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ah, just nii pikk oli Külade Ümarlaua korraldatud laadareis viimasel septembri pühapäeval Luige käsitöö- ja vanavaralaadale ning Nissi
valda. Laadal oli igasugust nänni:
lambaraudadest Singeri masinani, pisikesest teatrikotist suure riidekirstuni, vanadest kooliplakatitest kunstiraamatuteni jne.
Käsitöölised müüsid oma vaipu, keraamikat, kudumeid, punutisi ja jälle oli lõputu hulk loojaid omanäoliste
toodetega.
Lõunaks jõudsime Nissi põhikooli uude kenasse värvilisse kooli, kus
direktoriks Vigala inimene, vastne
vanaema Annely Ajaots. Särav direktriss näitas uhkusega oma maja,
rääkis kooli "präänikust" õppurite
õpireisist Inglismaale keelt ja suhtlemist õppima. Reisi maksavad kinni
vanemad, aga ükski tublike polevat
raha pärast pidanud reisist loobuma
ja juba esimesest klassist alates oodatakse Inglismaale minekut ja peredes

elamist. Teine kiiduväärt asi oli vabaainena õpilaste esinemisjulguse ja
avaliku esinemise kursus, 35 tunniga
jõutakse selleni, et lapsed saavad oskuse ja julguse esineda publiku ees.
Seejärel läksime Nissi kirikusse, kus
meid võttis vastu Lea Jants, külastasime ka tõelist ajaloohõngulist leerimaja, mille palkseina üle-eelmise
sajandi leerilapsed oma nimesid ja
aastaarve kraapisid. Leerimaja oma
avatud kasutajaskonnaga oli tõeline
pärl ja muidugi pastor Jants, kes rääkis rahvapärimusi ja õnnelikke juhuseid, mis lõppkokkuvõttes suurepärase tulemuseni viisid.
Lõuna toimus Lehetu külakeskuses,
Elvi Urgas rääkis külakeskuse tööst,
meie maiustasime Rita Säde keedetud maitsva supi ja õunakoogiga.
Järgmine meeldiv kokkusaamine oli
Juhan Särgavaga, kelle Saidafarmi
töödest, viienda kriisi raskustest ja
toodetest ülevaate saime. Üleskutse
Vigala rahvale: ostke Saidafarmi jo-

gurteid, juuste ja kreeme. Mahe eestimaine toit meie oma tootjatelt, toetame Eesti farmerit ehk jäävad mõned
vissid kombinaati viimata.
Pärastlõunal sõitsime läbi Turba alevist ja jõudsime Ellamaa külaarenduskeskusesse ja Valgejärve matkarajale.
Koos Merike Paltsiga käisime läbi lühema osa ja nägime Eesti põhimetsatüüpe, vaatasime musträhni tööjälgi
puul, samblaid ja porssi, Riia palsami
üht komponenti ja jääaja jäänuki Valgejärve valget savi, millega valgendati
seinu ja savist unistati portselani saada, mille taha asi pidama jäi, ei teata.
Oli vahva päev.
Meie reisiplaani pani kokku Olvia
Laur, tema saatis meid reisi ajal,
tänu talle oma aja jagamise eest, samuti meiepoolne aitäh Liinale organiseerimise ja Vigala vallale, kes toetab
Vigala Külade Ümarlaua tegemisi.
Ene Raud

2

VIGALA SÕNUMID

UUED RAAMATUD KIVI-VIGALA
RAAMATUKOGUS
Ilukirjandus:

Ahhaa Keskuses elamust saamas
K

ivi - Vigala põhikooli lastel oli kohe
kooliaasta alguses tore võimalus
oma teadmisi täiendada väljaspool tavapärast klassiruumis õppimist.
Reedel, 4. septembril sõitsid 6. - 9.
kl õpilased tänu KIK-i projektile Tartusse Ahhaa keskusesse.
Tutvusime keskuse põneva püsiekspositsiooniga, mille hulgas suurima
elamuse saime mööda trossi mitme
meetri kõrgusel jalgrattaga sõites või
end käte jõuga üles tõmmates ja kõrgelt saali alla vaadates. Nalja ja üllatust pakkusid peegellabürint ja viltuste seintega Shanghai maja. Nii mõnelgi
oli tegemist, et labürindis orienteeruda
või viltuses majas sirgelt kõndida.
Pisut keskendumist nõudis õpituba,
kus juba lisaks koolis õpitule saime
uut teada, milline on silma ehitus ja
kuidas me näeme. Üllatust ja pauku
pakkus teadusteater, kus energiline
ja hea huumorisoonega noormees de-

monstreeris meile, millist imet võib
teha lämmastik.
Ahhaa keskuse katuselt paistab kaugele suur hõbedane kera, milles asub
maailmas täiesti ainulaadne täissfääriline planetaarium. See tähendab, et
näha on umbes 5 miljonit tähte nii pea
kohal kui ka ümberringi, isegi jalgade
all. Efekt oli võimas, sest planetaariumis olles tekkis tunne, et pöörleb kogu
ruum, kus olime. See tekitas tunde, et
olemegi kosmoseavarustes.
Põnevust pakkus ka rändnäitus
"Ahhaa, ülisalajane", mis tutvustas
spioonide ja politseinike maailma.
Elusaalis saime täiesti erilise elamuse osaliseks. Lausa meie silme all
koorus munast välja tilluke tibupoeg.
Jah, põnev ja üllatusi täis on see
maailm, milles elame.
8. kl õpilased Eneli, Egert, Jürgen,
Henry ja Andreas

