
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vigala valla ajaleht  

 
Nr. 8-9 (94-95)  Oktoober-november  2008 TASUTA 
 

Vigala Sõnumid 

Sillaotsa Talumuuseumis kogumiku Pärimuste pärlite esitlus. 
Raamatuga saab tutvuda ja seda endale soetada 

Vigala raamatukogudes, raamatu hind on 50 krooni.

Kiitsharakad esitlesid 
kogumikku „Pärimuse 
pärlid“ 
 
 
 
 
 
Suur osa  
Vigala pärimuse pärlitest on 
nüüd kokku korjatud ja kõigile 
huvilistele tutvumiseks 
raamatuks köidetud. 12. 
oktoobril esitles folklooriselts 
„Kiitsharakad“ Sillaotsa 
Talumuuseumis kogumikku 
„Pärimuse pärlid“.  
Pea saja leheküljeline valimik 
on jagatud nelja osasse: jutud, 
laulud, viisid ja vanasõnad. 
Raamatu koostajateks olid 
Krista Tõldmaker ja Kaja 
Vallimaa, kes käisid Eesti 
Kirjandusmuuseumi Rahva-
luule arhiivis sinna talletatud 
Vigala pärimusega tutvumas. 
Vanasõnad otsis välja Merike 
Hints ja noodid maalis ning 
muusikalist nõu andis Aili 
Soonberg.  
Raamatu kujundamisel on 
kasutatud töödeldud fotosid 
Sillaotsa Talumuuseumist, 
Vigala paikadest ja siin 
elavatest inimestest. Kaanel 
on kaunistuseks Vigala vöö 
ning tagaküljel rahvariide 
seelikumuster. Raamatu 
kujundas Astra Põlma.  
Lisaks ülevaatele raamatu 
saamisloost oli Sillaotsal 
võimalik näha ja kuulda 
vahvaid lugusid kogumikust 
Vana-Vigala Põhikooli  

Vigala oma kultuurilugu jälle kaante vahel! 

folklooriringi, kanneldajate ning Aili Soonbergi ja Hendriko Juhkami 
esituses. Esimese kogumiku jaoks sai arhiivi kogudest välja valitud 
eelkõige need lood, mis sobivad ilmestama Vigala laste kooliprogrammi 
ja tutvustavad paikkonna pärimust ja kohalugusid. Lisaks muuseumis 
talletatule on kogusse lisatud pärimust raamatutest „Eesti 
rahvamänge“, „Vanasõnaraamat“, „Eesti uuemad laulumängud“ ja 
„Kuuekeelne kannel“. 
 

Lõpetuseks üks näide kogumikust: „Kaks Vigala meest seisavad 
sõiduauto juures ja üks kavatseb seda ära ajada. Mees ütleb teisele: 
„A`a, ä`ä, a`a, ä`ä!“ Teine vastu: „Ä`ä, a`a, ä`ä, a`a!“ Nii nad tükk aega 
teineteisega punnisid, kui võitjaks jäi see, kes ütles: „Ä`ä, a`a, ä`ä, a`a!“ 
 

Koostajatel on lugejatele üks palve ka: 
Kui kogumik tekitab küsimusi või sa oled nõus oma muljeid jagama, 
siis võta kindlasti ühendust! Ka oleme huvitatud vahvatest lugudest ja 
mälestustest mis on seotud Vigala kihelkonnaga. 
E-post: kiitsharakad@hot.ee 

Astra Põlma
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Vana-Vigala Põhikooli 
ettevõtmistest 
 
September on koolirahvale alati 
eriline kuu – algab ju siis uus 
õppeaasta, lapsed on suve jooksul 
suuremaks sirgunud ning esimesse 
klassi tuleb alati hulk särasilmseid 
ja õpihimulisi koolijütse.  
Koolitöösse sisseelamise kõrval on 
meil toimunud mitmeid traditsioo-
nilisi ja ka mittetraditsioonilisi 
ettevõtmisi. 12. septembril tähista-
sime ülevabariigilist tervisepäeva 
“Reipalt koolipinki”. Kui eelmisel
aastal toimusid sel päeval lustakad 
spordivõistlused, siis seekord 
otsustasime minna rabamatkale. 
Et Pilkuse raba meie koolist just 
paraja jalgsimatka kaugusel on, 
võtsimegi nõuks seda vaatama 
minna. Matkal käidi kahes 
vahetuses – hommiku poole 6.-
9.klassid ja peale lõunat nooremad 
õpilased. Selle eest, et me rappa 
ära ei eksiks, hoolitses Pärna 
turismitalu peremees Reemet 
Kasekamp. Ta näitas meile 
erinevaid rabataimi, puud, mille 
vastu metssead oma selga sügamas 
käivad, metskitsede magamis-
asemeid ning puid, millest matti 
võtnud üraskid ning seejärel 
käinud seal üraskitega maiusta-
mas rähnid. Hiliste mustikatega 
sai nii mõnigi matkasell oma suu 
ja sõrmed siniseks, samuti lasime 

