 
ja Jahisauna tee aluse maa suuruseks 
5296 m2;
- lubada jagada üks kinnistu kolmeks 
maaüksuseks;
- väljastada projekteerimistingimused 
ühe elamu renoveerimiseks;
- väljastada ehitusluba Kivi-Vigala 
Raamatukogu rekonstrueerimiseks ja 
laiendamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 130 eu-
rot.

25.02.2014 istungil otsustati:
- tunnistada kehtetuks korraldus nr 
91, 17.07.2013 “Ehitise teenindami-
seks vajaliku maa määramine”;
- muuta Vigala Vallavalitsuse korral-
dust nr 91 17.07.2013 “Ehitise teenin-
damiseks vajaliku maa määramine”;
- määrata teenindusmaad viiele raja-
tisele;
- väljastada ehitusluba ühe abihoone 
ehitamiseks;
- väljastada kastusluba ühe rajatise 
kasutusele võtmiseks;
- anda laululava 17. - 18.05 ürituse 
Roheliste rattamatk läbiviimiseks;
- anda laululava 27. - 28.06 Rokipidu 
OÜ kasutusse Hard Rock laagri läbi-
viimiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 1029.26 
eurot;
- suunata 2014. aasta eelarve projekt 
volikogule II lugemisele ja vastuvõt-
miseks.

Vigala Vallavolikogus

27.02.2014 istungil otsustati:
- seoses Tõnumaa külas asuva kros-
siraja kinnistu Märjamaa motoklubi 
kasutusse andmisega kokku kutsuda 
Tõnumaa ja Vanamõisa külade küla-
koosolek ja kõigi osapooltega arutada 
krossiraja kasutamist. Peale arutelu 
toimumist arutada rendilepingu pro-
jekti edasi volikogus.
- määrata sihtotstarve kahele katast-
riüksusele;
- taotleda munitsipaalomandisse Vi-

gala valla Vana-Vigala külas asuvate, 
õigusliku aluseta ehitatud garaažide 
alune ja neid teenindav maa; 
- muuta Vigala Vallavolikogu otsust 
nr 6 26.03.2004;
- toetada omaosalusega 575 euro ula-
tuses Vana-Vigala Rahvamaja Ava-
tud Noortekeskuse projekti;
- toetada omaosalusega 189 euro ula-
tuses turismiinfo projekti;
- toetada 2 ujuvpumba ostmist sum-
mas 3321.60 eurot eelarve jaotamata 
investeeringute eelarvest;
- mitte toetada mõisapargi rekonst-
rueerimist;
- toetada Kivi-Vigala Raamatukogu 
ruumide laiendamist omaosalusega 
12 151 eurot eelarve jaotamata inves-
teeringute eelarvest. Taotletav toetus 
Hasartmängumaksu programmist 31 
956 eurot.
- toetada Vigala Hooldekodu II kor-
ruse pesuruumi remonti 1721 euroga 
jaotamata investeeringute eelarvest.
- võtta vastu Vigala Valla 2014 aasta 
eelarve;
- muuta Vigala valla eelarve reserv-
fondi käsutamise korda;
- muuta Vigala Vallavalitsuse palga-
juhendit;
- määrata vallavanema töötasuks 
1265 eurot;
- märtsikuus kokku kutsuda arengu-
kava muudatuste aruteluks koosolek, 
kuhu oleks kaasatud volikogu, valla-
valitsus, külavanemad, ettevõtjad;
- kinnitada Läti küla külavanemaks 
Hendrikko Juhkam.

Aunimetus 
“Vigala valla Aasta Ema”

„Aasta Ema“ aunimetuse kandi-
daadid palume esitada hiljemalt 
aprilli kuu esimese nädala lõpuks 
ehk 06.04.2014. Kirjalikud ette-
panekud kandidaatide kohta aad-
ressil helilints@gmail.com. Kirjalik 
ettepanek peab sisaldama järgmisi 
andmeid:

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

https://riigiteataja.ee/
akt/407112012030 
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Ujula on Vigala valla rahva 
päralt alates kella 19:00 kuni 
20:30 järgmistel kolmapäeva-
del:

12. märts
 26. märts

9. aprill

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikoo-
li eest kell 18:15 ja Vana-Vigala 
bussijaamast kell 18:30. Bussi-
sõit 2 eurot

MÄRJAMAALE UJUMA!

Info ja eelregistreerumine 
bussisõiduks tel. 489 4772; 489 

4777; 526 9841

Mind sundis oma murega Teie poole 
pöörduma minuni jõudnud info, et vo-
likogu on astumas samme võimaluste 
avardamiseks oma hobi harrastami-
sel nii kohalikele kui ka naabervalla 
tehnikasportlastele.

Teemaks on Vigala vallas Tõnumaa 
külas asuvad endised saviliiva kar-
jäärid. Kuna nimetatud karjäärid 
asuvad ka minu kinnistu naabruses, 
olen üks neist Tõnumaa ja Vanamõi-
sa küla elanikest, kes juba mõnda 
aega on pidanud taluma mainitud 
alalt lähtuvat mürareostust. Seega 
on kõik selleteemalised arengud mu-
rettekitavad. See tehnikaspordiga 
vältimatult kaasnev müra on kahjuks 
varjutanud nii mõnegi meie pere-
kondliku vabaõhuürituse, rääkimata 
teistest suvistest välitegevustest. On 
võib-olla dramaatiline tuua parallee-

le Rail Baltica või Tuhala kaevan-
dustega, aga isegi nii mastaapsete ja 
suurt majanduslikku tulu tõotavate 
ettevõtmiste puhul ei jäeta kuula-
mata kohalike elanike arvamust. Et 
natukenegi hajutada muljet minust 
kui kiuslikust virisejast, palun lugu-
peetavatel otsustajatel kujutada en-
dale ette mootorispordiüritust oma 
tagahoovis. Mul ei ole midagi vastu 
mootorispordi harrastamisele, kuid 
see ei tohiks toimuda külaelanike 
heaolu riivates. Ma ei eita, et on ini-
mesi, kelle kõrvadele selline müra on 
nagu muusika aga meie pere hindab 
maaelu juures teisi väärtusi.

Seepärast on minu tungiv soov, 
et sarnaseid protsesse alustataks 
õigest otsast – arutelust kohalike 
elanikega. Loodan, et dialoog ja või-
malik kompromiss saavad teoks ilma 
kolmandate isikute või instantside 
kaasamiseta.

Rooland Saar
Vanamõisa küla
Perukooli talu

Volikogu aruTas TõnuMaa 
krossiraja rendilePinguT

Tõnumaa krossirada kuulus aastaid 
ei kellelegi ja kogu tegevus oli korral-
damata. 2010. a taotles vald objekti 
peremehetu varana valla omandisse. 
Ka täna ei ole rada ametlikult avatud, 
st mootorsõidukite liiklust ei tohiks 
rajal üldse toimuda (selleks pole keegi 
vallalt kui omanikult luba küsinud). 
Samuti eeldavad suuremad üritused 
valla kooskõlastusi, mida pole samuti 
taotletud.

Kui varasemad motohuviliste mõtted 
rajal korraldatud tegevuse käivita-
miseks ei jõudnud tegudeni, siis hil-
juti taotles Märjamaa motoklubi, mis 
koondab ka Vigala motohuvilisi, rada 
klubi kasutusse. Valla eesmärk kasu-
tusse andmisel ongi see, et lõpetada 
rajal mitteametlik isetegevus ja seada 
raja kasutamisele reeglid.

Lähiajal on plaanis korraldada kü-
laelanike, motoklubi ja valla esinda-
jate ühine kokkusaamine, et leppida 
täpsemalt kokku raja kasutamise 
tingimused, sh ajalised raamid. See-
järel saab volikogu lepinguprojekti 
uuesti üle vaadata ja kooskõlastada. 
Tegevuse korraldamise eesmärk on 
seaduslik ja ohutu tegevus korrasta-
tud krossirajal, mis võrreldas eelneva 
perioodiga arvestaks ka kohalike ini-
meste soovidega.

