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Jah tõepoolest „Polic“ oli taas uhkes 
prožektorisäras Vigala rahvast 

rõõmustamas. 1986. aasta alustanud 
ansambel, mille kuulsus omal ajal ise-
gi toonase Rapla rajooni piire ületas, 
ei ole vaatamata möödunud aastatele 
kaotanud oma sära ega ka populaar-
sust. 25. jaanuaril kogunes kohalikku 
rokilegendi vaatama üle kahesaja ini-
mese, mis peaks olema Vana-Vigala 
rahvamaja puhkeõhtute rekord, vä-
hemalt sellel sajandil.

Publiku siirast armastust oma ro-
kilegendi vastu peegeldavad ka an-
sambli suurimate fännide tervitused. 
Nii andis Urmas Liitmäe ansamblile 
üle oma valmistaud puidust versta-
posti ja Riina Rasva valmistas „Police“ 
pildiga suure pidupäevatordi, mis peo 
avalaulu ajal publiku aplausi saatel 
lavale toodi. Ning loomulikult ei saa 
kirjeldada seda aplausi ja tänu mille-
ga publik ansamblit laval tervitas.

Vanadele ja uutele ansambli fännide-

Nüüd seisan laval ma, siit kõike näen,
pilk eksleb nägudel, kui seisma jään...

le veidi meenutuseks mõningaid seiku 
ansambli kujunemisloost.

Ansambel loodi 1986. aasta jaanua-
ris. Andrus Kanter meenutab ansamb-
li algust. „Täpset kuupäeva ei mäleta 
ju ta vist jaanuaris oli aga ühel õhtul, 
kui mõisast autokoolist tulin, korjas 
Raivo mind auto peale ja tegi ettepa-
neku pilli mängida. Prooviruum asus 
tol ajal „Vabaduse“ kolhoosi kontoris. 
Trummid ja mingisugused kitarrid 
olid kah olemas. Alguses mängisin 
akordionil, mõne aja möödudes sain 
Kivi-Vigala koolist oma esimese elekt-
rioreli „Junost“. Ja nii läks. Proovi sai 
esimesel aastal tehtud enam-vähem 
igal õhtu. Hiljem natuke harvemini.“ 
Vahepeal harjutati Sipa kultuurima-
jas ja kui Vana-Vigala Rahvamaja 
valmis sai, siis hakati proove tegema 
seal. Ansambel tegutses aktiivselt pea 
15 aastat, selle ajaga käidi esinemas 
kolhoosi- ja koolipidudel, pulmadel ja 
juubelitel. Vahel jagus mänge igaks 

nädalavahetuseks. Paraku muutus 
koos eelmise riigikorraga lagunemise-
ga ka ansambli tegevus. Noortel muu-
sikutel tuli leida tööd väljaspool Vi-
galat ja nii lahkusid paljud ansambli 
liikmed piirkonnast, kas siis tööle või 
siis jäädavalt. Üha harvemaks muu-
tusid proovid ja ka esinemiskutseid 
jäi vähemaks. Nii ongi peale aktiivset 
tegevust koos käidud vaid üksikute 
esinemiste korraldamiseks.

Aastal 2014 oli ansambel laval koos-
seisus: Raivo Kalso, Valdo Nööp, Veljo 
Nööp, Vello Teern ja Andrus Kanter.
Aktiivsemalt tegelevad muusikaga 
tänasel päeval Raivo Kalso ja Andrus 
Kanter. 

Kanter tegeleb tänaseni muusikaga 
ja teda on näha olnud erinevate an-
samblite koosseisus ka aegajalt tele-
viisoriekraanilgi pilli mängimas. And-
rus on mänginud ansamblites „Agent 
M“ ja „ 4 Tankisti & Rebane“. 

Raivo on olnud ansambli hing ja 
liider selle algusest peale. Pärast „Po-
lic“ tegevust ei visanud ta pilli nurka, 
vaid käis pidudel mängimas nii üksi 
kui koos klassivend Meelis Pappega. 
Raivo on välja andnud 2 CD plaati: 
esimene ansembel „Polic“ parima-
te lugudega, teine ka omaloomingut 
sisaldavat „Üksik Muusik“. Raivo 
näeb enda tuleviku järgmiselt: „2014 
tegelen võimalikult palju muusika-
ga, kavatsen RMP reorganiseerida 
(võtan ühe liikme juurde)“. Ansambli 
taastulemised rahva ette on saanud 
teoks just tänu Raivole ja tundub, et 
neid kavatseb ta veel korduvalt kor-
raldada: „Peoga jäin väga rahule ja 
kui logistiliselt võimalik kavatseme 
Polic'iga teha vähemalt ühe peo aas-
tas. Tänud kõigile kes meid vaatama 
tulid.“

Seega armas Vigala rahvas on mida 
oodata!

Astra Põlma

PoliC on tagasi!
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Sõjategevus jõudis uuesti meie ko-
dumaale ja selle läbi hävisid või 

said kannatada paljud kirikud ja pal-
vemajad. EELK omadest jäid 202-st 
puutumata vaid 92. Viimaste seas 
seisis koguduse rõõmuks ka Vigala 
kirik.

Karmid taplusaastad, mis tõid Vi-
gala kihelkonnale ja kogu kodumaale 
korvamatuid kaotusi, lõppesid 1945. 
aastal. Nõukogude võimu suhtumine 
usuellu oli sõja-aastatel mõnevõrra 
muutunud, eriti vene õigeusu kiri-
kusse. Kuid võimu eesmärgiks oli ki-
rikute ja koguduste tegevuse alluta-
mine rangele keskvõimu kontrollile, 
kiriku ja usu mõju järjekindel vähen-

damine. NSVL Rahvakomissaride 
Nõukogu juurde loodi juba sõjaajal, 
1943. aastal Usukultusasjade Nõuko-
gu. ENSV-s ei jäetud usuelu küsimu-
si vabariiklike juhtorganite pädevus-
se, vaid nimetati ametisse usuasjade 
volinik, kes allus otseselt Usukultus-
asjade Nõukogule Moskvas. Viimase 
ülesandeks oli jälgida kogu kirikuelu 
ja selle juhtkonna meelsust, tungida 
usuühingute siseellu, sekkuda pide-
valt nende tegevusse, rakendada mit-
mesuguseid piiranguid ja kontrollida 
nende täitmist. Lisaks sellele jälgisid 
vaimulike tegevust pidevalt julgeole-
kuorganid.