pohladel hea maitsta. Kuna olime 
soovitanud lastel võimaluse korral 
kaasa võtta fotoaparaadid, valmis 
rabaskäigust palju põnevaid pilte. 
Metsas ja rabas pildistamine oli 
enamusele matkalistest esma-
kordne kogemus, sest metsas 
käiakse tavaliselt marjul-seenel, 
mitte looduse ilu fotole jäädvus-
tamas. Et raba oli väga märg, olid 
kummikud matkaks hädavaja-
likud. Neil lastel, kes mingil 
põhjusel muude jalanõudega 
matkale tulid, oli meeldiv võimalus 
veeta aega Kasekampide turismi-
talu õuel. Seal sai mängida võrk-
palli ja muidu aktiivselt liikuda. 
Suur tänu Järvi ja Reemet 
Kasekampidele meie võõrustamise 
eest!  
Kooli tagasi jõudes ootas iga 
matkalist mahlane ja maitsev 
puuvili. Peale matka pidid 
suuremad veel koolipinki istuma. 
Oi, kuidas rabaskäik oli ära 
väsitanud ja nii mõnelegi tikkus 
vägisi uni peale! 
Septembrikuusse mahtus veel 
traditsiooniline sügisnäitus laste ja 
õpetajate koduaedade sügis-
andidest, aastajooks, mis sel aastal 
siis 2009 meetri pikkune, ning 
sügise sünnipäeva tähistamine.  
3.oktoobril tähistasime üht 
oodatumat päeva kooliaastas –
õpetajate päeva. Kindlasti on see 
väga eriline päev üheksandikele, 

kes saavad proovida õpetajaameti 
võlusid ja valusid, kuid kahtlemata 
on see päev eriline eelkõige 
õpetajate jaoks. Juhtuski nii, et sel 
päeval oli koolis juures üks väga 
kummaline klass – nimelt terve 
klassitäis hiphoppareid. Päev algas 
aktusega kooli saalis ning uut 
klassi võttis saali jõudes vastu 
stiilipuhas hip-hop muusika ning 
kogu koolipere valjuhäälne 
küsimus “What`s Up”? Kõlasid 
tervitussõnad direktor Kristjanilt 
ning direktor Margitilt, 
muusikalisi vahepalu pakkusid 
mudilaskoor ja 3.klass. Kõik 
õpetajad said direktor Kristjanilt 
pidupäeva puhul sooja 
käepigistuse ja kauni roosiõie ning 
tunnid võisidki alata. Hip-hop 
klassile toimus kaks tundi, kus tuli 
räpistiilis luuletada, oma looming 
ilmekalt ette kanda ning ausalt 
kirja panna oma kõige suuremad 
koerused ja pättused, mis kunagi 
koolipõlves tehtud said. Siis 
suundusid õpetajad Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli, kus 
neid ootas põnev trühvlikommide 
valmistamise koolitus. Suur tänu 
üheksandikele eriti aga direktor 
Kristjanile, õppealajuhataja 
Meelile ja huvijuht Gretelisile 
meeleoluka päeva eest! 

Silja Käär
Vana-Vigala Pk huvijuht

ÕPILASTE TOETUSED 
 

Käesoleval õppeaastal toetab Vigala vald jätkuvalt 
oma õpilasi, kes jätkavad õpinguid gümnaasiumis või 
kutsekoolis. Koolilõuna toetust makstakse 
gümnaasiumi õpilastele 20 krooni koolipäevas. 
Kutsekooli õpilastele makstava täiendava toiduraha 
suurus on 7.70 krooni koolipäeva eest. 
Gümnaasiumi õpilaste transpordikulud hüvita-
takse bussipiletite alusel summas kuni 500 kr kuus, 
välja arvatud Pärnu-Jaagupi ja Pärnu gümnaasiumi-
de õpilased, kes saavad kasutada tasuta sõidu kaarti. 
Gümnaasiumi õpilaste töövihikute maksumus
kompenseeritakse osaliselt ja toetus kantakse õpilase 
arvelduskontole detsembri lõpul. 
Toetuste taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja kooli 
tõend ning bussipiletid ja töövihikute tšekk. 
Bussipiletid esitada Vigala Vallavalitsuse 
raamatupidamisele kord kuus 15-ndaks kuupäevaks. 
Avalduse ja sõidukompensatsiooni aruande vormi 
saab vaadata Vigala valla koduleheküljel. 

VANA-VIGALA RAHVAMAJA teatab! 
 

Vana-Vigala rahvamajas on võimalik voolida 
savi ja teha klaasimaali KOLMAPÄEVITI kella 
16.00-19.00. Suuremate grupppide korral on 
võimalik tundide aeg eelnevalt kokku leppida. 
Keraamika ja klaasimaali tunde juhendab Astra 
Põlma. 
Vana-Vigala rahvamaja uudiseid ja infot võib 
nüüd lugeda ka internetist aadressil: 
http://sites.google.com/site/vvigalarahvamaja/sün
dmused 
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Päärdu rahvas ajaloo radadel 
 