Garwood, Julie Elu nagu kiirteel
Dontsova, Darja Jõulupardi testament
Lall, Tea Katki
Sander, Mart Litsid. Esimene raamat, Naiste sõda
Kõomägi, Armin Lui Vutoon
Marie Underi "Sonetid": viiskümmend tänapäeva luuletajat kõneleb
Marie Underiga
Clark, Mary Higgins Mind mäleta
Macomber, Debbie Mineviku peegeldused
Saetalu, Siisi Minu Uganda: eestlaste kohvik Aafrikas
Tammeorg, Aino Mu kallis tüdruk
Green, John Paberlinnad
Peterson, Margit Rist teel
Lagercrantz, David See, mis ei
tapa
Dontsova, Darja Suleline matrjoška
Rahuoja-Vidman, Monika Taluvuse karikas
Vincenzi, Penny Täiuslik pärand:
perekonnaasjad nii mitmeski mõttes. I. Osa
Ruitlane, Olavi Vee peal
Gabaldon, Diana Võõramaalane. II
osa 2. raamat, Kiil merevaigus
Sepp, Ene Väike roosa pilet paradiisi
Laidla, Siiri Väike suverapsoodia
Teabekirjandus:
Filliozat, Isabelle "Ta teeb seda
meelega!": mis toimub 6-11aastase
lapse peas
Churchill, Richard E 365 lihtsat
teaduseksperimenti igapäevaste
materjalidega
Ants Laikmaa: Vigala & Capri
Moks, Epp Eesti imetajad
McLaughlin, Chris Elu ilma valuta
Ledis, Kerlin Maitsvalt ulukilihast
Rahvarõivaste valmistamise juhend: pastelde tegemine
Kaus, Jan Uuem kirjandus: gümnaasiumiõpik
Lastekirjandus:
Olsson, Sören Bert ja rambipalavik
Kõnnussaar, Tiia Martti läheb
kooli
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Septembri suminat
Kivi-Vigala Põhikoolist

S

eptember käes, uus õppeaasta alanud ja aeg teha esimesi kokkuvõtteid meie kooli tegemistest. Olles tarkusepäeval kooli tulles pidanud ära
piduliku aktuse, tervitanud ja kooliperre vastu võtnud uued õpilased, istutanud esimese klassiga nende oma
puu, pidanud klassijuhatajatunni ja
tervitanud, kallistanud, rõõmustanud
ja imestanud ning ahhetanud suve
jooksul kasvatud sentimeetrite üle,
oligi esimeseks päevaks küll ja sai
ootama jäädud töisemat õhkkonda.
Kohe esimene koolinädal lõppes 6. - 9.
klassi õpilastele (koos nende õnnelike
klassijuhatajatega) mõnusa väljasõiduga Tartu Ahhaa keskusesse, kus
veetsime huvitava, lõbusa ning hariva päeva.
Osalesime kooliga ka Terve Eesti
Eest spordinädalal ja igaks nädalapäevaks jätkus sportlikke sooritusi
nii õues kui ka sees olles. Meie kooli
traditsiooniline sügisnäitus kandis
sel aastal pealkirja “Sügise sahver” ja
oodatud eksponaadid olid nii ainuisikuliselt esitatud kui ka klassi ühistööna sündinud. Jälgisime mitmel päeval lisandunud isuäratavaid, ilusaid,
huvitavaid, põnevaid ja üllatuslikke
sahvris leiduvaid teoseid. Kuna näitus toimus terve nädala jooksul, siis
oli köigil huvilistel iga päev aega uudistada sügisese sahvri sisu. Sahvris
leiduvaid ägedaid tooteid oli nii palju,
et kõiki ei jõua eraldi kommenteerida,
kooli kodulehel fotodelt on võimalik
näha mõningaid teoseid. Äramärkimist väärib võib-olla siiski Kaspar

Sume toodud päris sahvri miniatuurne makett koos ehtsate mooside/ mahlade/ salatitega.
Kuna õpetajate päeva tähistasime
meie koolis reedel, 2. oktoobril, siis
saab juba mõne sõnaga ka sellest kirjutada. Sel aastal oli koolis tõeline
staaride paraad, kõik klassid tõmbasid endale loosiga ansamblinime, kelleks nad sel päeval pidid kehastuma
ja kelle repertuaarist oli vaja ka etteaste esitada. Olid meil siis esindatud
nii ABBA, BONEY-M, KÕRSIKUD,
APELSIN, PÕHJA-TALLINN, KISS
ning QUEEN. Õpetajad olid sel päeval kehastunud kooli üheksandikeks
ja etteasteks väga temaatiline ans
LILLEKE lauluga “Ja lõpuks suudleme”. Vahetunnid olid “libaõpetajate” poolt sisustatud küll kohustusliku kahekaupa jalutamise, telefonide
keelu, ringmängude kui karaokega.
Möllu, naeru ning nalja oli koolimaja

otsast-otsani täis. (Päris)õpetajate nimel tänan meie üheksandikke toreda
päeva eest, kringli ja imeilusate kruuside ning närverahustavate kommide
eest.
Ennäe imet, ka esimese veerandi finiš hakkab juba vägagi paistma,
seega soovin kõigile häid tulemusi õppetöös!
Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikool

Valgeranna Seikluspark
25. septembril külastasime Kivi-Vigala
Seiklusringi noorte ja mõnede vanemate õpilastega Valgeranna seiklusparki.
Oli väga mõnus õhtupoolik puude otsas. Kui õpetajad turnisid tasa ja targu
viienda rajani, siis nii mõnigi laps läbis
ka kõige raskema kuuenda raja. Paljud
said katsetada julgestustrosside ohutust. Väga hästi näitas seda õpetaja Ilona, kes lõhkus karabiini vahel ära oma
sõrmed, kuid siiski väga osavas ronimisasendis raja lõppu jõudis.