1940. - 1941. aasta punaste hirmu-
teod olid kõigil meeles ja 1944. aastal 
otsustasid rohkem kui pooled vai-
mulikud Eestist põgeneda. Luterliku 
kiriku juhtimise korraldamiseks tuli 
17. jaanuaril 1945. aastal Tallinnas 
kokku laiendatud Piiskoplik Nõu-
kogu, kus valiti uus Konsistooriumi 
juhtkond. Piiskopi asetäitjaks vali-
ti August Pähn, üheks assessoriks 
Ferdinand Jürgenson, Vigala kiriku 
pastor. Tollased liikumisvõimalused 
olid väga piiratud. Ainsaks regulaar-
seks ühenduseks oli kitsarööpmeline 
raudtee, kuhu võis pileti osta vaid 
komandeerimistunnistuse ettenäita-
misel. Selle väljaandjaks vaimulikele 
oli usuasjade volinik Kivi Tallinnas. 
Pidev osavõtt konsistooriumi tööst oli 
kaugest maakogudusest seega prak-
tiliselt võimatu. Eelnimetatud asja-
olule lisandusid muud põhjused, mis 
sundisid austatud õpetajat oma kogu-
duse pärast selle 18 aastat teenimist 
maha jätma.

Arvatavasti lahkus F. Jürgenson 
Tallinna 1945. aasta alguses. Usuas-
jade volinik Kivi saatis Tallinn-Nõm-
me sõjakomissarile 22. aprillil 1945. 
aastal isikute nimekirja, kes kuulusid 
mobilisatsioonist vabastamisele, kus 
teda on juba mainitud Jaani kogudu-
se õpetajana.

Neil rasketel aegadel otsisid paljud 
koguduse liikmed hingelist tuge oma 
kodukiriku võlvide all. Vigala kogu-
dus tähistas 11. augustil 1946. aastal 
Vigala kiriku 100-aastast mälestus-
päeva, kus teenisid piiskopi asetäitja 
A. Pähn, nüüd juba koguduse endi-
ne austatud õpetaja, assessor praost 
F. Jürgenson ning vastne aseõpetaja 
A. Põld. Arvatavasti kohtus Tallinna 
siirdunud õpetaja siis viimast korda 
oma kauaaegse kogudusega.

Tallinnas sattus F. Jürgenson kui 
väljapaistev kirikutegelane otsekohe 
julgeolekuorganite vaatevälja ja nen-

de surve alla. Nagu mitmedki teised 
kirikuelu juhid lülitati ta 1945. aastal 
julgeolekuagentide nimekirja, kuid 
tegelikult ta julgeolekuga koostööd te-
gema ei hakanud. Ta saboteeris oma 
oma agendikohustusi igati. Selliseid 
KGB-le pigem kahjulikud kui kasu-
likud agendid võeti omakorda agen-
tuurse järelvalve alla ja hiljem tihti-
peale arreteeriti. Varjunime „Schultz“ 
all tegutsenud agent oli teatanud Jür-
gensoni sidemetest emigrantidega, 
isegi piiskop J. Kõpuga.

Süüks pandi talle haridusministri 
Arnold Raua kõne arutusele võtmist 
Konsistooriumis 1947. aasta 9. det-
sembril. Minister esines 23. augustil 
1947. a ülevabariigilisel haridustöö-
tajate nõupidamisel ja märkis: „Kesk-
kooliõpilaste seas esineb massilist 
leeriskäimist. Usu kui ebateadusliku 
elemendi sissetung tuleb otsustavalt 
pidurdada, asuda noorte kaitsmisele 
usupimeduse eest kõigi vahenditega 
ja igal võimalusel.“ Esineja kasutas 
oma kõnes vaimulikke solvavaid väl-
jendeid: „mustad rongad“, „rahvapi-
mestajad“, „oopium rahvale“. Asses-
sor F. Jürgenson oli kommenteerinud 
solvanguid kui selliseid, millega veel 
ükski valitsuse liige polnud esinenud. 
Konsistoorium võttis vastu nõukogu-
devastase otsuse mitte saata kogu-
dustele patriootlikku läkitust Oktoob-
rirevolutsiooni 30. aastapäeva puhul. 
See äratas nii julgeolekuorganite kui 
usuasjade voliniku erilist tähelepa-
nu.

Veebruaris 1948 arreteeriti Konsis-
tooriumi koosseisust assessor Adolf 
Horn, samuti Tartu Pauluse kogu-
duse õpetaja Harry Haamer ja Lääne 
praost Jaan Lääne, mis veelgi süven-
das vaimulikkonnas hirmu ja ärevuse 
õhkkonda.

Assessor F. Jürgensonile kui vai-
mulikule andis volinik J. Kivi iseloo-
mustuse oma 19. veebruaril 1948. a 
Moskvasse saadetud kirjas nr 3/2c 
(tõlge vene keelest):

„NSVL MN juures asuva Usukultus-
asjade Nõukogu esimehele Poljanskile

Veebruari alguses minu komandeerin-
gu ajal arreteerisid julgeolekuorgenid 
luterliku kiriku teenistujad Horni ... 
Lääne ... Harri Haameri.

Võttes arvesse toizmunut pean va-
jalikuks seoses Horni arreteerimisega 
ja tema väljaarvamisega, kasutada 
vahendeid selleks, et eemaldada Kon-
sistooriumi koosseisust veel assessor 
Jürgenson Ferdinand Jakobi.

ÕPETAJA 
KANNATUSTE 
RADA
Katkend Arno Kaera „Lehekülgi 
Vigala kiriku ja koguduse ajaraa-
matust“.

Katkendi on välja valinud Kaie 
Bergmann
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Kes on assessor Jürgenson ?
Vaimuliku ilmavaate poolest on 

ta pietist. Arvestades seda võib ta, 
kuuludes Konsistooriumi koosseisu, 
edaspidi takistada hernhuutlaste kü-
simuse lahendamist. Käesoleva ajani 
avaldas ta teataval määral mõju Kon-
sistooriumi tegevusele, kuid eriti tuleb 
märkida tema mõju piiskopi asetäitja 
suhtes. Assessor Jürgenson omab vii-
matinimetatu ja teiste juures erilist 
autoriteeti oma pikaajalise kirikutöö 
staaži ja selle tõttu, et ta oli luterli-
kus kirikus eriti vastutavatel ameti-
kohtadel (kodanliku korra ajal ta oli 
mitmel korral Konsistooriumi asses-
sor, vikaar piiskop (piiskopi asetäitja), 
praost ligikaudu 20-aastase staažiga. 
Kuni 1926. aastani, kodanliku Eesti 
ajal, oli Jürgenson Haridusministee-
riumis üheks vastutavamaks tööta-
jaks – haridusministeeriumi nõuni-
kuks. Okupatsioonivõimud osutasid 
talle sellist usaldust, et ta nimetati 
Lääne maakonna organi „raatsherr“ 
koosseisu (ametikoht, mis praeguste 
arusaamade järgi vastab ligikaudu 
maakonna nõukogule).