Päärdu küla hilissuvine reisi-
marsruut võeti vastu juba küla-
koosolekul juunis. Rahvale pakkus 
huvi Paldiski ning siin- ja sealpool 
linna asuvad ajaloolised paigad. 
Sõit algas küll abikülavanema 
mahaunustamisega, kuid kulges 
siiski meeleolukalt terve päeva 
mööda huvitavaid kohti. 
Esimese peatuse tegime 13. saj. 
ehitatud Koluvere piiskoplinnuse 
juures. Võimas neljatahuline 
väravatorn kaitsmas linnuse-
elanikke vaenlaste eest, sügav 
vallikraav ning sillad andsid 
ettekujutuse tugevast kindlusest, 
mis nägi Liivi sõja ajal talupoegade 
piiramist ning pärast rootsalaste, 
taanlaste ja venelaste vallutusi. 
Hilisemad lossi omanikud olid von 
Löwen, krahv G.Orlov, kes oli ka 
Katariina II soosik ning Peterburi 
sõjakuberner F. W. von Buschoe-
vedin. 1905 a. revolutsiooni käigus 
linnus põles, kuid hiljem taastati. 
Selles hoones asus hoolekandekool 
ning nõukogude ajal internaat-
kodu. Kui vaid seinad räägiksid! 
Teel möödusime mõisnik Arthur 
von zur Mühleni algatusel ehitatud 
Piirsalu neohistoristlikus stiilis 
kirikust. Pühakoda valmis 1863 a. 
Kiriku torniristi lükkas viltu 
1999 a. tugev torm, kuid 2001 a. 
sai see uue kullatud risti. 
Bussiaknast vaadates jäid silma 
seenelised metsa servas, auto-
karavan puude all, koristusküpsed 
moonide ja maltsaga tikitud 
viljapõllud ning need suurepärased 
kanarbikumetsad. Nukralt seisis 
Audvälja tiibadeta veski, koplis 
nosisid rohtu hobused. 
Peagi kõrgus meie ees Dünamünde 
tsisterlaste poolt 14. saj. esimesel 
poolel asutatud Padise klooster. 
Jüripäeva ööl ülestõusnud talu-
pojad hävitasid kloostri. Nägime 
altarikabelit kloostrikiriku koori-
võlviku all, Liivi sõja ajal venelaste 
pool ehitatud kaevu, kontsertideks 
kohandatud kloostri siseõue. 
Milline suurepärane vaade avanes 
väravatornist Padise mõisa talli-
dele ja tõllakuuridele, baroksele 
härrastemajale. Lõuna poole 
vaadates võis aimata keskmisest 
rauaajast pärinevat linnusepaika –
jõeneemiku vanalinna mäge. 
 

Keskpäevaks jõudis meie 
reisiseltskond 19. saj. ehitatud 
Harju-Madise kiriku väravasse. 
Kõrgelt künkalt avanes suure-
pärane vaade merele ning ümbrus-
konnale. Sedakorda on see kirik 
ehitatud juba kolmandat korda 
samale kohale. Esimene pühakoda 
ehitati 13. saj. lõpul, viimane aga 
18.saj. teisel poolel. 
Ei saa üle ega ümber minna Harju-
Madise pastori Johann Haquinus 
Forseliuse pojast Bengt Gottfried 
Forseliusest (1660–1688), kelle 
mälestuskivi asub siinsamas 
kalmistu aia kõrval. Võõrapärase 
nimega mees küll, kuid kes avas 
kaheaastase rahvakoolmeistrite 
seminari Tartus Piiskopi mõisas, 
õpetas lugema häälikute veerimise 
meetodil, lihtsustas eesti kirjaviisi 
ja andis välja aabitsa. Loodud on 
Forseliuse selts ja medal. B.G. 
Forselius kirjutas: “Haritud rahvas 
etem kui mõõkadega rahvas.“ 
Forseliuse eluküünal kustus vara-
kult – ta hukkus tormis Lääne-
merel, olles tagasiteel oma õpilaste 
kirjaoskust demonstreerivalt 
visiidilt Rootsi kuninga juurde. 
Uduvihmas kulges reis läbi 
troostitu Paldiski linna, .mis asub 
meile nii vähe tuntud järsu 
rannikuga Pakri poolsaarel. 
Praegu annavad linnale näo kaks 
sadamat – Paldiski Lõunasadam ja 
Põhjasadam, 2 gümnaasiumi, 2 
lasteaeda, poed, apteek ja mõned 
ettevõtted. Kahjuks on meie kuulsa 
kujuri Amandus Adamsoni 
meenutamas tema kodulinnas 
ainult maaliateljeele kinnitatud 
tagasihoidlik plaat. Linn, mis 
tavainimesele nii kaua on suletud 
olnud, pakub nii mõndagi 
huvitavat oma ajalooga. Asutatud 
merekindlusena 1718 a. Peeter I 
poolt, nimeks Rogovaik. Tallinna 
kõrval nimetati vanasti Paldiskit 
ka Kilulinnaks. Kuulsatest inimes-
test on selles linnas viibinud 
Peeter I, Peetri tütar Jelizaveta, 
Katariina II, Aleksander III ning 
mitu korda tsaar Nikolai II. Ka 
Kerenski on Paldiskis kõnet 
pidanud. Siin kohtusid aga 1912 a. 
keiser Wilhelm II ja tsaar Nikolai 
II pärast suurejoonelisi 
manöövreid nn “relvavendlust“ 
Inglismaa vastu. Läbi udukardina 
läänes võisime aimata Suur-Pakrit 