Priit Kärsna

Tõnumaa krossirajast

Volikogu liikme Jaan Viska arvamus

Mida vastata, kui tekivad sellised pöördumised. Vähemalt seiskas voli-
kogu otsuse tegemise. Kindlasti on vajalikud teadaandmised. Sellest sai 
räägitud jaanuarikuu volikogu istungil, varem oleks tulnud pöörduda kü-
laelanike või külade elanike poole, kui tahetakse midagi otsustada. Voliko-
gus üks vastus kõlas, miks kohalikud pole varem märku andnud. Suuliselt 
on aga mitte kirjalikult. Vald tahab raja anda päris tasuta kasutamiseks? 
Halvasti ettevalmistatud eelnõu. Ühtedel halveneb elukeskkond teistele 
loodud võimaluste arvelt. Ebaõiglus kindlasti. Vallas, õigemini volikogus, 
on juurdunud imelik praktika, küla või piirkonda esindavad volikoguliik-
med ei seisa oma piirkonna probleemide eest, vaid on hääletajateks. Tulge 
ja veenduge.

Laupäevasel külakoosolekul tutvustasin antud kirja ja leidsin, et küla ää-
reala elanikke häirib samuti karjäärist kostuv müra. Jääb öelda – ini-
mesed seiske oma külade ja kodupaiga eest, siis ehk hakatakse 
asju teisiti lahendama.

Teisalt külarahvas ei saanud aru, miks rahvamaja remonti pole kavas, 
remondiprojekt oli tellitud, kelle meelemuutusel vallas asjad toimivad. 
Rahvamaja piirkonna küladele on nimetatud asutus nagu külakeskus, kus 
koos käia. Remondiga alustada on võimalik järkhaaval.

Jaan Viska 
Vängla küla
Leisu talu

Rooland Saare nõusolekul avaldatakse 
tema kiri Vigala vallavolikogu esimehele.

TEAdE ETTEVõTJATELE!

Ettevõtja, kes omab registreeringut majandustegevuseregistris, peab igal aastal 
esitama hiljemalt 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta.
1. mail peatatakse registreering, mille õigsus ei ole kinnitatud.
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2008. a kehtestas Vigala 
vallavolikogu jäätme-

hoolduseeskirja, millesse kirjutati 
sisse võimalus olmejäätmete korral-
datud veoks. Volikogu otsustas siis, 
et vallas jätkatakse olmejäätmete 
korraldamata veoga, kuna sel ajal 
oli vallas vedajate vahel konkurents 
(teenust oli võimalik tellida mitme-
telt fi rmadelt) ja volikogu ei pidanud 
mõistlikuks sunni alusel 1 vedaja 
määramist. Tänaseks on olukord 
muutunud selles osas, et vedajad on 
omavahel turu jaganud ning Vigala 
territooriumil pakub teenust vaid 
Ragn Sells. Koos turu jagamisega on 
tekkinud olukord, kus korraldamata 
veo puhul on konteineri 1 tühjenda-
mine oluliselt kallim kui korraldatud 
veo korral, eriti väikeste konteinerite 
osas. Samas ei tähenda kallim hind 
aasta jooksul tingimata kallimat tee-
nust.

Korraldatud olmejäätmete veo 
puhul tuleb konteiner tühjendada 
tiheasustusalal vähemalt iga kuu 
ning hajaasutuses vähemalt kord 
kolme kuu jooksul. Kui kinnistut ei 
kasutata mingil perioodil või seal 
üldse ei elata, võib omavalitsusest 
taotleda luba lepingu peatamiseks, 
omavalitsusel on aga kohustus iga 

sellist kinnistut ka tegelikult kont-
rollida. Lubatud on ka ühiskontei-
nereid, aga elanikel kokku leppida 
ühiskonteinerites ja rahastuse jaga-
mises (nt naabrite vahel) enne val-
la korraldatud hanget. Korraldatud 
veoga mitte liitumise korral (põhjen-
datud avalduse alusel) esitab jäätme-
valdaja kord aastas aruande ja peab 
säilitama kuludokumendid. Kuna 
Vigala on pindalalt suur, aga elanike 
arvult väike vald, pole sugugi kindel, 
et korraldatud veo hinnad saavad nt 
Halinga ja Märjamaa hindadega võr-
reldavad olema.

Korraldamata olmejäätmete veo 
puhul võib täna samuti naabritega 
kokku leppida ühiskonteinerites ja 
tellida vedajalt konteineri tühjenda-
mise ainult nendel kuudel, kui kon-
teiner täis saab (st kasutada näiteks 
suuremat konteinerit ja tühjendada 
harvem). Nii on võimalik, et aastas 
kulub veole vähem raha, kui korral-
datud veo puhul. Loomulikult peab 
olema tagatud, et prügikast ei haise. 
Prügi on võimalik ka ise otse prügi-
lasse sõidutada, aga vaevalt see oda-
vam tuleb ning sellisel juhul peavad 
olema säilitatud kindlasti dokumen-
did, millega tõestada prügi käitlemist. 
Huvitav on ka see, et mõni paariliik-
meline perekond kasutab 600-liitrist 
konteinerit, aga teine hoopis suurem 
pere 140-liitrist ning väidab, et prü-
gi ei teki. Mina ise sorteerin prügi ja 
sellest hoolimata 5-liikmelisel perel 
tekib prügi tavaliselt 200-400 liitrit 
kuus.

Kuna mais toimuvad Europarlamen-
di valimised, kaaluvad vallavalitsus 
ja volikogu koos valimistega rahva-
küsitluse korraldamist, et leida olme-
jäätmete jaoks kõiki kõige paremini 
rahuldav lahendus (kas korraldatud 
või korraldamata olmejäätmete veo-
na).

Muudest jäätmeliikidest

Nii korraldamata olmejäätmete veo 
kui muude jäätmete veo puhul vastu-
tab kinnistuomanik või valdaja jäät-
mete seadusliku käitlemise eest.

Olemasolev olukord on täna järg-
mine:
- Omavalitsus korraldab pakendi-
te vedu, pakendiorganisatsioonid on 
paigaldanud valla territooriumile 
pakendikonteinerid. Inimesed viivad 
pakendid pakendikonteineritesse.

- Vanapaberit (mis pole pakend) on 
peamiselt kogutud läbi koolide (ühe-
kordsed kampaaniad).
- Nagu juba eelnevalt räägitud, olme-
jäätmete vedu ei ole korraldatud. 
Jäätmevaldajad sõlmivad ise lepin-
gud jäätmevedajaga või veavad olme-
jäätmed ise otse prügilasse (tasumine 
prügila hinnakirja alusel).
- Vigalas on kõigil kinnistutel, sh kor-
termajade juures võimalik korraldada 
biojäätmete kompostimine (kinnistud 
on selleks piisavalt suured). Biojäät-
meid ei ole mõistlik olmejäätmete 
konteinerisse visata.
- Muude jäätmete (ehitusjäätmed, 
ohtlikud ehitusjäätmed, ohtlikud 
jäätmed, elektroonikajäätmed, vana 
mööbel jne) veo eest jäätmejaama või 
prügilasse vastutab jäätmevaldaja. 
Eraisikutele on ohtlike jäätmete (välja 
arvatud eterniit) ning kompleksete ol-
meelektroonikaseadmete äraandmine 
tasuta. Vana seadme (n tolmuimeja) 
saab jätta ka poodi, kust soetate uue. 
Ka osad mööblipoed võimaldavad uue 
mööbli ostmisel vana nende kaudu 
utiliseerida.
- Vallavalitsus on korraldanud eraisi-
kutelt ohtlike jäätmete ja elektrooni-
kajäätmete kogumist kogumisringiga. 
2013. a ei avaldatud selleks soovi. Sel 
kevadel uurime uuesti vajadust.
- Vanarauda saate müüa seda ostva-
tele fi rmadele, nt Kuusakoski jne.

Jäätmejaamad

- Mäepere jäätmejaam asub Rapla 
vallas Ülejõe külas, jäätmete äraand-
mine vastavalt hinnakirjale (nt ohtli-
kud jäätmed va eterniit eraisikutelt 
tasuta; komplektne olmeelektroonika 
tasuta jne).
- Pärnu Paikre sorteerimisjaam asub 
Pärnus raba tänaval, jäätmete ära-
andmine vastavalt hinnakirjale (nt 
ohtlikud jäätmed va eterniit eraisiku-
telt tasuta; komplektne olmeelektroo-
nika tasuta jne).
- Märjamaa jaam kuulub Märjamaa 
vallale ja teenindab Märjamaa ela-
nikke.

NB! Jäätmejaamad võivad olla era-
isikutele kehtestanud ka piirmäärad 
ohtlike jäätmete maksimumkoguste 
osas, täpsem info jaamadest või jaa-
ma kodulehelt. Lihtsaim viis ohtlike 
jäätmete ära andmiseks on valla kor-
raldatav kogumisring.