Oma poliitilisi vaateid Nõukogu-
de võimu suhtes väljendas ta 1943. 
aasta lõikuspüha laululehel, kus ta 
andes ülevaadet Lääne praostkonna 
tegevusest ja koosseisust (ta oli ka 
praostkonna praost), hindas kirikut 
järgmisel viisil: „Kirik oli siiski 1941. 
aastal ainsaks oaasiks bolševistlikus 
kõrbes.”

Ma arvan, et ma juhin piiskopi ase-
täitja tähelepanu neile faktidele ja 
teatan talle, et käesoleval ajal selliste 
isikute kuulumine kirikuvalitsusse on 
ebasoovitav, siis piiskopi asetäitja teeb 
sellest vastavad järeldused.

Soovitav oleks eemaldada Jürgen-
son üldse Tallinnast ja nimetada ta 
mõnda maakondlikku usuühingusse.

Seoses toimunud arestidega annab 
käesolev moment soodsa võimaluse 
ülalnimetatud operatsiooni elluviimi-
seks. ... Konsistooriumi uute liikmete 
suhtes ma arvan üheks vajalikuks 
tingimuseks, et nad ei oleks pietistid. 
Pietistide viimine Konsistooriumi 
koosseisu võib pidurdada hernhuu-
tide küsimuse lahendamist soovitud 
suunas.

Palun Nõukogu anda mulle vasta-
vad korraldused.

Usuasjade volinik Kivi”

Õpetaja F. Jürgensoni edasist saatust 
kaaluti Moskvas ja vastus saadeti 
teele 6. märtsil 1948. aastal.

„Usuasjade volinik sm. Kivi

Kuna assessor Jürgensoni lahkumine 
Konsistooriumi liikmete hulgast mõ-
jub tervendavalt kogu olukorrale lu-
terliku kiriku juhtkonnas – kinnitab 
Nõukogu heaks Teie poolt tema töölt 
vabastamiseks ettevõetavad sammud. 
Aga kõik see tuleb läbi viia ilma meie-
poolse nähtava sekkumiseta.

Poljanski”

Nagu näha kirja kuupäevast, oli vo-
linik Kivile juba varem antud vabad 
käed oma ettepanekute elluviimiseks. 
Ta kutsus enda juurde esmalt piisko-
pi asetäitja A. Pähna ja selgitas talle, 
et F. Jürgenson ei sobi Konsistooriu-
misse. Järgmisena kohtus volinik ka 
asjaosalise endaga. Need kohtumised 
lõppesid sellega, et F. Jürgenson, ar-
vestades oma tegevust Saksa okupat-
siooni ajal ning äsjaseid sündmusi 
luterlikus kirikus (arreteerimised), 
pidas kiriku huvides vajalikuks lah-
kuda Konsistooriumist. Ta esitas 
„vabatahtlikult“ piiskopi asetäitja A. 
Pähna nimele avalduse, milles palus 
end vabastada tööst Konsistooriumis 
alates 1. märtsist 1948. a. Kaalul oli 
õpetaja tulevik ja ega valikuvõimalusi 
eriti polnud. Vastasel juhul oleks teda 
oodanud arreteerimine. Avaldus ra-
huldati ja ta lahkus Tallinnast, asu-
des tööle Viru-Jaagupi koguduse õpe-
tajana, ühtlasi ka Viru praostkonna 
praostina.

Volinik Kivi võis Moskvasse ette 
kanda oma plaani edukast elluviimi-
sest. Ideoloogiline vaenlane oli ava-
likkuse silma alt kõrvaldatud. Kuid 
sellega voliniku poolt kavandatud 
ümberkorraldused veel ei lõppenud. 
Arreteerimised ja muud repressioonid 
jätkusid. Ka EELK piiskopi asetäitja 
A. Pähn vahistati märtsis 1948. aas-
tal.

Ferdinand Jakob Jürgenson suri 
Viru-Jaagupis 20. novembril 1960. a. 
ja maeti oma sünnikoha Rannamõi-
sa kalmistule 25. novembril. Lahku-
mis- ja tänusõnu laususid ka Vigala 
koguduse õpetaja H. Jänes ja kaua-
aegne juhatuse esimees Jädivere I 
küla Rebase-Jüri talu peremees Jaan 
Selirand.

Arno Kaer – sündis Vigalas, töötas 
Tallinnas, suviti veetis aega isako-
dus Vigalas, pensionieas oli agar ko-
du-uurija. Eluaastad 14.04.1929. - 
07.04.2011. 

Uut lugemist veebruaris 
Vana-Vigala raamatukogus

Burrows, Annie Abieluettepanek 
jõulude ajal 
Aksli, Esta Ane
Kilk, Hille Eesti metsloomad 
Paju, Aili Elujõud ja loodusravi 
Nicholson, William Emamaa 
Pärn, Margit Esmaabi käsiraamat 
lastele 
Forden, Sara Gay Gucci moemaja 
Petrone, Epp Jassi pass 
Kalda, Katrina Jumalate aritmee-
tika 
Mallery, Susan Kaks teistsugust: 2. 
raamat 
Vaiksoo, Jaanus Kellassepaproua 
Semple, Maria Kuhu sa küll kadu-
sid, Bernadette? 
Ullmann, Linn Kõige kallim 
Stacey, Shannon Kõik, millest ta 
eales unistas. Triloogia 3. raamat 
Põldma, Janno Lotte ja kuukivi sa-
ladus 
Delinsky, Barbara Läbi minu sil-
made 
Roosma, Tuuli Meie aasta Siberis 
Rannut, Priit Mälestused 
Montefiore, Santa Naine Pariisist 
Saar, Kiiri Punamütsike kakssada 
aastat hiljem 
Kartau, Heino Raudadrast kombai-
nini 
Piiri, Reet Suur kindaraamat
Sebag Montefiore,Simon Ühel tal-
veööl 

Kohtumiseni raamatukogus!

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

 12. veebruar
 26. veebruar
 12. märts
 26. märts
 9. aprill

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli 
eest kell 18:15 ja Vana-Vigala 
bussijaamast kell 18:30. Bussisõit 
2 eurot

MÄRJAMAALE UJUMA!