Seiklusringi rahastab Norra riik ja
erinevad ringid toimuvad kõikides
Raplamaa valdades. Vigala lapsed on
osalenud maakondlikus seikluslaagris,
lastud on vibu ja heidetud „lassot“. On
mängitud saalihokit Märjamaa noortega ja tehtud muidki põnevaid tegemisi.
Seiklusring lõpeb 2015. a detsembris
ja selleks ajaks jõuame veel nii mõnegi
lõbusa tegevuse läbi viia.
Marko Kreuz
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses
08.09.2015 istungil otsustati:
- väljastada kasutusload Vana-Vigala lasteaia laiendusele ja Kivi-Vigala
raamatukogu laiendusele;
- väljastada kaevetööde luba Pallika
külas ühe juurdepääsutee renoveerimiseks ning sadevete ärajuhtimiseks;
- kinnitada Vana-Vigala lasteaia laste
nimekirja juurde üks laps;
- saata sotsiaalministeeriumile välja
järgneva tekstiga kiri: Vigala vallal
puuduvad pagulaste vastuvõtmiseks
vabad elamiskõlblikud eluruumid.
Samuti pole teada, et meie ettevõtjatel oleks pakkuda vabu töökohti –
vastupidi, paljud kohalikud käiksid
meelsasti kodu lähedal tööl, kui need
töökohad olemas oleksid. Vallavalitsuse ettepanek on keskenduda pagulastele, mitte muudele immigrantidele ning just neile sihtgruppidele,
keda on võimalik Eesti kultuuriruumi
sulandada, näiteks kristlastele. Juhul
kui riigil on plaan pagulasi vastu võtta, siis tegeleks riigi spetsialistid ka
vastavate konkreetsete tegevusplaanide välja töötamisega, kaasates sellesse töösse ka üleriigilisi omavalitsuste liite.
- eraldada sotsiaaltoetusteks 214 eurot;
29.09.2015 istungil otsustati:
- määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa ühe tee teenindamiseks;
- väljastada projekteerimistingimused
Avaste külas ühe elamu ümberehitamiseks, Vana-Vigala külas ühe elamu
laiendamiseks, Päärdu külas ühe abihoone ehitamiseks;
- väljastada kaevetööde luba Naravere
külas ühe juurdepääsutee rajamiseks
ja Vanamõisa külas ühe juurdepääsutee rajamiseks;
- kiita heaks hajaasustuse programmi
aruanne ühe juurdepääsutee renoveerimiseks;
- kooskõlastada Vati silla remont järg-
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mistel tingimustel: 3,8 km teelõigu
ümbersõit on 8,4 km e pikem 4,6 km.
Peaaegu kogu ümbersõit (7,5 km) on
kruusateel (vt lisatud joonist). Silla
remont teostada suvel, kuna siis takistab see kõige vähem õpilastransporti
ja ühistransporti (2 põhikooli ja kutsekool). Soovitav on teha kõik tööd, mis
võimalik, poole kaupa sulgemisega
(teine sillapool avatud). Ümbersõidul
on vaja selgeks teha Sääla silla kandevõime ja ajutise ümbersõidu täiendav hooldusvajadus, sh tolmutõrje ja/
või vajadusel tee kastmine. Vallale
kuuluvat Vaguja teed (algab Sääla
silla juures), mis ümbersõitu 2,6 km
lühendaks, ei saa kasutada, kuna tee
on väga kitsas, kurviline ning väikse
kandevõimega. Teepeenarde kindlustamisel silla vahetus läheduses, palume kasutada kindlasti looduslikku
kruusa, mitte killustikku, kuna praktika on näidanud, et killustik sõidetakse autoratastega tee peale, samuti
on killustiku peal jalakäijatel ebamugav käia;
- moodustada koolide ja lasteaedade
koostöökomisjon koosseisus Martin
Andreller, Aivar Jõgiste, Kristine
Niit, Margit Liira, Ave Lazarev, Raili Roosi, Ilona Noor, Priit Kärsna ja
Gerly Puusepp;
- kehtestada 2015. aasta nelja kuu
eelarveliste vahendite jaotus haridusasutuste vahel;
- kinnitada Vigala vallale kuuluva
bussi kasutamise kord ja selle kasutamise hind;
- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli
sööklas eraisikutele müüdavate toiduainetele juurdehindlus 10%, välja
müüdava koolilõuna maksumuseks 1
euro ja 78 senti päevas ning Kivi-Vigala lasteaias toidupäeva vanemate
poolt makstavaks keskmiseks hinnaks 1 euro ja 75 senti, mis sisaldab
toiduainete maksumust 1 euro ja 40
senti. Hoolekogul on õigus toiduainete hinda muuta, mille muutmisel vanemate makstav toiduvalmistamise
osa 35 senti päevas ei muutu;
- Viia läbi hange lumetõrjetööde ja
muude teehooldustööde (niitmine
jms) teostamiseks 3 aastaks. Hanke
tingimustes määrata, millal ja kuidas muutub töötunni hind, kui kütusehind oluliselt muutub. Hanke tingimustes näha ette, et perioodil 01.
detsembrist kuni 28. veebruarini on
igas kuus miinimumarve suuruseks
32 töötunni maksumus (vastavalt pakutud hinnale);
- eraldada sotsiaaltoetusteks 234 eurot;

Vigala Vallavolikogus
24.09.2015 istungil otsustati:
- anda nõusolek Eesti Lairiba Sihtasutusele (registri nr 90010094), asukoht
Harju 6, Tallinn, Harjumaa 10310,
koormata isikliku kasutusõigusega
Vigala vallale kuuluvat ühte kinnistut ja nelja kinnistusse kandmata katastriüksust;
- anda nõusolek Rapla maakonna Vigala valla kahe maaüksuse jätmiseks
riigi omandisse ja määrata neile sihtotstarbed;
- määrata sihtotstarve õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamise käigus
kahele tagastatavale maaüksusele;
- jagada riiklikus teederegistris registreeritud Singa tee (teeregistri nr
8840054) osadeks (Annede allee ja
Singa) ja määrata tekkivatele tervikteedele nimed ja registrinumbrid;
- kinnitada Vigala valla territooriumil
asuvate riiklikus teeregistris registreeritud tervikteede teeosade nimekiri;
- volitada Vigala Vallavalitsust võtma
pankadelt lihthanke korras pakkumisi Vigala vallale laenu võtmiseks
investeeringuteks kolmsada tuhat eurot tagasimaksega viie aasta jooksul
ja esitada need oktoobrikuu volikogule kinnitamiseks;
- kanda maha valla põhivara nimekirjas arvel olev Kivi-Vigala Põhikooli kasutuses olnud buss numbrimärgiga
678AYK
tehasetähis
WKK17500001030630 jääkmaksumusega 0 eurot. Võõrandada nimetatud
buss enampakkumise teel alghinnaga
1000 eurot. Enampakkumise teade
avaldada üleriigilises oksjonikeskkonnas www.osta.ee;
- kaasrahastada 2015/2016 õppeaastal Vigala valla õpilaste õppimist huvikoolides Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud piirmääras kuni 91 eurot
kuus ühe õppekoha kohta;

TULEOHUTUSKONTROLLI
TEOSTAMINE
Oktoobris teostavad vabatahtlikud
päästjad vallas kodude tuleohutuskontrolli, kontrollides suitsuandurite ja küttekollete korrasolekut.