Priit Kärsna

Vigala valla 
jäätmehoolduse 

korraldamise 
tulevikust
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27. veebruaril võeti volikogus 
vastu 2014. a eelarve. Sel aas-

tal on olnud esmakordne see, et riik-
likud eraldised valdadele ei ole Vaba-
riigi Valitsuse poolt siiani kinnitatud. 
Loodetavasti saavad eraldised siiski 
vastu võetud lähiajal.

Päevakorrapunkti arutamisel kriti-
seeris volikogu opositsioon teravalt 
eelarvet. Samas ei esitanud oposit-
sioon eelarve lugemiste vahel ise mit-
te ühtegi parandusettepanekut. Kui 
valimisdebattidel räägiti nende poolt 
uutest töökohtadest, sadade tuhan-
dete eurode vallaeelarvesse juurde 
toomisest, tasuta ja odava hinnaga 
elektrijalgratastest, tasuta ühistrans-
pordist jne, siis ei ole tänaseni ühtegi 
sisulist opositsiooni ideed või algatust 
volikoguni jõudnud. Volikogu ootab 
neid ideid jätkuvalt ja on valmis ka 
edaspidi koostööd tegema.

Mida toob 2014. a eelarve? Lühi-
dalt sellest, mis Vigala inimestel 
võiks silma särama panna.
1. Esmakordselt peale majanduskriisi 
on suurendatud asutuste palgafon-
de arvestusega, et alates esimesest 
märtsist kerkivad garanteeritud põ-
hipalgad keskmiselt 10%.
2. Volikogu kultuuri- ja haridusko-
misjoni eestvedamisel taaskäivitatak-
se Poti laat.
3. Vana-Vigala Avatud Noortekeskus 
viib aasta jooksul läbi projekte noor-
tele vähemalt 5750 euro eest.
4. Vald osaleb 2014 - 2015. a maakond-
likus kuriteoennetuse projektis, mille 
kogumaksumus on 60 000 eurot (meie 
osalus aastas 200 eurot), mille käigus 
korraldatakse noortele igas vallas 
seiklusring, viiakse läbi KEAT (Kait-
se End ja Aita Teist) stiilis 3-päevased 
laagrid, toimuvad välikinod, viiakse 
läbi nõustamisi jne.
5. Vana-Vigala saab uue turismiinfo 
tahvli ja Enge tanklasse paigaldatak-
se puutetundliku ekraaniga turismi-
infoarvuti.
6. Koostöös Päästeametiga soetatak-
se vabatahtlike päästjate jaoks ujuv-
pumbad ja voolikud nii Kivi- kui ka 
Vana-Vigalasse.
7. Koostöös Maanteametiga on sõlmi-
misel leping Vana-Vigalasse bussijaa-
mast ühiselamuteni kergtee rajami-
seks, tööd valmivad 2015.
8. Regulaarne logopeediline nõusta-

mine toimub aasta jooksul Vigala koo-
lides ja lasteaedades.
9. Jätkuvad hooldekodu uuendus-
tööd.
10. Vana-Vigala lasteaia pesuruumid 
renoveeritakse.
11. Hasartmängumaksu programmi 
on esitatud taotlus Kivi-Vigala Raa-
matukogu ruumide laiendamiseks.
12. MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala 
viib koostöös KIK-ga läbi tööd Hirve-
pargis.

Aga see ei ole veel kõik ...
Teatavasti saab Vigala viimane laen 
tasutud käesoleva aasta märtsis ning 
meil on investeeringuteks eelmistest 
aastatest vabu vahendeid ca 130 000 
eurot. Vastavalt eelarvestrateegia-
le on investeeringute läbiviimiseks 
plaanis võtta kuni 300 000 eurot lae-
nu ning otsida kaasrahastajaid fondi-
dest. St plaanis on teha 2014 - 2015. a 
investeeringuid ca 15% aastas (valla 
aastaeelarve tegevuskuludest).

Meie investeeringuvajaduste nimeki-
ri on pikk, kuid soovime teha tarku 
valikuid, et investeeringutest saadav 
kasu oleks maksimaalne võimalik. 
Selletõttu oleme algatanud arengu-
kava põhjaliku ülevaatamise. Olene-

mata sellest, kas haldusreform tuleb 
või mitte, tuleb meil teha otsused oma 
asutuste ja elukorralduse tuleviku 
osas. Märtsis kuni mais toimubki 
tihe töö arengukavaga. Alles pea-
le kokkulepete saavutamist teeb 
volikogu otsuse, mis investeerin-
gud 2014 - 2015. a esimeses järje-
korras töösse lähevad.

Arengukavas on tegevusvaldkonnad 
jagatud 7 alajaotusse: 

- Valitsemine ja haldus 
- Avalik kord ja julgeolek
- Loodus ja keskkonnakaitse
- Majandus ja ettevõtlus
- Haridus ja noorsootöö
- Kultuur, sport ja vaba aeg
- Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

On oluline, et kõik soovijad osalek-
sid aktiivselt arengukava läbi aruta-
misel. Me avaldame küll arutelude 
kohta infot vallalehes ja kodulehel ja 
kutsume inimesi ka otse aruteludele, 
kuid lisaks palun kõigil soovijatel kir-
jutada merje@vigala.ee (või helistada 
489 4772) ja anda teada oma nimi ja 
valdkond (valdkonnad), mille osas 
soovitakse tulevastel aruteludel arva-
must kõige enam avaldada.

Priit Kärsna
vallavanem

Vigala vallavolikogu kinnitas 2014. a eelarve

Hirvepargi maastikuline jätkuhooldus
MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala eestvedamisel jätkub ka sellel aastal Hirvepargi 
maastikuline hooldus, mis on juba antud valdkonnas neljas etapp. Projektitege-
vused saavad teoks KIKi Looduskaitse programmi projekti "Hirvepark IV - Vana-
Vigala Hirvepargi maastikuline jätkuhooldus" �inantseerimisel. Tööde käigus kor-
rastame tiigi teise ääre, matkaraja paremaks läbimiseks paigaldame kraavidele 
sillad ning suunavad viidad. Hooldame eelnevalt korrastatud alad. Pärast projekti 
tulemuste elluviimist on park loodussõbralikum, esile tulevad iidsed puud, mis on 
pargi rikkuseks ning paiknevad matkraja ääres. Samuti pikeneb matkarada, sest 
liikuda saab siis juba ümber tiigi.

Head meelt teeb, et meie tegevusi toetab ka Vigala vallavalitsus, samuti ootame 
meie tegevustega ühinema teotahtelisi inimesi ja ettevõtteid, et üheskoos paranda 
ühist elukeskkonda.

„Teeme Ära“ talgupäev Hirvepargis on 3. mail 2014.

Maie Üürike
projektijuht
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Käesolev aasta on tähenduslik Vi-
gala kirikuelus – möödub 675 aas-

tat Vigala kiriku esmamainimisest. 55 
aasta eest ilmus Mihkel Aitsami koos-
tatud „Vigala kogudus 1339 - 1939“, 
peale seda ei ole Vigalas teeninud 
kirikuõpetajatest kirjutatud mitmel 
põhjusel. Esiteks ei olnud nõukogude 
korra ajal soovitatud kasutada ameti-
nimetust „kirikuõpetaja“, õpetajad ole-
vat ainult koolis, usuorganisatsiooni-
des aga vaimulikud. Viimaste ametisse 
võtmise otsustas lõplikult küll kohalik 
kogudus, kuid mitte ilma kõrgemal-
seisvate organite soovitusteta. Usuas-
jade volinik oma esinemistes selgitas, 
et ega vaimulik ei peagi ise usklik ole-
ma, tähtis on vaid see, et ta oskaks ko-
gudusele usuasjust hästi rääkida.