Info ja eelregistreerumine 
bussisõiduks tel. 489 4772; 489 

4777; 526 9841
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

14.01.2014. istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotle-
jal;
- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks;
- väljastada kasutusluba kahele taot-
lejale;
- anda kirjalik nõusolek ühe abihoone 
ehitamiseks;
- kinnitada Kivi-Vigala Raamatukogu 
direktoriks alates 01.02.2014 Meili 
Andreller;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 160 eu-
rot;
- teha volikogule ettepanek muuta 
määruse nr 10 30.04.2009 “Vigala 
valla lasteaedades õppevahendite ja 
toitlustuskulude tasumise korra keh-
testamine” §-i 2 ning asendada num-
ber “36” numbriga “48” ja number “3” 
numbriga “4” ehk siis tõsta õppeva-
hendite tasu lapse eest neljale eurole 
kuus. Vastuvõtmisel parandus jõusta-

da alates 01.03.2014.
- arutusel oli Vigala valla 2014. aasta 
eelarve.

21.01.2014 istungil otsustati:
- suunata Vigala valla 2014. aasta 
eelarve projekt volikogule esimesele 
lugemisele.

Vigala Vallavolikogus

30.01.2014 istungil otsustati:
- valida vallavolikogu revisjonikomis-
joni liikmeks Olavi Allipere;
- kinnitada Vigala valla noorte spor-
distipendiumi saajate nimekiri järg-
nevalt: Andreas Välis, Hannes Välis, 
Urmis Veimann, Hans Veskimägi, 
Marek Lainela, Raido Liitmäe, Trii-
nuly Veimann;
- omistada Vigala Valla Aukodaniku 
nimetus Naima Maalinnale;
- muuta Vigala Vallavolikogu mää-
ruse 30.04.2009 nr 10 “Vigala valla 
lasteaedades õppevahendite ja toit-
lustuskulude tasumise korra kehtes-
tamine” §-i 2 järgmiselt: “Õppevahen-
dite tasu lapse eest on aastas 48 eurot 
ehk 4 eurot kuus.”
- anda nõusolek Vigala vallas Araste 
külas asuva Paju kinnistu omandami-
seks Aktsiaseltsile K.A.T. & Ko;
- anda nõusolek Vigala vallas Araste 
külas asuva Sookure kinnistu oman-
damiseks OÜ-le VH Ehitusteenused;
- määrata avalikuks kasutamiseks 
järgmised erateed: Vajaka tee Leib-
re külas, Tiduvere tee Tiduvere küla, 
Opi tee Kivi-Vigala külas;
- täpsustada riiklikus teeregistris re-

PEREmEhETUTE EhiTiSTE hÕiVAmiSE TEADE

Vigala Vallavalitsus teatab, et on 
peremehetu varana arvele võtnud 
järgmised ehitised:

1. Vigala vallas Araste külas asuv 
küün (Paiba kuivati), mille viimane 
teadaolev omanik on teadmata;
2. Vigala vallas Avaste külas asuv 
kaalumajahoone, mille viimane tea-
daolev omanik oli Vigala Talude 
Liit;  
3. Vigala vallas Kausi külas asuv 
tanklahoone, mille viimane teada-
olev omanik oli Vigala Talude Liit;
4. Vigala vallas Kausi külas asuv 
Käära majavaldus, mille viimane 
teadaolev omanik oli Vigala Talude 
Liit;
5. Vigala vallas Manni külas asuv 
Ahkama-Vanatoa majavaldus, mille 
viimane teadaolev omanik on tead-
mata; 
6. Vigala vallas Tõnumaa külas asuv 
Reinusauna elamu, mille viimane 
teadaolev omanik on teadmata;
7. Vigala vallas Tõnumaa külas asuv 
Tooma majavaldus, mille viimane 
omanik oli Vigala Talude Liit.

Vastuväited peremehetu ehitise ja 
rajatise hõivamise kohta esitada Vi-
gala Vallavalitsusele aadressil Sää-
la tee 8/8 Kivi-Vigala küla, Vigala 
vald, Rapla maakond 78001 kahe 
kuu jooksul peale teate ilmumist 
väljaandes Ametlikud Teadaanded 
s.t hiljemalt 2. märtsiks 2014.

Külade keskuse lava uhkes uues kuues
MTÜ Vigala Külade Ümarlaud sai 2012. aastal toetust Kohaliku 
omaalgatus programmist projektile “Vigala külade keskuse lava 
eesriide soetamine”, mille raames OÜ Liisu Rõivad valmistas lava 
eesriide ja külgkardinad. 

Eelmise aasta algul esitasime Raplamaa Partnerluskogule siini-
de, foonikardina, pidulik foon-vaiba ja kahe piduliku külgkardi-
na projekti taotluse, mida toetati külainvesteeringute meetme alt. 
Tänaseks on Külade keskuse lava üleni sisustatud, mis võimaldab 
tulevikus paremini läbi viia erinevaid huvitegevusi, anda kont-
serte ning esitada näidendeid. Täname Natalia Lüllmaad eesriiete 
valmistamise eest ja Anneli Ülemaantet Vigala pulmavaipade mo-
tiivide viltimise eest.

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist

gistreeritud kohalike teede andmeid;
- määrata riiklikus teeregistris nr 
8840352 all registreeritud ja Vigala 
valla territooriumil kulgevale kohali-
kule teele (valla teederegistris Tapa-
maja tee nime all) uus nimi Pilli tee;
- määrata sihtotstarbed kolmele maa-
üksusele;
- kinnitada üldplaneeringu kehtesta-
mise ajakava;
- arutusel oli Vigala valla 2014. aasta 
eelarve projekt.

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.



5VIGALA SÕNUMID

Õpilasstipendiumid
Stipendiume määratakse üks kord aastas kevadel kuni 10-le õpilasele. Stipendiu-
mid jagunevad põhikooli III kooliastme õpilaste, gümnaasiumiõpilaste ja põhihari-
duse baasil kutsekeskhariduse andvatel erialadel õppivate kutsekooliõpilaste vahel. 
Stipendiumi võib taotleda statsionaarses õppes üld- või kutseharidust omandavale 
isikule, kes ise ja kelle vanematest/hooldajatest vähemalt üks on valla elanike re-
gistris, 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 vähe-
malt 4,0), ühiskondlikku aktiivsust, osavõttu maakondlikest, vabariiklikest ja rah-
vusvahelistest aineolümpiaadidest, spordi- või kutseala võistlustest ning osavõttu 
maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest kultuurivaldkonna võistlustest, 
konkurssidest jms. Hindamise teostab laekunud dokumentide alusel kultuuri ja ha-
riduskomisjon.

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 iseloo-
mustus.
3) taotluse esitaja kontaktandmed;
4) stipendiaadi kontaktandmed.

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

head Vigala Valla elanikud!