Vaadatakse, kas kodus on laes suitsuandur, mille olemasolu nõuab
seadus juba viis aastat, samuti
vaadatakse üle ahjude-pliitide
seiskord.
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Vasakult Helene Pikk,
Janek, Jüri, Anette ja
Janno Kuusik

tamisel, vahetas esimese välja. Paljud
jõudsid selgusele, et tatar on täisväärtuslik toiduaine. Kes tahab olla terve,
reibas, vastupidav, selle toidulaual
peaks tatar olema, ja selle kinnituseks
oli võimalik kaasa osta tatrakruupi,
-tangu, -jahu ja tatrakestadest patju.
Märkamata ei jäänud rohumaal hajali olev lambakari, sealtki tuleb villa,
mida töödeldakse lõngaks Kabalas,
liha saab töödeldud Märjamaal ning
ka lambanahk jõuab müügiletile. Põhikarja suurus 130 utte, lisaks talled.
Neil on pereettevõte, kus töötab kaks
põlvkonda koos. Liigutav hetk.

Avatud talud

(jätk septembrikuus avaldatud artiklile)

U

Vigala talud

us-Kaubi talu. Vigala 40-liikmeline külade reisirühm kogunes juba kell 7 bussipeatusse, et olla
esimestena Sirje ja Hillar Aiaotsa
juures. Nemad on tuntud ravim- ja
maitsetaimede kasvatajad ja müüjad
Kui ilusate nimetustega teed jõuavad poodidesse: „romantiliste hetkede
tee“, „mõnus päevatee“, „mõisaproua
õhtutee“. Neid nimetusi tuleb pidevalt juurde. Ringkäiguks jagunesime
kahte gruppi, et tutvuda ravimtaimedega nende kasvukohal. Mahetootmisel tagab eraldatus reostuskolletest,
sõiduteest soodsad tingimused. Aja
jooksul on saanud valmis kuivatamise, pakendamise ja hoiustamise ruumid. Ravimteede vastu paistab huvi
kasvavat, sel päeval jõuti päris kaugelt kohale. Eks tegijaid rõõmustab
selline kontakt tarbijatega.

dega rinnas oli vastas meid tervitamas. Olgu nimetatud ka pereliikmed:
Anette ja Jüri Kuusik, pojad Janno ja
Janek, viimatinimetatu elukaaslane
Helene Pikk.
Et paremini taluga tutvuda, jagati
rühm jälle kaheks. Esimene rühm
võis rikkalikult laualt end kostida
tatraputru võiga süües, kohvi ja saiakestega maiustades. Need, kel oli seljataga varajane kodunt väljumine, ei
tahtnud toidulauast kuidagi tõusta.
Kuni teine rühm, kes oli tutvunud tatra töötlemisseadmetega Janeku selgi-

Uus-Kaubi talust sai alguse tatrakasvatus, nüüdseks on tatar järgmise külastatava talu põhikultuuriks. Teisalt
oleme ravimteepakke külaskäikudel
kingitusena pakkunud. Vängla küla
Uus-Kaubi talu Velise jõe kaldal sai
paljudele lähedasemaks. Rõõmustav
kogemus sai alguse avatud talupäevadega.
Tõrvaaugu talu. Teine Vigala talu
Leibre külas bussi jaoks veidi kitsaks
ja konarlikuks jääval teel. Perekond
Kuusik ilusate kollaste nimesilti-

Vigala küladerühm Uus-Kaubil päeva alustamas

Huvilisi jätkus hiliste õhtutundideni,
esialgu võis tunduda, et kõrvalisse
kohta minek pole lihtne, märgis Pärnu maantee ääres lihtsustas külateedele minekut. Inimesi olla tulnud ja
tulnud. Meilgi jäi tänada pererahvast
südamliku, liigutava hommikupooliku eest. Jõudu uute plaanide seadmiseks ja täitumiseks.
Kokkuvõte. Huviliste ringi ringkäikudel moodustavad peamiselt pensionärid. Tegelikult võiks alati inimeste
hulk rühmas laialdasem olla: alates
õpilastest, õpetajatest ja lõpetades
ametimeestega. Taludest saab teavet kohaliku elu paremaks korraldamiseks. Ootused võivad täituda juba
järgmisel aastal uutel Avatud Talude
päevadel. Loodan, et on kujunemas
uus maaelutraditsioon.
Uute kohtumisteni Avatud Taludes
2016. a.
Jaan Viska
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äesolev aasta on muusika-aasta
ja teisalt 2015. aastal möödub
800 aastat suurest kirikukogust, kus
eestlaste piiskop tutvustas maailmale Maarjamaad. Sellel juubeliaastal
on Vigala kirik käinud 676 aastat
oma teed ja tänasel päeval mõtelgem
sellele, kuidas Maarjamaal edasi elada. Kõige paremaks vahendajaks on
muusika, mis on kestnud ja aidanud
elada meil läbi sajandite.
Vigala teised muusikapäevad tegi harukordseks suurte heliloojate juubelid
Arvo Pärt 80 ja Veljo Tormis 85, kes on
ka Vigala aukodanik. Raplamaa Sõnumid avaldas Vigala ürituse kondikava,
kus kolmel päeval tuli esitlusele head
muusikat (4.-6. septembrini Vigala
Maarja kirikus). Eesti Kontserdi ja Ars
Musica Estonica ettevõtmistel täitusid
need päevad klassikalise muusikaga.
Püüan tuua lisaks piltidele värve ja
meeleolu. Esimene päev ehk õigemini
õhtupoolik oli pühendatud Arvo Pärdile. Vigala kirik kõlas ja säras tuntud
muusikute esituses. Professor Uibo
oli orelil head akustilist ruumi helidega täitmas, lisameeleolu lõi Andres
Uibo tütar viiulil, võib ka vastupidi
öelda, orelil musitseeris Mari-Liisi isa.
Mitmeid aastaid on Vigalas esinenud
kontratenor Ka Bo Chan. Muusikahelid liitis ühtseks tervikuks Aare Tammesalu tšellopalad. Nagu ikka heaks
tavaks muusikute juures peetakse
lugu õpetajatest, Pärdil on selleks
Heino Eller ning kõlaski tema lugu.