Eelmisest vallalehest said lugejad 
kunagise Vigala kirikuõpetaja F. Jür-
gensoni elu ja viimaste teenistusaas-
tate näite abil hea ülevaate, kuidas 
nõukogude võim sekkus vaimulike 
saatusse. Et vaimulikud olid julgeole-
kuorganite erilise tähelepanu all, sõl-
tus vist sellest, et Venemaal oli valda-
vaks õigeusk, kus usklikud kasutasid 
oma pattude ülestunnistamiseks pih-
timist ning oma hinge päästmiseks 
usaldati pihitoolis vaimulikele palju 
saladusi. Miks siis mitte kasutada 
mitmesuguseid mõjutusvahendeid 
vaimulikke neid reetma julgeolekule 
? Eestis oli valdavaks luteri usk, kus 
pihtimist eriti ei olnud, vast ehk elu-
päevade lõpul kergendati oma südant 
kirikuõpetajale, et ikka puhta süda-
metunnistusega siit ilmast lahkuda. 
Enamasti rahulduti armulaual käi-
misega, seal omaette pattusid kahet-
sedes. Julgeolekuorganid aga eelda-

Veel Vigala kirikuõPeTajaTesT, 
seekord agu PõllusT

sid, et kirikuõpetajatele usaldatakse 
enda ja teistegi saladused ning see-
pärast värvati kirikuõpetajaid oma 
agentideks. Enamus kirikuõpetajaid 
olid oma usus ja eetilistes tõekspida-
mistes kindlad ning agentidena tööle 
ei hakanud, muidugi tegi see nende 
elu raskeks. Seda koormat pidid nad 
kandma, oma tööd jumalasõna kuu-
lutamises tegema, kontrollima oma 
käitumist ning valima sõnu, mida ja 
kus rääkida. Alati seda ei suudetud 
ning kirikuõpetaja pidi laskma end 
mujale tööle suunata, kogudustele 
jäi arusaamatuks, miks nende ar-
mastatud kirikuõpetajad neid maha 
jätavad. Julgeoleku „karvast kätt“ 
ei osatud kahtlustada, tavalisele ko-
guduse liikmele ei tulnud pähegi, et 
nende kirikuõpetajat jälgitakse kogu-
ni Moskvast.

Nii oli ka Vigala kogudus F. Jürgen-
soni lahkumisel jäänud hingekarjase-
ta. 1945. aastal loodi Piiskopliku Nõu-
kogu poolt aseõpetaja institutsioon, et 
leevendada täieõiguslike kirikuõpe-
tajate puudust. Aseõpetajal olid kõik 
õpetaja õigused, ta võis kanda ameti-
vormi, kuid mitte risti. 

Vigalas asus 1945. aastal aseõpeta-
jana tööle Agu Põld.

Agu Põld oli sündinud 14. juulil 
1909. a Tartus usuteaduste kandidaa-
di, Eesti esimese haridusministri Pee-
ter Põllu ja kooliõpetaja Helmi Põllu 
vanima lapsena (perre sündis 11 last). 
1928. aastal lõpetas ta Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi, aastatel 1928 - 1938 
läbis sõjaväeteenistuse ja õppis Tar-
tu Ülikooli filosoofiateaduskonnas, 
omandades ajaloo-, kodaniku- ja ma-
jandusteaduse õpetaja kutse. Esimes-
teks töökohtadeks olid Eesti Noorsoo 
Kasvatuse Seltsi Erakoolid ja kesk-
koolid Tartus. Ühiskondlikus elus oli 
ta aktiivne, mida tõestab tema kandi-
datuuri esitamine Riigikogusse 1940. 
aastal, kuid ta kõrvaldati sealt kui 
uuele võimule ebasoovitav. Pöördeli-
sed ajaloosündmused ei suutnud A. 
Põllu veendumusi muuta ning 1943. 
aastal lahkus ta gümnaasiumi õpe-
taja töökohalt, temast sai Pärnumaa 
koguduste rändjutlustaja, seejärel 
asendusõpetaja Pärnumaal.

1945. ordineeriti A. Põld aseõpe-
tajaks ning ta asus tööle Vigala ko-

guduse aseõpetajana. Kohusetruu, 
intelligentse, laialdaste teadmistega, 
iseloomult sõbralikuna oli ta kogudu-
se poolt armastatud ning koguduse 
juhatus taotles tema nimetamist õpe-
tajaks. Piiskopliku Nõukogu otsusel 
võis aga aseõpetajat alalisele kohale 
valida pärast õpetaja kutse omanda-
mist. Kõrghariduse teoloogina oman-
das ta 1958.

A. Põllu teenistusaastad Vigalas 
ei olnud kerged – lisaks kirikutööle 
Vigalas tuli hooldada ka Mihkli ja 
Pärnu-Jaagupi kogudust, liiklusva-
hendiks ainult jalgratas. Usk kuulu-
tati rahvale oopiumiks, inimesi püüti 
veenda ateismis. Kui enne oli kirik 
oluline osa ühiskonnast, siis nüüd 
tõrjuti ta kõrvale. Koguduste juurest 
kaotati köstri ametikoht, ometi olid 
köstrid olnud kirikuõpetajatele nii-
öelda paremaks käeks, sest neil oli 
õigus toimetada paljusid usutalitusi. 
Endised köstrid võisid kirikut edasi 
teenida ainult organistidena. Kõigele 
lisaks langes Ago Põllu teenistusaeg 
kokku sekeldustega Vigala kiriku-
torn-mälestussamba ümber, mida A. 
Põld südilt kaitses, kuid lõpuks ikka 
alla andma pidi. Ka tuli üle anda seni 
kogudusele kuulunud hooned – ap-
rillis 1948. anti kirikla üle maa-arsti 
jaoskonnale, õpetajal võimaldati ka-
sutada osa hoonest, mis vajas remon-
ti, kus polnud pliitigi, oma korterina. 
Sama aasta novembris tuli sõlmida 
ka kiriku kasutamise leping.

Vigala valla partorgile tuli esita-
da informatsioon kirikuteenistujate 
koosseisu kõigi muutuste kohta.

1949. aasta küüditamise tagajärjel 
kiriku nõukogust väljalangenute koh-
ta pidi kirikuõpetaja konsistooriumile 
teatama kui „ümberasunutest“, neid 
oli Vigalas 9. Tulevasi ajaloouurijaid 
võib see väljend imestama panna – 
kas tõesti oli suur uus koduma oma 
avarustega nii ahvatlev, et võis maha 
jätta oma kodutalu koos liikumata ja 
liikuva varaga ning minna õnne otsi-
ma kaugest Siberist!

Kirikuõpetajale jäi toeks kogudus 
oma nõukogu ja juhatusega, koostöö 
laabus ning Vigala kirikuelu jätkus 
hoolimata kõigist tagasilöökidest. 
Järgnevalt viskame pilgu mõningate-
le arvulistele näitajatele:
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1941 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Liikmeid 2273 1517  1680  1620  1314  1203  1254 1407  1388  1183

Ristitud 75 60 59 60 57 33 39 41 34 33

Konfirmeeri-
tud

30 21 63 69 54 25 16 17 19 23

Laulatatud 19 9 19 31 14 14 16 8 5 6

Maetud 
kiriklikult

127 92 105 98 77 66 63 46 72 53

Kirikuõpetajal ja ka endisel köstril 
Riho Tormisel oli kasutada maa, see 
tõi kaasa põllumajandussaaduste 
riikliku müügikohustuse. Kui moo-
dustati kolhoosid, astus Riho Tormis 
kolhoosi liikmeks, Agu Põld aga loo-
bus oma maast, andis selle kolhoosile, 
et „mitte takistada sotsialistliku põl-
lumajanduse arendamist“.

Vigalas sündisid Agu ja Ksenia 
tütred Rutt (7.05.1946.) ja Eeva 
(29.06.1949.). Elu oli nagu rööpais, 
kuid ka saatuslikud pahandused ei 
jäänud tulemata – nimelt ei olnud 
Vigala vennastekogudus saanud te-
gutsemisluba ning palvemaja anti 
1948. aastal kogudusele. 1953. aastal 
toimus palvemajas jumalateenistus, 
mis mingitele kontrollijatele-ülemus-
tele ei meeldinud ning A. Põllult võeti 
Vigala koguduses töötamise luba ära, 
töölt vabastati ta 20. augustist 1953. 
aastal. Ka palvemajast endast sai ki-

rikule keelatud objekt, see anti 1954. 
aastal üle Kivi-Vigala külanõukogule.

Järgmiseks ja viimaseks tööko-
haks sai Agu Põllule Saarde kogudus. 
Kindlasti ei olnud kerge perega, kus 
olid väikesed lapsed, minna uude elu- 
ja töökohta. Kilingi-Nõmmel sündis 
perre poeg Toivo.

Agu Põld suri 17. märtsil 1966. 
aastal Kilingi-Nõmmel, maetud on 
ta Tartusse Pauluse kalmistule oma 
isa jalutsisse. Ärasaatmiselt Saarde 
kirikust ja Tartus matustel käis A. 
Põldu  saatmas ka Vigala aseõpetaja 
Hermann Jänes.