ja Väike-Pakrit oma suurte mere 
poolt kaldu olevate paeplaatide, 
arvukate allikate, allikasoo ning 
haruldaste taimeliikidega. Pakri 
maastikukaitseala, õigemini 
saared, on meil alles avastamata 
maa. Vihma tõttu jäi seekord 
tuulepark nägemata, kuid 
kuulsime selle tööd siiski. 
Ilmataat muutus meie vastu 
lahkemaks ning Keila-Joa võttis 
meid vastu juba päikesepaistega. 
Tegime ühispildi kaunis maastiku-
pargis, kus kasvab puid ja põõsaid 
rohkem kui 80 liigist. Parki 
ilmestavad rippsillad ja joaalune 
kanjon. Uudistame 60-70 meetrise 
astanguga ning  6,1m kõrgust juga. 
1928 a. ehitati joa kõrvale elektri-
jaam, mis rekonstrueeriti 1958 a. 
Siin oli Keila-Joa kalamajand, kus 
kasvatati kalamaime Eesti teistele 
kalamajanditele. 
Koduteel põikasime sisse Varbola 
Jaanilinna, mis on Eesti ja Põhja-
Euroopa suuremaid muinsus-
linnuseid, rajatud 11. saj. Nägime 
kiviheitemasinat, piiramistorni, 15 
m sügavust kaevu, puuloomi. 
Muistsest Varbola linnusest 
sõitsime mööda Pärnu maanteed 
kodu poole, tehes peatuse Konu-
vere silla juures. Sellest 110 m 
pikkusest kivisillast on saanud 
mälestusmärk insenerimõttele 
(F.W.Alisch), ehitusettevõtjaks oli 
F.Johanson. Sild on rajatud juba 
1861 aastal, seda on remonditud-
restaureeritud 1909 a. ja 2006 a. 
Riikliku kaitse all olev arhitek-
tuuripärl pakub silmailu nii 
kohalikele kui kaugemalt tulnu-
tele. Juurdeehitatud vaateplat-
vormilt nautisime vaadet Vigala 
jõele, pimedal ajal on sild 
valgustatud. Loogilise jätkuna 
tahtsime külastada ka naaber-
mõisa, kuid kahjuks polnud 
mõisaprouat kodus. Siiski 
tutvusime läbi aiavarbade mõisa 
kasvandike – Siberi kuskyside ja 
newfaundlandi koertega. Mõis 
ehitati 19. saj. I poolel Rennen-
kamfide suguvõsa poolt. 1905 a. sai 
see tulekahjus tugevalt 
kahjustada. 
Veidi väsitava, kuid muljeterohke 
esimese ühise reisi lõpetasime 
kodukülas Päärdus. 

Krista Pesti  
Päärdu külavanem
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paigaldatud igasse eluruumi. 
Anduriga kaasas olev patarei tuleb 
õigesti ühendada ja andur tuleb 
kinnitada kaasas olevate kruvide 
abil lakke, soovitavalt ruumi 
keskele. Suitsuandurit ei ole 
soovitav paigaldada kööki, kuna 
toiduaurud võivad põhjustada 
valehäireid või andurit kahjustada. 
Andur kontrollib patarei seisukorda 
automaatselt. Kui on käes aeg 
vahetada patareid, hakkab andur iga 
minuti tagant edastama vaikseid 
helisignaale. 
Levinumateks tulekahju põhjusteks 
on hooletus suitsetamisel, hoolda-
mata küttekolded, vanad ja katkised 
elektrijuhtmed või lihtsalt inimlik 
hooletus (nt unustades toidu 
kuumale pliidile). Kuna kütteperiood 
on just alanud või kohe algamas, 
tuleks ka oma kodu kriitilise pilguga 
üle vaadata. Kui enda teadmistest ei 
piisa, on võimalik koju kutsuda 

Kuusik (fotol) koos poja ja tema 
sõbraga, kes otsisid rohu seest üles 
veskikivide tükid ning paigaldasid 
kokku kui puzzlet, seda tööd 
jätkasid aga Vana-Vigala Tehnika 
ja Teeninduskooli kivitöö õpilased 
koos õpetaja Rein Karuse 
juhendamisel. Töö on tehtud ja 
veskikivid paigaldatud! 
MTÜ „Jätkusuutlik Vana-Vigala„ 
ootab oma tegevuse planeerimisel 
küla elanikelt häid mõtteid ja 
aktiivset kaasalöömist ühistes 
tegevustes. 

Maie Üürike
projektijuht

VESKIKIVID TAAS 
PAIGALDATUD 
 
Sellest on juba möödas mitu 
aastat, kui vandaalide käe all sai 
kannatada Vana-Vigala mõisa 
kompleksi kuuluvas Hirvepargis 
kolmteist veskikivi. Need, kes seda 
tegid, ilmselt ei tundnud Vigala 
ajalugu. M. Aitsami arvates tehti 
pargi asustamisega algust 1791. 
aastal ning tööd vältasid 1795. 
aastani. Novgorodist toodud 
töölised istutanud puid Taanist 
kutsutud aedniku Hans Lindropi 
juhatusel. Rahvamälestuste põhjal 
võtnud ka kohalik talurahvas pargi 
töödest osa. Tööde käigus kaevati 
pargis olev veekogu tiigiks ja tiigi 
keskel asetsesid kaks ümmargust 
saart ilupuudega. Kujundustööde 
lõppedes olevat ühele saarele 
püstitatud (Lisette saar) 
mõisaproua mälestuseks nelja-
kandilisele paekivist alusele 
ausambana ülestikku 13 veskikivi. 
Tiigi muld kasutati ära saarte 
pinna tõstmiseks ja iluküngaste 
rajamiseks tiigi kallastele. Ühele 
taolisele künkale olevat püstitatud 
obelisk pargi rajaja krahv J. v. 
Sieversi mälestuseks, mis on 
hävinud I maailmasõja aastail. See 
on üks osa meie kodukoha ajaloost. 
Et meie kodukoht oleks mõnus ja 
korras, meil oleks siin hea olla – on 