Seejärel kõlasid juubilari Arvo Pärdi
lood. Aare Tammesalu poolt tutvustati
Ukrainast pärit heliloojat Galina Grigorjevat, tema looming „Palve“ on eriti
aktuaalne tänapäeval. Juhul kui see
aitaks, peaks Ukraina eest palvetama paljud. Ei jäänud kuulmata Vigala
mehe enda looming. Andres Uibol on
jätkunud jõudu teha head muusikat ja
olla selle populariseerija elanikkonnale. Kui tihti kuuleme teda orelifestivale korraldamas.
Teine päev tõi kohale kammerkoori
Collegium Musicale dirigent Endrik
Üksväravaga eesotsas. Eesti Kontserdi üritusel osales ka Veljo Tormis. Vigala oli seitsmes esinemiskoht
„Tormis üle maa“ kontsertide sarjas.
Koor tegutseb alles 5-ndat aastat,
selle abidirigendiks on Miina Pärn.
Kooritsükkel oli pühendatud „Unustatud rahvastele“, keda helilooja Veljo Tormis uuris aastatel 1970-1989.
Esitlus algas Ingerimaa õhtuga, seda
kooriloomingut peetakse tema parimaks teoseks. Esitlusele tulid just
läänemereäärse soome-ugri hõimude
muusikalised palad. Paljud neist rahvastest on kadumise äärel ning neid
keeli kõnelevad vaid üksikud inimesed. Tormise looming annab igavese
kestuse väikerahvastele. Nimetagem
kavalehelt esitatud lood: Liivlaste
pärandus, Vadja pulmalaulud, Isuri
eepos, Vepsa rajad ja Karjala saatus.
Kontsert lõppes Ingerimaa õhtuga:
viimaseks oli dirigendi poolt öeldud

– lõpetus ja kojuminek. Kontsert oli
lavastuslikult mõjuv. Ilusa sissemarsiga ja kontserdilõpp väljamarsiga.
Dirigent kiitis väga Vigala kiriku
akustikat ning Andres Uibo tõendas
väljaöeldut. Öeldi - sisenemisel hakkasid helid kohe kõlama. Siis algas
muusikapäevade südamlikum osa Veljo, Veljo, hõigati koori ette. Tormis
oli tänulik toimunu üle. Kivi-Vigalast
Helmi Hiibuse poolt kingiti Udo Undi
poolt tehtud Raba kooli medal. Raba
koolis õppis Tormis esimesed neli
aastat kahes liitklassis. Orelimängu
olevat iseseisvalt selgeks saanud, olgugi et isa oli köstrina orelimängija.
Omal ajal pidi kooli alustama nullsoenguga, nagu olnud ka koolipapal.
Vigalas elas Tormis köstrimajas, kus
varem oli kool olnud ja ühes kooliruumis õppinud ka maalikunstnik Ants
Laikmaa. Seekord tervitasid Tormist
Piiri talu ehk naabritüdrukud Tiiu,
Aili ja Kaiu Kustassoniga kingituse,
viiulivõtme üleandmisega ja esitasid
ühiselt nooruspõlves Tormise poolt
sepistatud lauluviisi. Ilus meenutus
ajaloost, mida meil vaja ongi – märkamist-meeldejätmist. Jaak Uibu tänas
juubilari ristivanemaks olemise eest.
Pisiseigad andsid teise päeva lõpetamiseks palju inimlikku ja tähelepanuväärset. Kasutati võimalust pildistada
end koos helilooja, suurteoste loojaga.
Lisapala esitlusel võttis koorijuhtimise enda peale Endrik Üksvärva poeg.
Aastate pärast saab väike mees öeldagi, Vigalas sai juhatatud koori.

Dirigendi poeg koos isaga
lisapala dirigeerimas

Vigala II muusikapäevad
Vigala kirik täitus meeldivate helidega
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Kolmas päev oli pühendatud Vigala
kiriku aastapäevale. Esitlusele tulid
Nicolaus Bruhnsi, kelle sünnist möödub 350 aastat ja Wolfgang Amadeus
Mozarti, kelle sünnist möödub järgmine aasta 260 aastat. Tuntud heliloojatele anti vastavalt nimetatule elada
32 ja 35 aastat. Heliloojaid saadab
ülemaailmne tuntus nii Mozarti sonaadid, kui ka Bruhnsi kantaadid on
tuntud. Esimese päeva muusikutele
lisandusid veel viiuldaja Arvo Leibur,
Imre Eenmaa kontrabassil ja laule
esitasid sopran Ksenia Kuchukova
ning bass Uku Joller.
Koguduse esimees Heino Aosaar oli
tänulik kordaläinud päevade kui ka
kiriku aastapäeva pühitsemisega.
Sügav kummardus Andres Uibole
oma kodukirikusse head muusikat
toomast. Tänuliku kuulajana kutsun
edaspidi teisigi, eelkõige Vigala inimesi muusikapäevadest osa saama.
Oli märgata külalisi Tallinnast, Pärnust ja Märjamaalt.
Järelsõnas mõned tähelepanekud
kuulajate poolelt. Kiideti muusikapäevade korraldamise ideed, ekslikult
oli nimetatud ajakirjanduses Kivi-Vigala muusikapäevadeks, tegelikult on
Vigala Maarja kirik. Tore, et vallavalitsus toetas Veljo Tormise kontserti,
kuhu oleks oodanud enamat osavõttu.
Hõredad pingiread põhjustasid kas
vähene reklaam, loodeti kutsetega
kutsumist, küsiti, kas volikogu kultuurikomisjon aitab korraldada vallas toimuvaid üritusi; lisaks puudusid
paljude asutuste juhid. Allkirjutaja
peab õigeks koolide suuremat aktiivsust valla kultuurielus osalemisel.
Ikkagi märksõna koostöö mitmete
osapoolte vahel just kohapealsel vastuvõtul.
Tähelepanekute täitmine võimaldab
paremini vastu minna kolmandatele
muusikapäevadele.
Uute kohtumisteni,
Jaan Viska