Kui tihti Te poes ostuotsuseid te-
hes olete pöörad tähelepanu ka 

sellele, mida ja kui palju jääb järele 
peale ostetud toote tarbimist mitte-
vajalikke jäätmeid ehk prügi ja mida 
sellega pärast peale hakata? Ja mis 
saab siis, kui me ostetut enam ei vaja 
või selle kasutusomadused ei vasta 
enam eesmärgile? Selleks, et meie 
tarbimisühiskonna mõju keskkonnale 
oleks minimaalne, peaksime esmalt 
üle vaatama oma tarbimisharjumu-
sed ja juba poes tegema tarku otsu-
seid. Vahel aga oleme sunnitud kauba 
koju tooma kolm korda suuremas pa-
kendis kui toode ise või oleme unusta-
nud riidest koti koju ja peame ostma 
uue kilekoti. Sellistel juhtudel saame 
keskkonnamõju vähenda läbi korrekt-
se jäätmekäitluse nii, et maksimaalne 
osa jäätmetest jõuaks taaskasutusse.

Pakendijäätmete käitluse eest 
maksame juba poes

Kui paljud teist teavad, et selle pa-
kendi kokku kogumise eest, mille te 
koos toodetega koju kaasa saate, on 
kaupade tootjad ja maaletoojad juba 
maksnud ning selle kulu toote hinna-
le lisanud. Kuna teenuse eest on juba 
makstud, siis meil, tarbijatel, on õigus 
tekkivatest pakendijäätmetest ka ta-
suta vabaneda. Majanduslikult mõist-
lik ja keskkonna seisukohast hooliv 
oleks oma õigusi kasutada. Selleks 
tuleks teil leida oma kodule lähim pa-
kendijäätmete kogumispunkt ja hoo-
litseda selle eest, et pakendijäätmed 
saaksid muudest jäätmetest eraldi 
kogutud. Siinkohal tahaksin kõigile 
südamele panna, et hooletu pakendite 
kogumine võib keskkonnale oodatud 
kasu asemel hoopis kahju tuua. 

Miks me peaksime pakendijäät-
meid eraldi koguma?

Ühe Eesti elaniku kohta tekib ligi-
kaudu 298kg olmeprügi aastas, mis 
teeb riigi elanikkonna peale kokku 
ca 387 000 tonni. Täna moodustavad 
hinnanguliselt 25-30% olmeprügi ko-
gumassist pakendid, mille valmista-
misele on kulutatud nii taastuvaid kui 
ka taastumatuid loodusvarasid. Kuna 
Eestis olmeprügi ei sorteerita, vaid la-
destatakse otse prügilasse, läheb iga 
aasta umbes 116 000 tonni taaska-
sutamiskõlblikku materjali kaduma. 
Arvestades, et ühe tonni vanapaberi 
taaskasutamisel säästetakse 16 puud 
ning oletades, et 10% pakenditest on 

paberpakendid, siis 116 000 tonnist 
teeb see 11 600 tonni. Sellise paberi-
koguse taaskasutamisel jääks meie 
metsadesse aastas kasvama 185 600 
puud. Kas pole mõtlema panev? 

Kuidas pakendijäätmeid sorteeri-
da?

Pakendikonteineritesse võib panna 
puhtaid, vajadusel kergelt veega lo-
putatud kuivi pakendeid: jogurti- ja 
võitopse, õli-, majoneesi- ja ketšupi-
pudeleid, plastnõusid (k.a karbid), 
kilekotte ja pakkekilet, kosmeetika 
ja hooldustoodete pakendeid (nt šam-
poonipudelid), muid plastpakendeid, 
klaaspudeleid, klaaspurke, muid 
puhtaid klaaspakendeid, toidu- ja 
joogipudelite metallkaasi ning korke, 
konservikarpe, muid puhtaid metall-
pakendeid, puhtaid kartongist piima-, 
jogurti- ja mahlapakendeid. Sobivad 
ka paber- ja kartongpakendid.

Pakendikonteinerisse ei või pan-
na: toiduga määrdunud ning pooleldi 
täidetud pakendeid, ohtlike ainetega 
määrdunud pakendeid (nt kodukee-
mia), mänguasju, mähkmeid, ae-
rosoolpakendeid, valgustuspirne ja 
lehtklaasi.

Kui puhas on puhas? 
Pakendijäätmeid ei ole vaja piinliku 

põhjalikkusega pesta, piisab loputami-
sest. Oluline on, et pakend oleks toi-
duainetest vaba ja kui see peaks kuu 
aega pakendikogumispunktis tühjen-
duskorda ootama, ei tohiks see haisu 
levitama hakata. Kui mõnda pakendit 
on keeruline toiduainetest puhastada, 
nt piima või koore kilepakendit või jo-
gurti kartongpakendit, siis ei ole selli-
se määrdunud pakendi koht pakendi-
jäätmete konteiner. Kuigi kogemused 
on näidanud, et ka nende pakendite 
puhastamine on võimalik.

Kust saada lisainfot?
Lisainfot pakendikonteinerite asu-

kohtade ning sorteerimise kohta või-
te leida meie kodulehelt www.tvo.ee. 
Sealt kaudu saate edastada ka oma 
kommentaare või ettepanekuid.

Keskkonnasõbralikult,
Alder Harkmann

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) on 
keskkonnaministri poolt akrediteeritud taaska-
sutusorganisatsioon, mis tegeleb pakendijäät-
mete kogumise ja taaskasutamisse suunamise-
ga. Meie klientideks on ettevõtted, kes toovad 
maale pakendatud kaupu või kes ise oma tege-
vuse käigus kaupu pakendavad ning müüvad 
Eesti turule. Koostöös omavalitsustega ning et-
tevõtete finantseerimisel oleme loonud üle-eesti-
lise kogumisvõrgu, mis võimaldab elanikkonnal 
oma pakendijäätmetest tasuta vabaneda. 
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Sillaotsa Talumuuseumi näituseküü-
nis on Okupatsioonide Muuseumi 
stendinäitus „Metsavennad“. Oku-
patsioonide Muuseumi teadur-kuraa-
tor ja Vigala vallavolikogu esimees 
Martin Andreller ütleb: „Käesolev 
näitus keskendub metsavendlusele kui 
relvastatud vastupanule alates 1944. 
aasta sügisest, mil Nõukogude võim 
Eesti okupeeris. Mõistet „metsavend“ 
kasutati Eestis tegelikult juba 19. sa-
jandil mõisaorjuse eest varjunute ja 
1941. aasta sõjasuvel Nõukogude või-
mu vastu võidelnud inimeste kohta.” 