ettevõtlike inimeste poolt loodud 
MTÜ „Jätkusuutlik Vana-Vigala” 
eesmärke. Esmase projektina on 
käivitunud SA Keskkonna-
investeeringute Keskuse Raplamaa 
osakonna, Vigala vallavalitsuse 
ning Vana-Vigala TTK kaas-
osalemisel tegevused Hirvepargis, 
kus põhitegevuseks on veskikivide 
korrastamine, tiigile viiva silla 
parandamine, õpperaja korrasta-
mine ning infovoldiku valmista-
mine. Meeldiv on tõdeda, et 
kodaniku algatuse tulemusena 
alustasid veskikivide korrastamis-
töödega Urmas Liitmäe ja Jaan  

päästespetsialist, kes tuleohutus-
alast nõu annab, küsimustele vastab 
ja vajadusel abistab ka suitsuanduri 
õigesse kohta paigaldamisel. 
Kodukülastuse soovist tuleks 
teatada päästeala infotelefonile 
1524. Päästespetsialisti poolt läbi 
viidav nõustamine ja kodukülastus 
on tasuta. 

Piret Seire
Lääne-Eesti Päästekeskus
Ennetustöö büroo juhataja

Suitsuandur – miks mul 
seda vaja läheb? 
 

Alates 1. juulist 2009 muutub 
suitsuandur igas majapidamises 
kohustuslikuks. See tähendab, et 
selleks ajaks peab iga enda ja oma 
lähedaste elust ja varast hooliv 
inimene paigaldama koju vähemalt 
ühe suitsuanduri. Kuid mida 
varem, seda parem. 
Tuleõnnetustega võib kaasneda 
suur varaline kahju ja/või inimese 
surm. Peamiselt on selle põhjuseks 
tulekahju liiga hilja avastamine. 
Tulekahju avastatakse sageli alles 
siis, kui inimene ise ei suuda enam 
midagi oma elu ja vara 
päästmiseks ette võtta. Selleks, et 
puhkenud tulekahju võimalikult 
kiiresti avastada, tuleb paigaldada 
koju vähemalt üks suitsuandur.  
Soovitavalt võiks andur olla 

Hea Sääla küla elanik! 

Palun tule küla-
koosolekule laupäeval 18. 
oktoobril kell 10.30 Kivi-
Vigala Rahvamajja, et 
koos arutata oma plaane. 

Sääla külavanem 
Marge Plaamus
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Saavutatud on mitmeid häid 
tulemusi ja jagunud auhinnalisi 
kohti – hea, et sport ja liikumine 
on laste hulgas muutumas taas 
populaarseks! 
Ja juba ongi varsti vaheaeg ja 
tunnistused… soovime veel 
kõikidele veerandilõpu pingutamist 
ja ilusaid tunnistusi! 

Ilona Noor
Kivi- Vigala PK huvijuht

toredate diplomite omanikeks 
(õpetajatele jagati kooliküsitluse 
põhjal välja erinevad lustakad 
tiitlid) ja õhtul nautisime Tallinnas 
Estonia teatris balletti “Sülfiid”. 
Aitäh, õpilastele toreda päeva eest. 

Vahepeal on toimunud ka mitmeid 
sportlikke üritusi – spordipäev, 
sügisjooks ja erinevad maa-
kondlikud võistlused. 

Vigala lapsed esinesid hästi 
 

Selle aasta 13. juulil sai armastatud eesti 
lastekirjanik Ellen Niit 80-aastaseks. Seetõttu 
korraldab Eesti lastekirjanduse teabekeskus Ellen 
Niidu luuletuste üle-eestilise konkursi. Eelmise
nädala neljapäeval said Rapla keskraamatukogus 
kokku ka meie maakonna koolide parimad 
väikesed deklameerijad 3. ja 4. klassidest.  

Ja ongi varsti vaheaeg! 
 

Kivi-Vigala põhikoolis möödus I 
veerand ruttu ja tegemisi oli 
mitmeid. Sügist tervitasime 
traditsioonilise näitusega, selle 
aasta teema oli “Vihmane-
värviline sügis”. Osalejaid oli 
kõikidest klassidest ja tööd olid 
leidlikud ning teemakohased.  
Põnevamaks ürituseks (eriti 
algklassidele) oli õpetajate päev. 
Selgi aastal olid “uued” õpetajad, 
üheksandikud, tunde andmas ja 
õpetaja elukutsega lähemalt 
tutvumas. Koolivormiks oli sel 
päeval musta värvi prügikottidest 
inspireeritud uudsed riietumis-
stiilid ja uskuge - loomingulisusest 
juba nii õpilastel kui õpetajatel 
puudu ei jäänud.  
Millegipärast õhkasid kõik 
libaõpetajad päeva lõppedes, et 
seda elukutset nad ei vali mitte 
iialgi ja kuidas ikka igapäevased 
õpetajad seda tööd teha jaksavad! 
Huvitav, miks?! ☺  
Pedagoogilisele kollektiivile 
meeldis küll väga päev, kus me 
vaatasime filmi „Idioodid“, 
kujundasime selle põhjal plakati, 
sõime salatit ja torti, saime 