Andres Uibo ja Veljo Tormis

T

EAKATEPÄEV

änavu tähistasime rahvusvahelist eakatepäeva 1. oktoobril jälle
koos rahvusvahelise muusikapäevaga. Meeleoluka kontserdiga esines
seekord Vigala rahvale Anne Velli,
kes nakatas kõiki oma särava temperamendi ja kustumatu energiaga.
Anne Velli alustas oma kohtumist lõbusa väljaütlemisega, et vanust pole
vaja karta, sest vanal inimesel on
väga huvitav elu – päevad on tegemisi-toimetamisi täis, sest kogu aeg on
vaja otsida kadunud asju nagu prillid
või sussid …
Paraku on tõsi, et vanemas eas mäluprobleemid süvenevad, kuid mäluhäired ei ole sugugi ainult eakamate inimeste probleem, kuigi sageli just nii
arvatakse. Mäluga võib raskusi olla
ka tööealisel inimesel. Mäluga seotud
probleemide osas valitseb teadmatus
ja seetõttu ei otsita õigel ajal abi, mis
aga võiks täisväärtuslikult elatud elule pikkust lisada.
Mõtlema paneva sõnavõtuga „teistsugusest rahakotist“ tervitas kohaletulnuid vallavanem Priit Kärsna.
Eakatepäevaga seoses tundub aja
väärtustamine vägagi teemakohane.
Ehk väärib see teema edasi filosofeerimist. Siinkohal võtan abiks Rootsi
kirjaniku Bodil Jönssoni raamatu „10
mõtet ajast“. Raamatu alguses kirjutab autor oma vanaemast, kellel oli
alati aega - tal võis olla vähe süüa, soojust ja valgust, kuid ajast ta puudust
ei tundnud. Tänapäeval tunnevad inimesed, et neil on vähe aega. Tuntakse puudust sellest, mis on tegelikult
inimese ainuke varandus. Aeg kuulub
iseendale, selle kasutamine kui ka sel-

le kogemine oma mõtetes ja tunnetes
on isiklik. Kui inimene tahab endale
vähegi hingetõmbeaega lubada, peab
ta valikuid tegema, jättes vähem olulise tegemata. Kõige märgatavamaks
muutub aeg sünni või surmaga kokku puutudes - kui äkitselt on olemas
üks uus väike inimene, kellel on kogu
tema aeg alles ees ja kes võib-olla
nõuab osa sinugi ajast. Teine inimene
aga sureb ning sa ei saagi enam oma
aega temaga jagada.
Huvipakkuv oli autori mõttearendus
teistsugusest rahakotist, mille ühes
taskus on raha, teises paiknevad suhted lähedaste ja ümbritsevate inimestega. Kolmandas taskus asub ülejäänud maailm – keskkond, loodus, loov
tegevus ning neljanda tasku sisuks
on inimese enda mõtted ja tunded.
Esialgu tundub selline jaotamine arusaamatu, sest ei saa ju raha eest osta
näiteks inimlikku lähedust või oskusi.
Kui järele mõelda, siis tegelikuks kapitaliks on aeg, sest seda saab vahetada ükskõik millise tasku sisu vastu.
Meie suutmatus selgeks mõelda oma
suhet ajaga põhjustab kahju meie sotsiaalsetele suhetele ja meelerahule.
Elamiseks olevikus vajame pilti tulevikust, samamoodi vajame minevikku
ja mälestusi. Seega soovin teie igapäevaellu piisavalt aega, mida jagada lähedastega ja aega, mida vajate
iseendale meelepäraseks tegevuseks.
Veel soovin, et teile rõõmsaid elamusi
tänasest ning head tervist ja reibast
sammu tulevikus.
Ilme Roosi
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Vigala Sassi elu oli Suur Tegu

igala
Sassi
sõbrad-tuttavad
kogunesid pööripäeva 23. septembri hommikul Vigala mõisapargi kõige tagumisse, idapoolsemaase
ossa jõeaasale. Jõekäänaku juures
paikneb Vigala Sassi loitsukivi, seal
lähedal kogub kõrgust Sassi istutatud tamm ning teisel pool jõge paikneb ajalooline paik - Hiie org. Need
olid kohad, kus Sass armastas käia,
kuulata ja jälgida loodust oma ringkäikudes. Nüüdseks oli Saaremaalt
Leisist kohale jõudnud osa Vigala

Sassi tuhast. Tuhapurgi toimetasid
kohale vennad Jüri ja Vadim Vlassovid, nemad olid ka Vigala Sassi
põletusmatusel. Nad meenutasid,
kui ilus, selge, hardusttekitav oli öö,
mil varem kohale asetatud puuriidal,
Sassi kodutalu maadel põletati Sassi keha. Sassi ärasaatmisel, oli palju
saladuslikku-isiklikku ja inimlikku
ning seetõttu korraldati see ainult lähedaste ringis. Nüüd Vigalas oli teine riitus, kus pööripäeval osa Sassi
tuhka leidis oma koha maapõues, Vi-

Võimalused Estonia teatris käimiseks

E

stonia teatribuss sõitis ka sel
sügisel. See ilus traditsioon sai
alguse 2007. aastal. Olen osalenud
teatriskäikudel alates 2009. aastast.
Varasematel kordadel Pärnust alustanud buss läbis Märjamaa, nüüd
läks läbi Pärnu-Jaagupi, Järvakandi
ja Rapla Tallinna. Sel aastal osalesime teatrisõidul Vängla külast juba
viiekesi. Samas alustasid Narvast teine buss ja Viljandist kolmas. Eelkõige
püüti teatrisõbrad soodsalt ja mugavalt etendustele saada. Tearisõitu
toetas Selver. Buss sõidutab teatri
ette ja samast algab tagasisõit.
Ega teatrisõit Vigala rahvale võõras pole, septembris viis T. Kuimets
Linnateatrietendusele „Krabat“. Teisalt Estonia teatrietendused algasid
tund varem, et tagasijõudmine ei
jääks liialt öö peale. Osalesime Estonias 110. hooaja avaetendusel „Tsirkusprintsess“. Tervituseks astus üles
teatrijuht Aivar Mäe, kes tervitas
eelkõige Eestimaa erinevaist paigust

tulnuid külastajaid. Juhile omaselt
rääkis tehtust, mida polnud vähe.
Kõigepealt laiendati rõdu 100 istekoha võrra. Kadus keskloož, sellega
paranes akustika. Täiustus ruumide ventilatsioon. Järjekordselt tõend
sellest, et juht tähendab eelkõige olla
ehitaja, looja, innustaja, eestvedaja ja
hea suhtleja.
Mis on teater ilma külastajateta.
Külastatavuselt oli Estonia teisel kohal Vanemuise järel. A. Mäe tutvustas
uut repertuaari, et edaspidi oleks põhjust just muusikateatrisse tulla. Esimesel õhtul nähtud oli Imre Kalmani
enamesitatud operett. Värvikaid tsirkuse osatäitjaid kohtasime enne etendust koridoris külalisi tervitamas.
Lavastuses romantiline intriig toimus
Vürstinna (Helen Lokuta) ja Mister X
(Rene Soom) vahel. Lavalugu saatis
hea muusika. Viimati lavastati Estonis Tsirkuseprintsessi 1963/64aastal,
kus Georg Ots laulis Mister X rolli. Peaosatäitjale Läänemaa mehele