Keda huvitab lähemalt Agu Põllu 
tütre Rutt Hinrikuse elu ja töö, peaks 
lugema Eesti Kirjandusmuuseumi 
poolt 2006. aastal välja antud „Ruti 
raamatut“.

Kaie Bergmann

Oleme Rapla maakonnahaiglas te-
gelenud laste füsioteraapiaga (taas-
tusraviga) rohkem kui 15 aastat. 
Taastusravi teeme lastele peamiselt 
ambulatoorselt, aga vajadusel saavad 
abi ka statsionaaris ravil olevad lap-
sed. Laste vanus on väga erinev, ala-
tes sünnist kuni noorukieani.

Imikute puhul on peamisteks prob-
leemideks lihastoonuse häired, puu-
saliigeste düsplaasia, komppöidsus 
jm, mis takistavad imiku normaalset 
psühhomotoorset arengut. Sellistel 
juhtudel saame imikuid aidata kergete 
massaaživõtete, passiivsete harjutus-
te, asendravi ning üldise aktiviseeri-
mise kaudu. Ühtlasi näeb lapse ema, 
kes protseduuri jälgib, mida ja kuidas 
tehakse ning saab füsioterapeudi soo-
vitusi ja õigeid võtteid kodus prakti-
seerida.

Lihastoonuse häireid võib esineda 
erinevas vanuses lastel: need pärsivad 
laste peenmotoorsete oskuste, üldise 

motoorika arengut ning korrektse kõn-
nimustri kujunemist.

Laste ja noorukite seas on põhiprob-
leemiks lihastoonuse häiretest tingi-
tud rühivead (skolioos e. vildakselgsus, 
lameselgsus, küfoos e kumerselgsus 
e. küürakus jne) ning lampjalgsus. 
Noorsportlastel on sageli liiges- ja li-
haskonna probleemid tingituna mada-
last koormustaluvusest, või hoopis üle-
koormusest, aga ka valest treeningust 
või ebaõigetest treeningvahenditest. 
Küllalt sageli vajab laps või nooruk 
taastusravi traumajärgselt.

Meie juures käivad lapsed hinga-
miselundkonna haiguste järgselt, et 
parandada oma kopsufunktsiooni ja 
-mahtu.

Eelnimetatud probleemide puhul 
saab kindlasti abi spetsiaalsetest ke-
halistest harjutustest, õigetest ve-
nitusharjutustest/ venitusravist, 
sooja-külmaaplikatsioonidest, kinesio-
teipimisest ning soovitatud/ õpetatud 

režiimi jälgimisest. Harjutuste valikul 
kasutame erinevaid abivahendeid (bo-
dypalle, raskuspalle, sensopalle, kum-
milinte, hantleid, tasakaalualuseid, 
kiile, rõngaid, kurikaid, varbseina 
jne.), mille abil on võimalik harjutusi 
vastavalt vajadusele huvitavamaks ja 
tõhusamaks muuta. Laste taastusra-
viks on meil olemas väga hea teraapia-
laud, mille haigla sai osta tänu 2012. 
aasta Selveri heategevuskampaaniale. 
Selveri 2013. aasta kampaaniast saa-
dud toetuse oleme samuti kavandanud 
laste taastusravivahendite ostmiseks.

Rapla haiglas töötavad füsioterapeu-
did Triin Koppelmann, Meelika Laas-
ma ja Liisa Ojapalu.

Füsioterapeudi vastuvõtule tulekuks 
on vaja perearsti või eriarsti saatekir-
ja. Sellele järgnevalt saate kokku lep-
pida täpsema vastuvõtupäeva ja -aja.

Ambulatoorse taastusravi tasulised 
teenused on üleval haigla kodulehel 
www.raplahaigla.ee.

uued raaMaTud Veebruaris
kiVi-Vigala raaMaTukogus

ILUKIRJANDUS:
Kullerkupp, R. Sõja laksu all
Maugham, W.S. Karusell
Lundberg, U.L. Jää

TEABERAAMATUD:
Juul, J. Agressiivsus: teejuht ag-
ressiivsete laste ja noorte paremaks 
mõistmiseks
Mäeniit, P. Aleksei Turovski ja tei-
sed loomad
Valk, H. Kuidas Eesti NSV-st sai 
jälle Eesti: lähiajalugu
Karilaid, M. Küllap sirgun: luuletusi 
väikelastele, näidendeid õpetajatele
Aedma, K. Lugude jõud ja kasuta-
mine: hulgaliselt praktilisi näiteid
Piir, R. Suur kindaraamat: eesti ki-
helkondade mustrid
Muuli, K. Vabariigi sünnimärgid: 
varjatud murdehetki eesti poliitikas
Hennoste, T. Eesti keele allkeeled: 
õpik gümnaasiumile

LASTELE:
Pervik, A. Härra Tee ja Proua Kohv: 
luuletused
Mihhalkov, S. Lugu kolmest põrsa-
kesest
Roos, A. Minni ja Nubi-Villemi lood: 
lugu väikesest koerast

rapla haigla füsioterapeudid aitavad maakonna lapsi
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Vana-Vigala on minu koduks, siin 
on elanud minu vanemad, siin 

elavad mu sõbrad ja head tuttavad. 
Seetõttu on mulle väga oluline Vana-
Vigala hea käekäik. Tinglikult jaota-
takse küla Mõisa ja Jaama /endine 
raudteejaama/ osaks, mida ühendab 
ca 2 km Hirvepargi osa. Vana-Vigala 
mõisa ümbrus on küla süda, siin asub 
mõisahoones Vana-Vigala Põhikool, 
naabruses ametikool, kauplus, laste-
aed. Elanikkond elab kortermajades. 
Raudtee ehitus pani aluse Jaama 
külaosa tekkele. Hiljem sai raudtee-
jaama hoonest „Vabaduse“ kolhoosi 
keskus, kus nüüd asub raamatuko-
gu. Juurdeehitatud osas on avatud 
noortekeskus ja rahvamaja. On veel 
apteek ja kauplus, OÜ Liisu Rõivad. 
Elanikkond elab peamiselt indivi-
duaalmajades. Hirvepargi osa on ku-
junenud möödunud sajandi 50-ndatel 
aastatel. Hirvepargi tee ääres asuvad 
individuaalmajad. Suveperioodil elav-
neb külaelu suvitajate ja maakodudes 
puhkavate inimeste arvelt ning tänu 
suurüritustele, mis on traditsiooniks 
saanud nagu Hard Rock Laager või 
Kooriühingu laager. Kooliperioodil 
kasvab elanike arv aga Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaste 
näol. Kolm külaosa moodustavad üht-
se terviku – Vana-Vigala küla, mis on 
oma elanike arvult Vigala valla suu-
rim küla. Me võime oma küla nime-
tada suurkülaks (kauplused, koolid, 
ettevõtted, ühistransport kulgeb läbi 
küla). Et küla elaks ja meil oleks ko-
dutunne, on vaja külaelanike hulgas 
küünarnukitunnet. Tugeva külakogu-
konna eelis on see, et üheskoos suuda-
me palju rohkem ära teha ja külaelu 
arenguteemadel kaasa rääkida.

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala eest-
vedamisel sai 2011. a täiendatud küla 

arengukava aastaks 2011-2017, kus 
keskendusime kõige olulisemale, mil-
leks oli tulevikuvisiooni kirjeldamine, 
eesmärgi püstitatus ja tegevuskava 
koostamine. Kätte on taas jõudnud 
aeg üle vaadata arengukava, teha 
parendused selles. Seetõttu kutsun 
kõiki meie külaelanike üles julgelt 
kaasa rääkima ja koostööd tegema 
külakoosolekul. Arutame tähtsamad 
küsimused omavahel läbi, probleem-
sed teemad esitame volikogule, teeme 
täiendused arengukavas. Kui me ise 
välja ei mõtle, kuidas elu meil pare-
maks muuta, siis ei tasu ka loota, et 
keegi teine seda teeb. Paraku on jät-
kuvalt valdav suhtumine, et küll kee-
gi kusagil midagi teeb. Aeg on hakata 
aru saama, kui me ise kaasa ei löö, 
siis ei lähe ka midagi paremaks. Koos 
on alati lihtsam ja tulemuslikum, 
koos saavad tehtud paljud asjad, 
mida igaüks eraldi ei saavutaks. Hea 
külaelanik, nii noor kui eakas, võta 
endale aega ja mõtle, kas on midagi, 
mida sina tahaksid ja saaksid muuta. 
Lähtu sellest, mis sulle muret teeb või 
häirib. Mõtle, kas ja miks sa tahaksid 
seda olukorda muuta või parandada 
ning tule oma mõtete ja ettepaneku-
tega märtsikuus toimuvale külakoos-
olekule. 