Üritust alustati Ellen Niidu toreda ja väga tuntud 
lauluga “Rong see sõidab tsuhh – tsuhh- tsuhh”, mida 
kitarril aitas saata ka žüriisse kuuluv Raplamaa 
ajakirjanik Margus Mikomägi. Võistuetlemiseks võtsid 
lapsed loosiga ühe luuletuse ja said pisut ettevalmistuse 
aega, et luuletusega tutvuda ja iseseisvalt või juhendaja 
näpunäidete järgi võimalikult hästi esineda. Pisut 
ootamatu ja üllatav oli asjaolu, et paljude laste jaoks ei 
olnud vist õpetajatel aega olnud, sest luuletusi loeti kas 
väga vaikselt või igasuguse emotsioonita. Lastest oli 
kahju, sest õpetaja polnud saanud mahti neid isegi 
kohapeale julgustama ja toetama tulla.  
See-eest särasid aga Vigala 4.klasside tüdrukud, kes 
kuuest auhinnast noppisid endale neli. Eriauhinnad 
said Vana–Vigala tütarlaps Katri Alesmaa ja Kivi–
Vigala tüdrukud Gerli Kullap ning Grete Kärsna. 
Peapreemia saavutas Vana–Vigala neiu Adeele  
Zagurski, kes läheb ka Rapla maakonda Tallinnasse 
esindama. Žüriile, kelle hulgas oli ka noor tunnustatud 
Raplamaa luuletaja Kristiina Ehin, meeldis see, kui 
lapsel oli midagi publikule öelda. Meie väikestel etlejatel 
oli. Ja selle eest suur tänu ka nende vahvate tüdrukute 
tublidele juhendajatele - õpetajatele Raili Roosile ja Aili 
Altmetsale.  

Eve Kärsna 
Kivi - Vigala pk eesti keele õpetaja

Kõrval fotol:  Kivi-Vigala põhikooli õpilaste sügisnäitus. 

Kivi-Vigala põhikooli õpetajate uus vormiriietus
õpetajate päeva puhul
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Vigala Vallavalitsuses 
 

27.08.2008 istungil otsustati: 
 
- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli 
direktoriks  Kristine Niit;  

- eraldada reservfondist kingi-
tuseks Gerd Kanterile seoses 
Pekingi olümpiamängudel võide-
tud kuldmedaliga 68 820 krooni;  

- lubada jagada üks kinnistu 
kaheks kinnistuks;  

- väljastada ehitusluba ühe elamu 
rekonstrueerimiseks;  

- eraldada puudega isikutele 
täiendavat toetust 2082 krooni 
kolmele taotlejale,  küttetoetust 
1500 krooni ühele taotlejale;  

- lõpetada kahe hooldatava 
hooldus hooldaja avalduse alusel; 

-  eraldada 1000 krooni Jädivere ja 
Pallika külade kokkutuleku 
korraldamiseks;  

- Lääne Politseiprefektuuri Rapla 
osakonna avalduse alusel pre-
meerida kahte abipolitseinikku 
a’1000 krooniga  ning eraldada 
abipolitseinike päeva ürituse 
majanduskuludeks 500 krooni.  

- ehitamiseks; 
- väljastada projekteerimistingi-
mused ühele taotlejale puurkaevu 
rajamiseks; 

- väljastada  üks ehitusluba; 
- eraldada matusetoetust 1000 
krooni ühele taotlejale. 

 
Vigala Vallavolikogus 
 

02.10.2008 istungil otsustati: 
- muuta Vigala valla ehitusmäärust; 
- muuta hooldajatoetuse ja puudega 
isikutele täiendava toetuse 
määramise ja maksmise korda 
Vigala vallas; 

- muuta Vigala vallavalitsuse tee-
nistujate koosseisu ja struktuuri; 

- määrata  sihtotstarve neljale 
maaüksusele; 

- otsustati rahuldada hajaasustuse 
veeprogrammi 11 taotleja 
taotlused ning jätta rahuldamata 
ühe taotleja taotlus; 

- arutusel oli vallale mittevajalike 
varade võõrandamine; 

- arutusel huvikoolides käivate laste 
toetamine; 

- arutusel oli Kivi-Vigala küla  
kanalisatsioonitrasside ehituse 
küsimused. 

Spordistipendium! 
 
Spordistipendiumi taotle-
miseks tuleb esitada  kirjalik 
avaldus Vigala Vallavalitsusele 
koos meistritiitlit tõendava 
dokumentide koopiaga 
hiljemalt 10. novembriks. 
 

Spordistipendium määratakse 
üks kord aastas vastavalt 
jooksva aasta spordi-
tulemustele Vigala valla 
noortele, kelle vanus ei ületa 
23 eluaastat. 
Stipendiumi määramisel arves-
tatakse osalemist Eesti, 
Baltimaade, Põhjamaade ja 
Euroopa maailmameistri-
võistlustel ning Olümpia-
mängudel ja spordiala 
kuulumist olümpiaalade hulka. 
 