galas, Sassi nooruspõlve maadel. Ilus
hommik oli sel kogunemisel suvelõpu
ja sügise alguspäeval, taevas punetas idakaares, olime Päikese tõusu
ootuses. Vaikselt kaevati küünalde
põledes maasse auk, kuhu puistati
tuhk. Korraks käis ringi pudel kange napsiga, mis kallati kivile, peamiselt Maavaimule. Vaikust lõhestasid
nelja sookure ülelennu häälitsused.
Ärasaatmisel meenutati Sassi, kes
tegi Vigala heaks palju, oli heaks
kaaslaseks, kujundas mõisaparki kui
üht kohalikku väärtuslikku sümbolit. Kohalolijatel meenusid kooselamiste, töörügamiste, arutelude, sportimiste aastad Vigalas. Viimased 12
aastat olid Sassil raske haigusega
võitlemiseaastad, mis nüüdseks on
toonud rahu kodukoha Männisalu
maadele.
Sass püüdis esile tõsta maausuliste
tarkust, kui ka loodusharidust. Sass,
kui suurte teadmistega mees suutis
paljudes asjades kaasarääkida ning
lisaks tuhandeid inimesi abistada.
Abikaasa Elo Liiv loodab ja rõhutab,
et meditsiinil ja taimeravil on head
koostöövõimalused. Küünalde põledes
lahkusime mõtetega pargist: Sass Sinu elu oli üks Suur Tegu ning soovisime Päikest tollesse Ilma.
Jaan Viska
Rene Soomile sai üleantud purk Vigala mett ja pakk raviteed. Nii oligi vist
meesterahvale kohasem.
Teine lugu oli Pal Abrahami Savoy
Ball. See lavastus oli 2014. a enimkülastatud etendus Eestis 27 korraga
ja 19 334 vaatajale (Delfi). Lavastas
ja kunstniku töö tegi Mart Sander.
Raske on vist otsida mitmekülgsemat inimest. Peaosades Madelaine de
Faublas (Janne Ševtšenko) ja Markii
Aristide (Rene Soom). Kandev roll
veel Mustafa Beil (Märt Avandi). Külastajate seas oli palju soomlasi. Särav lugu armastusest ja võrgutamistest ning svingimuusikast.
Võimalusel püüdke käia just muusikateatris, et osa saada värvidest,
kirevusest, heast muusikast ja lavastuste igikestvusest.
Eks lavastusi tuleb ka lähemale,
kui Pärnu kaugeks osutub, siis võib
minna Märjamaale või Lihulasse vaatama Rakvere ja Ugala etendusi.
Rõõm on kohtuda oma kandirahvaga teatris.
Jaan Viska
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Kümnevõistlus

Maadlusest

19.

septembril toimus Kivi-Vigala staadionil järjekorras
üheksas kümnevõistlus nimega „Carribba Cup“.

19. september - Pütsepa mälestusvõistlused Võrus:
Triinuly Veimann 45kg 1. koht
Kristjan Vodolaztšenko 42kg 3. koht
Andreas Välis 76kg 2. koht
Hannes Välis 76kg 3. koht
19. september - Nublust Nabiks III
etapp Suure-Jaanis:
Rasmus Kuik 23kg 1. koht
Heily Tiitus 50kg 1. koht
26. september - noorte sumo Eesti
meistrivõistlused Rakveres:
U12 vanusegrupp:
Romanis Siiman 40kg 2. koht
Aron Aun 55kg 1. koht ja absoluutkaalus 1. koht
Heily Tiitus 50kg 1. koht ja absoluutkaalus 1. koht
U14 vanusegrupp:
Kristjan Vodolaztšenko 45kg 1. koht
Heily Tiitus 50kg 1. koht
U16 vanusegrupp:
Kristjan Vodolaztšenko 55kg 3. koht
Andreas Välis 75kg 1. koht ja absoluutkaalus 3. koht
Hannes Välis 85kg 1. koht ja absoluutkaalus 3. koht
Urmis Veimann 95kg 2. koht ja
absoluutkaalus 1. koht
Triinuly Veimann 50kg 2. koht
Nendel võistlustel selgitati välja
noorte sumokoondis Euroopa meistrivõistlusteks. Vigala maadlejad
tagasid Eesti sportlastest rekordiliselt 8 kohta EM-ile. U16 meeskonna võistlusesse arvati kolm Vigala
maadlejat, kusjuures meeskond
koosneb neljast maadlejast. Loomulikult tagas EM pääsme ka mullune euroopameister Heily Tiitus, kes
lunastas pääsme nii U12 kui U14
vanusegrupi võistlustele! Kuna EM
toimub sellel aastal Rakveres, siis
ootame aktiivset osavõttu ja ka rohkelt medaleid!
26. september - Kreinini mälestusvõistlused Paikusel:
Rasmus Kuik 22kg 3. koht
Raido Rehepapp 69kg 3. koht
Jacomo Noe 85kg 2. koht.
Jüri Nisumaa

Spordinädal 2015

S

eptembris korraldati Eestis spordinädalat „Terve Eesti Eest.“ Terve nädala jooksul toimusid erinevad
üritused ka Kivi-Vigala põhikoolis.
Esmaspäeval visati võidu vabaviskeid. Teisipäeval toimus spordipäev
ja päeva lõpus traditsiooniline ühisjooksmine Vana-Vigala Põhikooliga
seekord Kivi-Vigalast Vana-Vigalasse. Selles jooksus jooksevad koos
teatejooksuna mõlema kooli õpilased.
Eesmärk on ületada eelmise aasta
aeg. Selle aastal jäi rekord kahjuks
löömata. Veel võisteldi Kivi-Vigalas
spordiviktoriinis, maastiku teatejooksus, ja õuemängudes. Loodame, et see
suunab mõne lapse ikka rohkem tervislikumale teele.

Uhhuu uudised!