Ükskõiksus algab korrastamata ümb-
rusest, õuedest, niitmata muruplatsi-
dest, peremeheta hoonetest, kümne-
test pisiasjadest ja minna-laskmisest. 
Üks näide, sõites 24. veebruaril Eesti 
Vabariigi aastapäeva pühendatud 
kontsert-aktusele läbi Vana-Vigala 
küla oli kurb vaadata, et mõne üksi-
ku külaelaniku koduõues või majal 
lehvis riigilipp. On koolipõlvest teada, 
et lipupäevadel heisatakse lipp meie 
ajaloos toimunud oluliste sündmus-
te või tähtpäevade äramärkimiseks. 
Kolmel lipupäeval - iseseisvuspäeval, 
võidupühal ja taasiseseisvumispäe-
val - heisatakse lipud kõikidele elu-, 
äri- ja büroohoonetele. Riigilippu tu-
leb kohelda austuse ja väärikusega. 
Usun, et võidupühal näeme lehvimas 
juba palju rohkem lippe ja me ei näita 
eiravat suhtumist. Keskkond, milles 
elame, on meie kõigi nägu, me ise ku-
jundame oma kogukonna mainet.

Külaelanike algatusel ja MTÜ Vi-
gala Külade Ümarlaua toetusel on 
alustatud Vana-Vigala külavanema 
valimist. Käivad läbirääkimised sä-
deinimestega, kes võiksid olla küla-
vanemad või külaosa abivanemad. 
Eesmärk ei ole laduda külavanema 

kui ühe isiku õlule kohustusi. Küla-
vanem on külaelanike ühiste huvide 
esindaja, kes juhindub oma tegevuses 
küla seisukohtadest, arengukavast, 
selgitab välja probleeme ning otsib 
lahendusvõimalusi. Kuna on tegemist 
nn suurkülaga, peaks meie külava-
nemal olema abikülavanemad küla 
erinevatest osadest. Hea külaelanik, 
keda sina soovid näha külavanemana 
või selle abina, tee oma ettepanek kü-
lakoosolekul.

Kohalike omavalitsuste valimised on 
nüüd möödas. Uute koosseisudega on 
alustanud tööd ka erinevad komisjo-
nid, kuhu kuuluvad teotahtelised ini-
mesed, sooviga meie kõigi elu Vigala 
vallas paremaks muuta. Nii on voliko-
gus kui ka vallavalitsuses Vana-Viga-
la külaelanikke. Soovime neile tarka 
meelt, arukaid otsuseid ja tugevat ta-
het sisukaks koostööks ning külaelu 
probleemide lahendamise võimaluste 
toetamist. 

Ma ei taha öelda, et meil elu on halb, 
kuid paremaks saab alati muuta.

22. märtsil toimub Vana-Vigala 
laiendatud külakoosolek Vana-Vigala 
põhikoolis algusega kell 11.00.

Päevakorras: 

- küla arengukava 2011-2017 analüüs
- külavanema valimine
- kohtumine volikogu esimehe Martin 
Andrelleriga
- sõnavõtud ja kohapeal algatatud 
küsimused

Hea külaelanik palun tule julgesti osa-
lema ja oma mõtteid avaldama, peame 
nõu, kaardistame probleemid. Küla 
tulevik sõltub meist!

Et küla elaks ja oleks meil kodutunne, 
on vaja ühist hingamist.

eT Vana-Vigala 
küla elaks…

Kui sa ei saa tulla külakoosolekule, 
võid saata oma ettepaneku MTÜ Vi-
gala külade ümarlaud juhatuse liik-
me Liina Kikasele e-mailil: liina@vi-
galattk.ee 

Mõtteid avaldas ja pani kirja

Maie Üürike
Vana-Vigala külaelanik ja MTÜ Jätku-

suutlik Vana-Vigala esindaja
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uhhuu-uudised
Plirts plärts, käes on märts ehk 
tähtis teade Vallaviletsuselt!

Seoses märtsi saabumisega annab 
Vigala vallaviletsus kõigile teada, et 
veebruar on läbi. Seetõttu palutak-
se visata kõik veebruari toimetused 
märtsi varna. Kellel varna pole, vi-
sake märtsis jalad seinale ja sügage 
mune. Kellel mune pole või on lihtsalt 
laisk, ärge tehke üldse midagi.

Tartu maraton!

Kallid suusahundid. Seoses sellega, 
et Marko Parco ennast esimest kor-
da Tartu suusamaratonile kirja pani, 
jäeti maraton ülejäänud sõitjate ohu-
tuse mõttes ära. Veel hullem – seoses 

Tantsides ja võites

Tantsuturniir „Magus Algus“ on 
korraldatud eesmärgiga populari-

seerida võistlustantsu laste ja noorte 
seas, kui atraktiivset spordiala ja vaba 
aja veetmise vormi. Kuna tegemist on 
eelkõige spordialaga, siis on oluline ta-
gada võrdne ja sportlase võimeid järk-
järgult arendav võistlemise võimalus 
kõikidele tantsusportlastele, kes soo-
vivad järgida ühtseid reegleid. Teiseks 
peamiseks eesmärgiks on arendada 
sõbralikus konkurentsis Eesti Tantsu-
spordi Liidu liikmete vahelist koostööd. 
Kolmandaks eesmärgiks on korraldada 
tantsuspordivõistlusi võimalikult eri-
nevates Eestimaa paikades, et tagada 
võistlustele lihtne ligipääs võimalikult 
paljudele lastele ja noortele.

„Magus Algus“ võistlussari hõlmab 
endas 2-, 4-, 6-tantsu ning E-klassi 
tantsijate võistlust. Antud võistlus-
sarjas on edukalt kaasa löönud meie 
omad tantsulapsed Kärolin Kikas ja 
Joonas Asumets (pildil koos Kaisa 
Oja ja Martin Parmasega 2012. a). 
Esimesed ülesastumised toimusid 
juba 2012. aastal. Edukalt on läinud 
just 2014. aasta, kus jaanuaris saavu-
tati 3. koht ja veebruaris 1. koht 6-s 
tantsus, viimane tagas ka tõusu järg-
misse võistlusklassi - E.

Märtsi algul toimus tantsuturniir 
Põlvas. Uue stardiklassiga peab veel 
harjuma, sest nüüd toimub võistlus 
eraldi standard ja Ladina-Ameerika 
tantsudes. Igatahes on algaja tantsija 
tantsukaart täis saamas ja uued võist-
lused ja esinemised ootamas. Võistlus-
tants pole mitte odav vabaaja veetmise 
viis. Tasuda tuleb koolituse, litsentsi, 
võistlustel osalemise, transpordi ja 
riiete-jalatsite eest. Suurimaks toeta-
jaks ikka pere ja vanavanemad. 

Täname Vigala Vallavalitsust tun-
nustamise ja toetuse eest!

Tänulikud lapsevanemad

Maadlusuudised

1. veebruar - maakonna meistri-
võistlused Märjamaal:
Markus Pilv 30kg 2. koht
Rasmus Noppel 32kg 2. koht
Maret Kane 32kg 3. koht
Aron Aun 38kg 1. koht
Heily Tiitus 38kg 2. koht
Triinuly Veimann 42kg 1. koht
Kalju Torri 45kg 2. koht
Egert Nei 53kg 2. koht
Urmis Veimann73kg 1. koht.

9. veebruaril peetud Laste karika-
võistlustel vabamaadluses Viljandis 
saavutati häid tulemusi:
Heily Tiitus 40kg 1. koht
Aron Aun 42kg 1. koht.

15. veebruar - Eesti meistrivõistlu-
sed õpilastele Tapal:
Andreas Välis 59kg 2. koht

sellega, et Marko Parco endale uue 
lumelabida ostis, ei tulnud ka lund 
maha (las laristab tühja, arvas ilma-
taat). Seetõttu toimub tänavu aasta 
suusamaraton Vigala vallas. Kõik 
suusahundid on oodatud 3. juunil 
Poti kurvi. Sügame sealt hoo üles ja 
sõidame kaua keegi jaksab. Kui keegi 
jõuab Kivi-Vigala sildini, nii et suusk 
kulunud pole, saab auhinna. Auhin-
naks on Marko Parco lumelabidas.