Täpsemalt saab stipendiumi 
põhimäärusega tutvuda: 

http://www.vigala.ee/teave/doc
s/spordistipendiumid.html 
 

10.09.2008 istungil otsustati: 
- väljastada  kaks ehitusluba; 
- väljastada projekteerimis-
tingimused ühele taotlejale 
puurkaevu rajamiseks;  

- lõpetada kahe hooldatava hooldus 
hooldaja avalduse alusel;  

- määrata kaks hooldajat kolmele 
hooldatavale ja hooldajatoetust 
kolme hooldatava eest; 

- määrata ravimi- ja abivahendi-
toetust kahele isikule kokku 1612 
krooni, täiendav toimetuleku-
toetust kahele isikule kokku 2500 
krooni, üksikvanuri küttetoetust 
ühele abivajajale 1500 krooni, 
matusetoetust ühele isikule 1000 
krooni ja puudega isikute 
täiendavat toetust kahele 
abivajajale kokku 227 krooni; 

- eraldada MTÜ FS Kiitsharakad 
Vigala pärimuskogumiku välja-
andmise omafinantseeringuks 
3000 krooni. 

 

24.09.2008 istungil otsustati: 
- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldust nr. 175 06.08.2008; 

- jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks; 

- anda kirjalik nõusolek suvila  

ÜÜRILE ANDA KORTER!  
 
Vigala Vallavalitsus üürib 
kuni 01.09.2009 (võimalik 
lepingu pikendamine) välja 
3-toalise korteri (58 m2, Kivi-
Vigala külas elamus nr. 3 II 
korrus). Eelistatud on 
mittesuitsetajad. Üürimisel 
on vajalik tasuda ettemaks 
üüri ja kommunaalkulude 
katteks 5000 krooni, mis 
tagastatakse üürilepingu 
korrektsel lõpetamisel. Info 
vallavalitsusest 489 4775 või 
anette@vigala.ee 
 

LUMETÕRJE 
VÄHEMPAKKUMINE! 
 
Vigala Vallavalitsus 
kuulutab välja 2008/2009 
aasta teehoiutööde 
(lumetõrje) vähem-
pakkumise Kivi-Vigala ja 
Vana-Vigala piirkonnas.  
Pakkumises ära näidata 
tööde teostaja, kasutatav 
tehnika ja tunni või 
kilomeetri hind. 
Pakkumisi võib teha ka 
vaid külapiirkondade  
tasemel. 
 
Pakkumised esitada 
Vigala Vallavalitsusele 
kinnises ümbrikus 
märgusõna all "Lumetõrje" 
31. oktoobriks 2008 kella 
9.00-ks. 
 
Info tel. 489 4774 
 

Teade! 
 

Kes soovib kommunaal-
kulude arveid (vesi, küte, 
elekter, prügi jms) saada 
edaspidi e-postiga, saatke 
palun oma kontaktandmed 
aadressil anette@vigala.ee 
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Tagasivaade augustikuule 
 
Vigala vallas oli augustikuu täis 
erinevaid kultuuri- ja 
spordiüritusi.  
1. augustil oli meil võimalus osa 
saada Märjamaa folgi festivalist. 
Vana-Vigala laululaval esinesid 
Saksamaa Tanz- und Trachten-
gruppe De Beekscheepers ja 
Jaapani folkloorirühm. Nägime 
killukest maailma erinevatest 
kultuuridest. Saime teada nende 
kommetest ja tavadest. Erilise 
mulje jätsid lumivalgetes sokkides 
jaapani tüdrukud, kes meie mitte 
just kõige siledamal tantsuplatsil 
imeilusasti tantsisid. Ja lõpuks see 
suur ühine ring, kus kõik esinejad 
ja pealtvaatajad ühises tantsu-
ringis külg-külje kõrval tantsisid. 
Vapustav! 
9. augustil toimus Kivi-Vigalas 
traditsiooniline valla spordipäev. 
Kõik, kes soovisid, said end 
erinevatel spordialadel tõestada. 
Elevust tekitas šõualana peetud 3 
palliga jalgpallilahing. Eriliselt 
tasavägiseks kujunes ka meeste 
köietõmbamine, kus finaalis ei 
tahtnud meeste ramm kuidagi 
raugeda. 
Tõeliselt maratonpäevaks kujunes 
16 august. Hommikul Poti laat ja 
peale lõunat külade päev. 
Hommik ei tõotanud midagi head –
taevas pilves ja ilmajaama poolt 
lubatud vihm oligi platsis. Kahju! 
Müüjate poolt oli huvi sel aastal 

laada vastu suur – jäätis, 
motorollerid, Saarema leib, 
käsitöö, mänguasjad jpm., aga 
ilmataat ei soosinud meid, paljud 
ette registreerunud kauplejad jäi 
vihma tõttu tulemata.  
Toimus ka vana tehnika näitus,
kahjuks samuti vihma tõttu jäid 
„Edasi“ mehed tulemata. Aitäh aga 
Teenuse meestele!. Õnneks jäi 
vihm ikkagi järgi ja sai ära pidada 
Vigala rammumehe võistluse. 
Võistlus koosnes 3 osast: 
sangpommi hoidmine, „kohvrite“ 
kandmine ja auto tõmbamine. 
Vigala rammumees 2008 on 
Andrus Liitmäe, teiseks jäi Jüri 
Nisumaa ja kolmandaks Janek 
Rumma. 
Külade päev algas tuliste võrk-
pallilahingutega. Veel sai võistelda 
mobiiliviskes, nooleviskes, vibu-
laskmises, ja sangpommi 
rebimises. Võistlesid külade 
kolmeliikmelised esindused, küla 
võis mitu võistkonda esindada.  
Külade päeva avas tervitusega 
volikogu esimees Enn Roosi ja pani 
külavanematele kaela uhked 
sepistatud külavanemate ameti-
rahad. Võimalus oli vaadata 
Päästeameti ja Politseiameti 
demonstratsiooni ja kuulate nende 
poolseid õpetussõnu. Õhtu lõppes 
etendusega „Kalevipoeg“ 
Topeltkiiksu esituses ja jalga sai 
keerutada ansambel „Ingle“ saatel. 
Nimetan ka need tublid külad, kes 
külade päevast osa võtsid:  