S

eoses üleriigilise spordinädalaga:
„Terve Eesti Eest - Sa Liigud Siiski“ tehti nii mõnedki liigud ka Vigala vallas. Otsa tegi lahti Risto M, kes
ostis uue auto. Auto liigub ikka paremini kui tehtud on korralikud liigud.
Risto lubas liikude tegemisega jätkata oktoobri lõpuni. Kellel huvi natuke
liigutada, võtke ühendust Ristoga ja
leppige aeg kokku. Veel toimus korralik liigutamine K-V poe ees. Nimelt
oli Margus käinud augustis paar tundi tööl ja sai nüüd kätte palga. Seda
raha liigutamist olid vaatama tulnud
hulk inimesi ja esimesed kiiremad
said palga eest ostetud õllest ka lonksu.
Vallaviletsuse teated!

S

eoses saabunud sügisega ja kaasneva pimedusega otsustas Vigala
vallaviletsus välja lükata tänava-

Läbi ajaloo on Vigala 10-võistluse läbinud juba peaaegu 50 meest. Tegemist on tavalise kergejõustiku kümnevõistlusega, kuid väikeste erandite ja
vimkadega. Sellel aastal tuli kahjuks
tänu saali remondile ära jätta teivashüpe. Osalemas oli 8 kanget meest.
Kaugeimad külalised olid Soomest.
Võistlus sai ka täiesti uue võitja. Esimest korda osalenud Rait suutis algaja
õnne abil teistele nö jalataldu näidata
ja traditsiooniliselt tõmmati võistluspäeva lõpus lipuvardasse just Raidi
higised trussikud. Vähemalt jäi sellel
aastal võit jälle koju, sest viimased 2
aastat on see rännanud Tamsalusse.
Positiivne oli ka vigastuste vältimine.
Kui eelmine 10-võistlus lõppes ühe
küünarliigese murruga teivashüppes
ja rangluu murruga 1500 meetri jooksus, siis sellel aastal läbiti alad „puhaste paberitega“.
Järgmisel juubeliaastal on plaanis
kaasata oma muidu nii maskuliinsesse seltskonda ka naisvõistlejad. Septembris 2016, 10. juubelil näeme!
Marko Kreuz
valgustuse. Põhjuseks oli ka paljude kodanike kaebused valgustatud
tänavate kohta. Nimelt ei saa ju
valgustatud tänavatel korda saata
valgust kartvaid tegusid. Millal siis
veel selliseid tegusid teha, kui mitte
pimedal ajal. Näiteks tahtis kodanik
R. katki visata naabri aknaid, aga
ei julgenud, kuna samal ajal kõndis
naaber ka ise mööda ja tundis kodanik R.-i ära ning ütles tere. Seoses
selliste kaebustega ei võta vallaviletsus ka tulevikus arutlusele taotlusi
tänavate valgustamise kohta. Pime
aeg jäägu ikka mustadeks tegudeks.
Ilmateade!

I

lmast ilma kuuleme me jutte halvast ilmast. Ilmad on külmad, ilmad on palavad, varast ilma. Nüüd
siis jääte ka ilmateatest ilma. Olge
siis ilma.
Marco Parco
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OKTOOBRI SÜNNIPÄEVALAPSED
ALMA REDLICH
HILJA KIVASTIK
ÕIE HEINTALU
TIIU EMMO

94
89
80
80

Oktoobrikuu õied
on peagi hallaga kaetud,
rändlindude hääled
on pilvedest hajund,
kuid Sina, mu Sõber,
ära ealeski peatu,
naudi õnne ja lusti
aastaid veel sadu!
PALJU ÕNNE!
Uued ilmakodanikud
Simoona Hints
Olev-Thor Allipere

aunimetuse “aasta isa” kandidaadid
Vigala valla kultuuri- ja hariduskomisjon ootab Vigala valla “aasta isa” kandidaate. Aunimetus omistatakse ühele Vigala valla rahvastikuregistris olevale isale, kelle
peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös
pädevad ja tunnustatud, kes osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses, kes on
perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda. Taotluse “Aasta Isa” nimetamiseks võivad esitada kõik füüsilised ning juriidilised isikud. Taotlus
tuleb esitada kirjalikult Vigala valla kultuuri- ja hariduskomisjonile 22. oktoober
2015 (e-post helilints@gmail.com) Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmisi
andmeid:
1.
2.
3.
4.
5.

kandidaadi nimi ja elukoht,
laste arv, vanused ja nimed,
kandidaadi töökoht ja amet,
kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/ tegevuse kirjeldus,
ettepaneku tegija nimi.

aSV-auto OÜ otsib oma
meeskonda hakkajaid inimesi
järgnevatele ametikohtadele ;
- Autopesija
- Lukksepp
- C kat. Autojuht (Eesti sisene)
- CE Kat Autojuht (Rahvusvaheline Saksamaa suunal )
Ühendust palun võtta
tel. 5272580, 5010618
Vallo@asv.ee

Kuigi teil kahel
härma on juustes,
seda te pilgust ei näe.
Lähete jälle, naeratus huultel,
käsikäes abielu teed.

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest 19:15
Vana-Vigala bussijaamast 19:30
Bussisõit maksab 2,5 eurot.
Info ja eelregistreerumine bussisõiduks
telefonil 48 94 777; 5269841 Ilme Roosi

ELME VÄLJASTE

Meie hulgast lahkunud:

Kohapeal võimalik osta
autogrammi ja autorihinnaga raamatuid

JAAN KONNAPERE
Kustub elu,
vaikib valu,
mälestus ei iial kao ...
Südamlik kaastunne
Silvile lähedastegakalli

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

14. ja 28. oktoober
11. ja 25. november
9. detsember

Külla tuleb kirjanik

Kuldset abielupaari õnnitleb
Vängla Külarahvas

Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Märjamaa ujula on Vigala valla rahva päralt alates kella
20:00 kuni 21:30 järgmistel kolmapäevadel:

MTÜ Vigala Külade Ümarlaua koosolek toimub Vana- Vigala Raamatukogus 22. oktoobril kell 17.00. Arutame uue aasta tegemisi ja eelarvet.

Kivi-Vigala Külakeskuses
29. oktoobril
kell 13.00
Milvi ja Vello nööp

Sõidame Märjamaale ujuma!

JAAN KONNAPERE
kaotuse puhul.
Naabrid
Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida avaldamiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