Ilmateade!

Oodata on udu. Udu tuleb ootamatult, 
ehk ilmub nagu siil udust. Kes tahab, 
saab udu ilmudes uttu tõmmata. Või-
malus on istuda ka Vana-Vigala rah-
vamajas ja ajada udujuttu. Udu haih-
tub sama ootamatult kui ilmus. Päev 
teadmata. 

Marco Parco 

Hannes Välis 73kg 1. koht
Urmis Veimann 85kg 2. koht.

22. veebruaril Viljandis toimunud 
Eesti meistrivõistlustel täiskasvanu-
tele vabamaadluses saavutas Taavi 
Tikerpalu 74kg 1. koha.
Samal päeval toimus Bulgaarias Ko-
lov-Petrovi turniir, kus Ardo Arusaar 
sai 98kg 3. koha.

22. veebruar - Valga lahtised meist-
rivõistlused:
Triinuly Veimann 42kg 3. koht
Andreas Välis 63kg 3. koht
Hannes Välis 69kg 3. koht.

1. märts - Eesti meistrivõistlused 
kadettidele Märjamaal:
Triinuly Veimann 40kg 3. koht
Andreas Välis 63kg 3. koht
Hans Veskimägi 69kg 3. koht.

Jüri Nisumaa

Tänuavaldus
Sõnadest ei jätku, et väljendada oma meeleliigutust sügavat ja siirast tänu minule osutatud tähe-
lepanu eest. Tänusõnad Kivi-Vigala Põhikoolile, Vigala Vallavalitsusele, Vana-Vigala TTK-le, endistele 
kolleegidele, kõikidele sõpradele, lähedastele minevikust. Olen tänulik ka Tõnumaa ja Vanamõisa kü-
larahvale. Aitäh! 

Kuidas saan unustada oma “tibukesed”, kes on välja lennanud pesast ja nüüd meenutavad mind. 
Unustamatud olid muusika hetked kuulates koolis kitarri ja oma kodus lõõtsa (Ukuaru valss mõ-
lemal pool). Olite tublid mehed-posid. Suur, suur aitäh! Loide ja Aili, peasüüdlased, teile sügav kum-
mardus, kõvad tugevad kallid. Aitäh kõigile. See oli ülevaim HETK minu elus!

Elvi Reiner
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2013. a algas suure sulaga 
ning suurveega jõgedes. 

Kuid pikaajalisest keskmisest külme-
mad kuud olid märts ja aprill. Väga 
soe kuu oli veebruar. Üldiselt möödu-
nud aasta ei ole ainult sooja rohkem 
pakkunud, vaid ka päikesepaistet. 
Mäletame, millised tugeva päikese-
kiirguse osaliseks saime märtsis. Soo-
ja ilma võidukäiku alustas maikuu ja 
seda veel jätkus novembrisse.

Suve kohta öeldakse, et ilmataat oli 
laululembeline, ei seganud suviseid 
üritusi oma sadudega. Suvi oli sood-
ne lindudele rohkearvulise järelkasvu 
tagamiseks, nägime palju pääsukesi 
pesast välja lendamas ja toonekurgi 
pesadel istumas. Sügis hakkas 25. 
septembri lumesajuga Kirde-Eestis. 
Kuiv suvi ja sademete vaene sep-
tember põhjustasid madala veeseisu 
jõgedes, teisisõnu oldi veenäljas. Ok-
toobris algas tormide aeg, mida jät-
kus detsembri keskpaigani. Maru viis 
elektri tuhandetelt majapidamistelt, 
oli palju tuulemurde, puude langemist 
liinidele kui ka teedele. Elu oli Eesti-
maal mitmes paigas häiritud, segas 
ka koolide tööd. Eriti just ootamatud 
voolukatkestused liinide remondil. 
Vigalas valiti uus volikogu esimees 
küünlatulede valgel. Ajalukku läheb 
novembris Filipiine räsinud taifuun, 
nt Hawai Expressi Eesti esindaja pidi 
külastama uut jalgrattatehast, tormi 
tagajärjel öeldi, siia me raha kaotsi 
läks. Selle näitega tahan öelda kui 
seotud oleme ilmaoludega maailmas. 
Teame, millist kaost Euroopa lennu-
liikluses tekitas Islandi tuhapilv. 

Sooja talve tõttu võisid talivilja põl-
lud üle kasvada, Vigala Avastes oli 
näha hästi rohelisi taliviljapõlde. Järsk 

külm võis kahju tekitada, aga seda ei 
tulnud. Oli olemas oht, et mesilased 
hävitavad oma talvevarud. Selgub ke-
vadel. Kui veel tuulekiirustest rääki-
da, siis oktoobri lõpu tormil oli kiirus 
Eestis puhanguti kuni 120 km/h, siis 
Filipiinidel üle kahe korra suurem. 
Elevust tekitas uus külmarekord, mis 
oli registreeritud satelliidilt -93,2 kraa-
di seda juba 2010. a. Näete kui pikaks 
ajaks külmus arvutitesse see teadmi-
ne, samas teisendati veel Fahrenheiti 
kraadid Celsiuse kraadideks valesti. 
Eesti 2013 ilma kohta öeldakse, mi-
neja polnud kõige hullem. Kui sügisel 
õpetajatega Kadriorus käisime, siis 
merel Finn klassi purjetamine seisis 
tuulevaikuse tõttu. Saab öelda tuul on 
sportlase sõber ja vaenlane. Augusti-
kuu 9-ndat päeva Lääne-Eestis ise-
loomustab öine äike Franz, ligikaudu 
1200 lööki veerand tunni jooksul.

Eesti õpilasi kiideti, et tegid hästi 
PISA testi, seepeale vastas Eesti Põl-
lumajandusülikooli rektor, kuhu kaob 
see tarkus kui nad ülikooli jõuavad. 
Siia juurde võib lisada Venemaal läbi-
viidud avaliku arvamuse küsitluse tu-
lemuse: mil kolmandik arvas, et Päike 
tiirleb ümber Maa ning veerand ühend-
riiklastest kinnitavad sama. Oma silm 
on ju kuningas - päike käib üle taeva!

Nimi ei riku meest, nii ta ongi. Kuid 
ilmanähtustest kõige ekstreemsemad 
on perekonnanimedeks, kõige sageda-
sem ilmastiku nähtus perekonnanime-
na on Tuisk, seejärel Lumi, Tuul, Pilv, 
Soe, Selge, Kuiv, Sula, Kuum, Torm, 
Külm, Raju, Välk, Ilm. Vähem on il-
manähtusi eesnimedena, Torm, Kõu, 
Tuul. Kas me nimesaamise ajalugu 
teame, olgugi see tähelepanek tead-
miseks. Populaarsemad nimed möödu-

nud aastast Eestis on tütarlastel Sofia, 
Maria ja poeglastel Rasmus, Robin.

Lõpetuseks jääb lisada, Vigala val-
la elanike arv vähenes 49 inimese 
võrra, surmasid 24 ja registreeritud 
sünde 13. 2014. jaanuariga vähenes 
veelgi valla elanike 9 inimese võrra. 
Tuleb tõdeda, et elanikkonna arvu vä-
henemisega langeb piirkonna areng, 
toimetulek, teisalt väheneb elanike 
aktiivsus vallaelus.

Mõtiskluse võiks lõpetada järgmi-
selt: inimene ei ole pea kunagi rahul 
ei palga, ülemuse ega ilmaga, ikka 
tundub, et saab ülekohtuselt kord 
külma või kõrvetada. 

2014. aastapäeva kõnes rääkis vo-
likogu esimees lõhest, mitte kui heast 
söögikalast, vaid hoopis lõhest kahe 
Vigala vahel. Oleks hea, kui järgmise 
aasta kokkuvõtte tegemisel saab öelda 
kahe Vigala kohta, mõistlikud arengud 
Vigalate suunas on toimunud. 

Kevade ja tegude ootuses! 

Jaan Viska

Mõned tähelepanekud aastast 2013, peamiselt ilmast

Vana-Vigala Rahvamaja Avatud Noorte-
keskus  korraldab konkursi  

noorsootöötaja 
leidmiseks.

Töökoormus 20 tundi nädalas, õhtuti.
Vajadusel saab töökoormust jagada.

Noorsootöötaja töö sisuks on huvitege-
vuse korraldamine V-Vigala noorteks-
kuses ja Vigala piirkonnas.