SillAoTSA TAlUmUUSEUmi 
NäiTUSED JA mUUSEUmi-

TUNNiD VEEbRUARiS

Käesoleva aasta Paastumaarjapäe-
val möödub 65. aastat küüditamisest. 
Muuseumis tähistame seda 25. märt-
sil meenutuste õhtuga, kuhu oota-
me nii neid, kes ise Siberi tee läbi käi-
sid, kui ka kõiki teisi, kes valmis meie 
rahva saatusele kaasa elama. 

Jätkuvalt on vaatajaile avatud Mär-
jamaa laste joonistuste näitus 
„Minu Märjamaa kultuuripärandi 
laegas“. 

Muuseumi näituseküünis ja talutare 
suures kambris on Eesti Vabariigi 
95. aastapäevaks valminud näitus 
„Velise vallavalitsuste tegemised 
aastatel 1918 -1944 Rahvusarhiivi 
materjalide põhjal“.

Õpilastele pakume ettetellimisel kah-
te muuseumitundi:

Vanaaja elu-olu rehetares.
Kuidas toimis elu rehetares talvel? 
Tutvume talupereliikmete õiguste ja 
kohustustega. Loeme Kodumajan-
duskoja poolt kirja pandud puhtuse 
ja mustuse manifesti: „Korra ja puh-
tuse kaudu kaunile kodule lähemale!“ 
Vaatame eelmise sajandi alguse riide-
esemeid ja jalanõusid.

Vanaaja kool
Õpilased saavad teada, millal hakati 
maarahva lastele kooliharidust and-

Tule veeohutusalasele 
koolitusele
Veebruarist märtsikuuni on kõigil huvilistel 
võimalik osaleda Päästeameti poolt korraldatavatel 
veeohutusalastel koolitustel.  Basseinitunni raames 
pööratakse tähelepanu veega seotud ohtudele – 
praktilistele abistamisvõimalustele ning  enda 
ohutule käitumisele.

Veeohutuskoolitused Valtu ujulas:
9. veebruar; 9. märts
Koolituste kestvuseks on 2 tundi, algus kell 12:00. 

Veeohutuskoolitused Märjamaa ujulas:
15. veebruar; 15. märts
Koolituste kestvuseks on 2 tundi, algus kell 11:00. 

Koolitustele pääseb ujula piletiga.

Lisainfo: Õie Kopli 5278926

 

 

ma. Pakume võimalust istuda vanas 
koolipingis, kirjutada krihvliga tahv-
lile ning lahtise sulega aegade taguse-
le vihikulehele. Toimuvad usuõpetu-
se, emakeele ja rehkendamise tunnid. 
Riietame ühe väikese tüdruku ajastu-
le vastavalt. Tutvume nädalaks kooli 
kaasa pakitud toidukotiga ja raama-
tupakiga.

Kalju Idvand
Muuseumi juhataja

Eesti Vabariigi 96. ja Märjamaa esma-
mainimise 650. aastapäevale 

pühendatud üritused:

24. veebruaril 2014 

Märjamaa X Kodulookonverents
Maa-arhitektuurist

Eelnevalt :

10.00 - 10.20 Pidupäeva jumalatee-
nistus Märjamaa kirikus
10.20 - 10.30 Pärgade asetamine 
kirikuvärav-monumendi juures
10.30 - 10.40 Kogunemine rahva-
majja. Tervituskohv.

Märjamaa rahvamaja kinosaalis ar-
hitektuurialane konverents, juhatab 
Jürgen Kusmin

10.40 - 10.50 Konverentsi avamine.
10.50 - 12.20 Heiki Pärdi (Eesti 
Vabaõhumuuseum) Taluarhidektuurist 
Läänemaal
12.20 - 12.50 Joosep Metsalang 
(Eesti Vabaõhumuuseum) Talutarede 
mõõdistamine Märjamaa ümbruses 
2013
12.50 - 13.15 Kohvipaus. Seljasiru-
tus.
13.15 - 13.45 Karen Klandorf (Muin-
suskaitseamet) Raplamaa raudteejaa-
made arhitektuurist
13.45 - 14.30 Tõnu Mesila (Märja-
maa vallavalitsus) Ajaloolised majad 
Märjamaa alevis
14.30 - 14.45 Jaanus Kiili Kogumiku 
„Märjamaa 650“ eeltutvustus
14.45 - 15.00 Tänusõnad ja konve-
rentsi lõpetamine

Märjamaa rahvamajas Ly galeriis te-
maatilised väljapanekud.

Korraldajad: TUNA Toimkond, Märja-
maa Vallavalitsus
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MTÜ Keskaegne Lihula ja Vana-
Läänemaa Ajaloo Selts on juba 

mitmeid aastaid Lihulas piirkonna 
ajaloo propageerimisega tegelenud. 
25. jaanuaril oli seltsirahvas koos ku-
nagises Rootsi raudteejaamas. Mee-
nutati aegu, mil raudtee veel toimis, 
vaadati ka kunagist poemaja ning 
räägiti 1940-ndate aastate metsa-
vendade poeröövidest. Jaamahoone 
noored uued omanikud tutvustasid 
oma tegemisi. Arutati ka ajalooseltsi 
kevadhooaja plaane. 

Juba varem on Lääned Elu veergu-
del juttu olnud, et Eesti Vabariigi aas-
tapäeva eel võetakse Ajalooklubis tee-
maks sõjaeelsete erakondade käekäik 
ja suhted. Otseseid eellasi tänapäeva 
erakondadest on vaid sotsiaaldemo-
kraatidel, kes pretendeerivad kõige 
kauem järjekindlalt tegutsenud Eesti 
erakonna tiitlile. Kuna nende kodu-
leheküljel haigutab erakonna ajaloos 
70-aastane tühimik, tekkiski alla-
kirjutanul mõte just eelkõige sotside 
sõjaeelset arengulugu läänlastele tut-
vustada. Sellel eesmärgil on pühapäe-
val 16. veebruaril kell 12 Lihula mõi-
sa kutsutud esinema Tartu Ülikooli 
õppejõud, ajaloodoktor Ago Pajur. 

Ago Pajur on 2005. aastal ilmunud 
Eesti Ajaloo VI (20. sajandi) köite üks 
põhiautoreid. Seekord räägib ta tee-
mal „Sõjaeelne vabariik ja erivärvili-
sed sotsid“. Juttu tehakse sotsialist-
liku maailmavaate tulekust Eestisse, 
Eduard Vilde ja Mihkel Martna seos-
test sellega, 1905. aastast, mil pal-
jud haritlased, sealhulgas Friedebert 
Tuglas, arvasid, et iga aus inimene 
peaks olema sotsialist. Räägitakse ka 
1920-ndate aastate algusest, mil Ees-
tis eristusid härrassotsid, isesotsid 
ja metssotsid, ajast, mil paremsotsid 
riiki juhtisid, vasaksotsid seda aga 
eitasid, ajast, mil kas toetati Pätsi 
režiimi või tehti koostööd Moskvaga. 
Räägitakse ka sellest, mis sai sotsi-
dest 1940. aastal ning hiljemgi. 

Kindlasti oleks huvitav tulla Ago 
Pajurit kuulama nendel läänlastel, 
kes eelmiste valimiste eel, ise sotsiaa-
ldemokraatiast suurt midagi teadma-
ta, selle erakonnaga ühinesid. 

Vana-Läänemaa Ajaloo Selts on ke-
vadperioodile kavandanud veel mit-
meid üritusi. 29. märtsil kell 12 rää-
gib numismaatik ja arheoloog Mauri 
Kiudsoo Lihula mõisas Eesti aarde-
leidudest. Aprilli lõppu või maikuu 
algusse on planeeritud ringreis tutvu-

maks Lõuna-Läänemaa uusasukate 
(imekspandav, kuid selliseid inimesi 
leidub!) tegemiste ning taasasustatud 
majapidamistega. Maikuu lõpuks loo-
detakse aga juba presenteerida uut 
ajalookogumikku „Vana-Läänemaa 
ajaloo radadel II“, mis sisaldab kirju-
tisi muinasajast 20. sajandini, hõlma-
tes lisaks praeguse Läänemaa aladele 
ka Põhja-Pärnumaa ja Vigala kandi 
mineviku.

Mati Mandel

Pühapäeval 16. veebruaril kell 12 on 
kõik oodatud Lihula mõisa kuulama 
ajaloodoktor Ago Pajurit!

Räägime Sotsiaaldemokraatliku erakonna minevikust „VIGALA KARIKAS” korvpallis

22. VEEBRUAR
Kivi-Vigala Põhikoolis

Mängude algus kell 9:30

Võistkonnad:
Vigala; Orub; Vanakas; Pärnu-

Jaagupi; Korvpallikarud (Tallinn); 
Tamsalu; Audru; Proov (Tallinn)

Tule kaasa elama!

Kell 21.00 Rahvamajas disko vanade 
ja uute heade diskorütmide saatel.

Pilet 3 eurot
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Suurepärased peod Vana-Vigalas

Umbes kord kuus saab Vana-Viga-
last meie tõmbekeskus. See juh-

tub siis, kui Astra saadab välja teate, 
et tuleb pidu. On tunnustust vääriv ja 
sugugi mitte tavaline, et leidub inime-
si, kes väärtustades kogukonnatun-
net, korraldavad üritusi nii väikeses 
kohas. Vigala peod on saanud noorte 
seas sama hinnatud kokkusaamisko-
haks kui vanadele kaladele. Selleks 
ajaks saab ikka oma graafikusse ühe 
vaba õhtu organiseerida, sest Vigala 
pidu tähendab kindlat kvaliteeti. See-
kord toimus lausa kahe bändi pidu, 
soojenduseks esines „Vana Kooli Noo-
red“, kes on kogunud hulgaliselt fän-
ne ja peaesinejaks 25-aastane „Polic“.

Vanad Vigalast vist ei vaja „Polici“ 
tutvustust, kuid noorte jaoks võis see 
olla esimene kohtumine kohaliku le-
gendiga. Laupäevane pidu oli kaugel 
nostalgilisest retroüritusest. Tervet 
rahvamaja täitis energia ja jõud, tant-
suplats ei jäänud hetkekski tühjaks, 
laudu oli lausa kahes reas ja toole ot-
siti juurde, rahvast aina saabus. Rah-
vamaja kihas ja pulbitses elust! Loo-
dame küll, et nii võimsat pidu saavad 
rahvamaja seinad näha veel ja veel.

Vigala inimestel on vedanud, et neil 
on nii pühendunud, rõõmsameelne ja 
alati vastutulelik Astra. Samuti on 
põhjust olla õnnelik koha üle, kus elu 
saab keeda. Meie, Mädzikud, oleme 
igatahes rõõmsad ja tänulikud või-
maluse eest rahvamajas pidutseda 
ja loomulikult ka tantsuproove teha. 
Oleme veendunud, et me pole ainsad, 
kelle jaoks Vana-Vigala rahvamaja on 
„oma koht“. See on meie tõmbekeskus 
ja taas tõmbab meid sinnapoole 15. 
veebruaril, kui lavale astub „Vana 
Kooli Noored“. Kohtumiseni rahva-
majas!

Mädzikud

24. jaanuaril külastasid 14 Vigala reisihuvilist Tallinnas Riigikogu ja 
Lennusadamat. Tänu giidile saime ülevaate Riigikogu hoonest, töö-

ruumidest ja töökorraldusest. Lennusadamas vaatlesime erinevaid vee- ja 
lennumasinaid. Siingi oli eelnevalt giidiga aeg kokku lepitud. Hoones on 
kuni 31.03. 2014 avatud näitus „Titanicu lugu, leiud, legendid“. Tegemist on 
unikaalse rändnäitusega. Kasutasime meiegi võimalust ning tegime ühispil-
di – reisiseltskond laevatrepil. Suur tänu reisi korraldajale Mare Ülemaan-
tele, bussijuht Raivule.

Soovitan Lennusadamat vaatama minna kogu perega, põnevust ja uuri-
mist leiab igas eas külastaja kindlasti.

Maire Kuusik

VälJASÕiT TAlliNNASSE

15.02.2014 kell 14.00 
Vana-Vigala Rahvamajas 

VANA-VIGALA KÜLA KOOSOLEK

Kui oled huvitatud küla heast 
käekäigust, siis valime külale 

külavanema!

Vigala valla aukodanik - 
NAimA mAAliNN

Päärdu küla rahvas ning Päärdu 
Naisseltsing esitasid Naima Maa-

linna Vigala valla aukodaniku kandi-
daadiks ning vallavolikogu nõustus 
seltsingu ja külarahva arvamusega. 

Naima Maalinna järjepidev tegevus 
kogukonna kooshoidmisel ja ajaloo 
jäädvustamisel on väärinud tunnus-
tamist nii Päärdu külarahva seas kui 
ka terves vallas. Naima on olnud elu-
aegne pedagoog, on töötanud Päärdu 
koolis ja Kivi-Vigala Põhikoolis. 2002. 

aastal kutsus ta ellu Päärdu Naisselt-
singu (1929. a loodud Päärdu Pere-
naiste seltsi eeskujul) ning on olnud 
selle aktiivne eestvedaja. 