SOBIV KANdIdAAT ON:
soovitavalt keskharidusega;
algatusvõimeline ja tegus;
koostöövalmis ja kohusetundlik;
tal on sündmuste korraldamise koge-
mus ja avaliku esinemise julgus.

KASUKS TULEB:
varasem töökogemus noorsootöö vald-
konnas;
projektide kirjutamise ja juhtimise ko-
gemus;
arvuti kasutamise oskus;
hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Tööle asumise aeg: 
Niipea kui võimalik

Kanditeerimissoov ja motivatsiooni-
kiri saata  astra.polma@gmail.com 

Täiendav info: 56362293 
(Astra Põlma)

Kuuse langemine
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Meie hulgast lahkunud:

AitA OdeM
Olev Allipere

ilMe teern

Siiras kaastunne Vellole

kalli eMA

kaotuse puhul.

Klassikaaslased XII lennust

Südamlik kaastunne Margaritale 
ja Urmasele perega  kalli 

ilMe teerni 

surma puhul. 

Nõmme talu pere

Leiname kallist klassivenda 

Olev Allipere 

ja avaldame kaastunnet lähedastele.

Klassikaaslased Peru kooli päevilt

Avaldame kaastunnet perekond Alliperele 

pereisa Olev Allipere

kaotuse puhul.

Vigala kaitseliitlased

Kallis klassiõde Liina perega!

Sügav kaastunne 

isa, vanaisa Olevi 

kaotuse puhul. 

Vana-Vigala PK 3. lend

Käesoleva aasta 25. märtsil möödub sel-
lest peaaegu terve inimpõlve jagu aas-
taid. Küüditatute hulgas oli palju lapsi, 
kes ammu juba vanaisad-vanaemad.

Sillaotsa Talumuuseum kutsub 25. 
märtsil kell 14.00 muuseumi näitu-
seküüni Siberitee läbikäinuid, meie 
hulgast lahkunud küüditatute järglasi 
ja kõiki teemast huvitatuid. Koos arut-
leme: mis aitas võõrasse kultuurikes-
konda vägisi toodud inimesi seda aega 
üle elada, miks seitse-kaheksa aastat 
hiljem peale vabanemisteate saamist 
olid tihtipeale pisarsilmis nii lahkuja, 
kui mahajääv kohalik külarahvas. 

Muuseum on tänulik, kui võetakse 
kaasa tolleaegseid kirjasid, fotosid, 
dokumente. Teeme omaniku loal koha-
peal koopiad, originaali anname soovi 
korral tagasi. Kohvilauas aitab teemat 
järjel hoida Okupatsioonide Muuseumi 
teadur-kuraator Martin Andreller. 
Kokku küüditati 1949. a märtsis Veli-
se vallast 110 inimest. See oli 5% valla 
elanikest. Neist Siberi mulda jäi puhka-
ma 15. Tühjaks jäi 40 kodu.

Jüri Kusmin
Sillaotsa Talumuuseumi varahoidja

22. veebruaril toimus järjekordne 
Vigala korvpalli karikas. Se-

dakorda siis juba kaheteistkümnes. 
Kell 9.30 olid esimesed võistkonnad, 
kohtunikud ja osa publikust valmis 
alustama. Mängiti 7 võistkonnaga 
kahes alagrupis. Vigala võistkond 
astus kohe vastu tiitlikaitsjatele Aud-
rust. Kui aasta varem oldi sunnitud 
neile alistuma ja sellega ka kaotati 
võimalus mängida esikohale, siis sel-
lel aastal vastastele suurt võimalust 
ei antud. Tuli suhteliselt kindel võit. 
Alagrupis alistas Vigala üsna kindlalt 
ka „Korvpallikarude“ võistkonna Tal-
linnast ja Tamsalu võistkonna. Ala-
grupist seega I koht ja jäädi ootama 
vastast B-alagrupist.
 
Poolfinaali vastaseks saadi „Orub“ 
nimeline võistkond, kus kandvat rolli 
mängis mitu aastat meistriliigas palli-
nud ja praegu esiliigas mängiv Margus 
Klementsov. Mäng oli väga tasavägine 
ja kulges suuresti nö Klementsovi juh-
timisel. Normaalaja viimane rünnak 
jäi aga Vigalale ja Rait Ermanni kül-
mavereline viimase sekundi kolmene 
viis mängu lisaajale. Sealt juba võit 
Vigalale. Teises poolfinaalis alistas 
Pärnu-Jaagupi KK Audru meeskonna. 
III-IV koha mängus sai näha ohtralt 
pealtpanekuid ja võistkond „Orub“ 
alistas üsna pingelises mängus „Aud-
ru“ ja sai teenitud III koha.

Finaaliks oli Kivi-Vigala Põhikooli 
väike võimla puupüsti rahvast täis. 
Ise olen selles saalis mänginud oi kui 
palju mänge, aga sellist kaasaelamist 
pole veel kuulnud. Iga Vigala korvi 
peale oli kisa meeletu. Ka finaal Jaa-
gupi ja Vigala vahel kulges vastaste 
dikteerimisel. Vastased sõna otse-
ses mõttes jooksid meist teerulliga 
üle. Võistkond vahetati lühemaks ja 
publiku marulisel kaasaelamisel jäi 
taaskord normaalaja viimane sõna 
Vigalale ehk RAIDILE. Taaskord vii-
mase sekundi tabav kolmene ja lisa-
aeg oligi reaalsus. Lisaajal visati vaid 

üks korv. See tuli õnneks Vigalalt ja 
esikoha tants võis alata. 

Üldjärjestus: I koht Vigala (Marko 
Kreuz, Rait Ermann, Ando Hints, 
Martin Üürike, Siim Krusell, Ott 
Krusell), II koht Pärnu-Jaagupi KK, 
III koht Orub, IV koht Audru, V koht 
Vanakas, VI koht Tamsalu, VII koht 
Korvpallikarud. Turniiri parimaks 
mängijaks tunnistati Ott Krusell Vi-
gala võistkonnast. Täispanga tõid 
seekord Vigalale Ott ja Rait, kes võit-
sid ka viskevõistluse. Hea meel oli 
vaadata, kui palju Vigala mängijaid 
jagub ka teistesse võistkondadesse. 
Vanameister Jaano Konnapere veab 
aastaid Tamsalu noori, Anre Kuldja 
mängis kandvat rolli Vanaka võist-
konnas, Marek Orub on aastaid too-
nud siia omanimelist võistkonda. 

Täname Vigala vallavalitsust. Suu-
red tänud Kai Paat ja Tõnis Liiva 
aastatepikkuse lauas konutamise 
eest, suured tänud kooli kokkadele 
suurepärase supi eest. Erilised tänud 
Kivi-Vigala Rahvamajale. Anu ja Heli 
Asendamatud. Täname Põder Argot 
muusika eest. Täname Kivi-Vigala 
Põhikooli. Tiit Jürnas, suured tänud 
toetuse eest. Meeletu tänu publikule, 
kes omad võidule karjus. Järgmine 
aasta lahinguväljal näeme ...

Marko Kreuz

Vigala korVPalli karikasT

65. aastat mustast Maarjapäevast
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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

Märtsikuu sünnipäevalapsed

Leida Rahe     90
Maihhail Kõostik    89
Linda Keller     89
Siina Õismaa     88
Valda-Nagasta Kidra    85
Elli Spiridonova    84
Elmut Metsaveer    80
Ilme Maalinn     80
Urmas Jensen     70
Mati Rebassoo    70
Ülo Hakk     65
Henn Mägi     65
Marja Puumann    65

Õnne  nii palju,
kui elu võib anda.
Rõõmu nii palju, 

kui süda jaksab kanda!

PALJU ÕNNE!
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Võtame rendile või ostame 
põllumaad, võivad olla ka 

väiksemad massiivid.

Kontakt 521 8558
Mirgo Seisonen

Müüa lõhutud küttepuid (kask, lepp, sang-
lepp ja haab) hind alates 30€ m2 pikkused 
vastavalt tellija soovile. Ühtlasi on võimalik 
osta ka 3m lõhkumata puid, hind alates 20€ 

m2. Hinnad sisaldavad kojutoomist.

Kontakt 521 8558 Mirgo

Ostan ENSV ja EW aegseid rinnamärke, 
vanaraha, postkaarte, valikuliselt vanu 

dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid.

Tel 602 0906 ja 501 1628 Tim 