Igal aastal on ta andnud oma panu-
se Päärdu küla aktiivsena hoidmisel, 
aidanud luua külale arengukava, ol-
nud küla raamatukoguhoidja. Naima 
eestvedamisel korraldati suurepära-
ne Päärdu küla kokkutulek ning ava-
ti Päärdu kooli mälestuskivi (1847 – 
1972) tähistamaks Päärdu hariduselu 
160. aastapäeva.

Naima on tegelenud omal käel nii 
Päärdu küla kui ka Vigala valla aja-
loo uurimisega ning olnud talude aja-
loo uurimise eestvedajaks. 2007. a il-
munud vihiku „Päärdu küla ajaloost” 
autor.

2012. a tunnustati Naimat Rapla 
Aasta Tegu 2012 tiitliga, mille ta päl-
vis piirkonna käsitöö ja kirjavara näi-
tuse korraldamise eest.

Täname Naimat ettevõtlikkuse ja 
entusiasmi eest ning soovime talle 
jaksu ja teotahet meie eestvedami-
seks veel paljudeks aastateks!

Päärdu küla ja naisseltsingu nimel
Krista Pesti
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Meie hulgast lahkunud:

Arvi Kuris
LidiA HArLAMovA

ELvi HALLiK
Südamlik kaastunne Meelis Välisele 

kalli EMA 

kaotuse puhul.

I lend

Korvpall
15. jaanuaril toimus järjekord-

sed Rapla maakonna meist-
rivõistlused 6. - 9. klassidele korvpal-
lis. Võistkondi oli osalemas kokku 7. 
Vana-Vigala Põhikool võitis ja pääses 
edasi vabariiklikule võistlusele. Võist-
konnas mängisid: Urmis Veimann, 
Sander Liigend, Andreas Välis, And-
reas Viibus, Tanel Ülemaante, Han-
nes Välis, Raido Rehepapp ja Jarko-

mAADlUSEST
11. jaanuaril peetud Dünamo noor-
teturniiril Haapsalus, tulid headele 
kohtadele:
Aron Aun 42kg 2. koht
Kalju Torri 50kg 1. koht

18. jaanuaril toimunud Avo Talpase 
mälestusvõistlustel Kohtla-Järvel:
Andreas Välis 63kg 2. koht
Raido Liitmäe 85kg 3. koht

25. jaanuar - Eesti meistrivõistlu-
sed Raplas:
Taavi Tikerpalu 75kg 1. koht
Ardo Arusaar 98kg 1. koht
Jüri Nisumaa 59kg 3. koht
Jaan Kuusik 80kg 3. koht
Raido Liitmäe 85kg 3. koht

26. jaanuaril peeti Jõgeval Eesti 
meistrivõistlused sumomaadluses:
U8
Markus Pilv 30kg 1. koht
Rasmus Noppel 35kg 1. koht
Rasmus Noppel absoluutkaal 
3. koht
U10
Rasmus Noppel 35kg 1. koht
Aron Aun absoluutkaal 2. koht

Jüri Nisumaa

Ta kodu on nüüd seal, kus Linnutee,
see helendav rada, kui sädelev kee…

Leiname

LidiA HArLAMovA’t 

ja avaldame kaastunnet Nadja ja Vova 
peredele kalli ema, vanaema, vanava-
naema ja vanavanavanaema surma 

puhul.

Vanamõisa ja Tõnumaa küla rahvas

Avaldame sügavat kaastunnet 
Tõnisele ja Meelisele perega 

kalli ema ja vanaema

sAiMA vÄLisE

kaotuse puhul.

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool

Südamlik kaastunne 
Meelis Välisele perega

kalli EMA JA vANAEMA

kaotuse puhul.

Vigala Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Meie siiras kaastunne Harrile

kalli vANAEMA

kaotuse puhul.

Klassikaaslased 
Kivi-Vigala PK XII lennust

Meelis

Südamlik kaastunne

kalli EMA

kaotuse puhul.

Vana- Vigala PK hoolekogu

Andreas ja Hannes

Siiras kaastunne teile armsa

vANAEMA

surma puhul.

Vana-Vigala PK 7. klass ja 
klassijuhataja

Südamlik kaastunne Meelisele perega

kalli EMA

kaotuse puhul

Perekond Mäemurd ja Noppel

Jael Jõesaar. Treener Jüri Nisumaa.

Tulemused:
1. koht Vana-Vigala Põhikool.
2. koht Kehtna Põhikool.
3. koht Hagudi Põhikool.
4. koht Valtu Põhikool.
5. koht Kaiu Põhikool.
6. koht Kabala Põhikool.
7. koht Kivi-Vigala Põhikool.

Hannes Välis
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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

Veebruarikuu sünnipäevalapsed

Vanda Kärsna    98
Jaan Konnapere   92
Helmi Merisalu    92
Valve Altmäe    86
Vaike Pihelgas    84
Ellen Aitsam    83
Aino Poolak    80
Elvi Reiner    80
Liisa Sinikas    75
Lea Kingisepp    75
Enn Mõistus    65
Aino Hiibus    65

Päikese valgust eneses kanna,
soojust teistele edasi anna.
Lillede ilust naeratus võta,
rõõmsalt elus edasi tõtta!

PALJU ÕNNE!

Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud 

kontsert-aktus
Esinevad valla suured ja väikesed isetegevuslased

Külalisesineja Märjamaa segakoor Rello
Valla aukodaniku aunimetuse üleandmine

Valla spordistipendiumite üleandmine

Aastad on tulnud ja läinud, 
nüüd on neid 80 täis.
Kõik nad sul sõbraks on olnud,
nooruski nendesse jäi.

On juubel elus verstapost,
kus meenub käidud rada
ja rändur hetkeks väsimust
võiks unustada täna.

Õnnitleme

Helvi Reiner’it

juubeli puhul

Vanamõisa ja Tõnumaa küla rahvas

Teisipäeval 18.02.14 kell 19.00

Romantiline komöödia 
"VANA ÕNGITSEJA"

Piletid eelmüügist (kuni 11.02.14) 9 €, 
hiljem 12 € täiskasvanud ja 9 € soodus-
pilet. Info: Vana-Vigala Rahvamaja 5636 

2293 või 482 4581

24.veebruaril kell 13.30
Vana-Vigala Põhikooli aulas

Kõik huvilised on oodatud!

Laupäeval 15.02.14 kell 21.00 Vana-Vigala Rahvamajas

"SÕBRAPÄEVAPIDU"

Tantsuks ansambel "Vana Kooli Noored"
Pilet 3 €. Info: Vana-Vigala Rahvamaja 5636 2293 või 482 4581