Vana-Vigala, Kivi-Vigala, Päärdu, 
Araste, Läti, Tiduvere, Kesu, 
Ojapere, Tõnuma, Vanamõisa ja 
Kurevere. Kokku 11 küla. 
Üldkokkuvõttes võitis ja rändkibu 
omanikuks sai Vana-Vigala küla. 
Teiseks jäi Kivi-Vigala küla ja 
kolmandaks Päärdu küla. 
Augusti kuus toimus ka kontserte 
– Vigala kirikus Raplamaa 
kirikufestivali raames esinesid 
Tallinna Barokksolistid ja Liina 
Saari ning samuti oli kirikus 
koorilaagris osalejate kontsert. 
Kui siia lisada veel Gerd Kanteri 
võidetud kuldmedal Pekingis – siis 
võib öelda, et augustikuu oli väga 
sündmusterikas. 
 
Infoks järgmise suve kohta –
suuremad üritused toimuvad 
sellistel kuupäevadel: 
13. juuni valla suvepidu 
18. juuli külade päev 
02. august Pärimuse Pärlid 
08. august spordipäev 
15. august Poti laat. 
 
Armsad inimesed, palun arvestage 
nende kuupäevadega, kui hakkate 
oma üritusi planeerima! 
Tänan kõiki tegijaid ja osalejaid, 
kes võtsid vaevaks toimunud 
üritustest osa võtta ja samuti olid 
nõu ja jõuga korraldamisel abiks. 
Aitäh teile ja ilusat sügist! 

Heli Lints 
Kultuurikomisjoni esinaine

Vigala Vallavalitsus ootab 2009 
aasta eelarvetaotlusi hiljemalt  
7. novembriks 2008.a.  
Saata võib neid  kas tavapostiga 
või siis e-postile taotlus@vigala.ee 
 

Alla 3000 krooniseid taotlusi 
eraldi eelarvesse ei lülitata, vaid 
lahendatakse jooksvalt 
vallavalitsuse istungitel.  
Sellest hoolimata on ka väikestest 
soovidest mõistlik varakult teada 
anda. 
 

Taotluse blankett on üleval Vigala 
valla kodulehe avalehel 
www.vigala.ee. 

Üritused Vana-Vigala Rahvamajas! 
 

Laupäeval, 25.oktoobril kell:21.00 
PUHKEÕHTU 

Tantsuks mängibansambel „SVIPS“ 
Silmailu pakuvad tantsutüdrukud Sipast. 

Pilet peole :50.- 
Info ja laudade tellimine rahvamajast 

482 4581 või 5656-2136 
 

Teisipäeval, 4. novembril kell 18.00 

Sankt- Peterburi TSIRKUS 

Piletid: eelmüügist ja kohapeal 40.- 

482 4581 või 5656-2136 
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KOOSTÖÖPARTNERITEL 
KÜLAS 
 

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli koostöö Rapla-
maa sõprusmaakonnaga Saksa-
maal Kaiserslauternis sai 
alguse 2002. aastal, kui kiviraie 
eriala õpilane Elyna Kaal koos 
Rein Järviku ja Olev Nisumaaga 
viibisid Kaiserslauterni maa-
konnas, et täiendada oma 
teadmisi erialati ja luua uusi 
suhteid. Pr. Dr. Georgia Matt-
Haen abiga sai Elyna suvel 
praktikakohaks Carl Picardi 
kivitööfirma. Seda aastat võib 
lugeda kooli koostöö algusaas-
taks Kaiserslauterni maakon-
naga. Igal aastal on koostöös 
toimunud erinevaid ettevõtmisi, 
konverentse ja kohtumisi. 
2008. aasta projektilähetused 
olid planeeritud kahe maakonna 
viienda koostööaastapäeva 
tähistamisele. Maikuus külasta-
sid Jakob Weberi kooli õpilased 
Kaiserslauternist Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli, 
osalesid kutseõppetundides koos 
meie õpilastega, tutvusid Pärnu 
ja Tallinnaga ning viibisid 
Raplamaa laulupeol Mahtras.  
Septembrikuu algul oli kooli 
delegatsioon vastukülaskäigul 
Kaiserslauterni maakonnas  
oma koostööpartneritel. Dele-
gatsiooni koosseisu kuulusid nii 
õpilased, õpetajad kui juhtkond. 
Külaskäiku toetas Raplamaa 
Omavalitsuste Arengufond. 
Samal ajal olid Kaiserslauterni 

maakonnas lihtsustatud õppekava 
alusel õppivad noored koos õpetaja 
Katrin Rannaga Westpfalz –
Werkstätteni töökojas toitlustus-
eriala praktikal, kaks põhihariduse 
baasil õppivat noort aga Picardi 
kivitöökojas.  
Projekti “Teineteiselt õpime täna, 
üksteisega töötame homme -
spetsialistide enesetäiendamine ja 
kogemuste vahetamine Euroopas” 
raames tutvus kooli direktor Enn 
Roosi kutsehariduse, erivajadus-
tega noorte ja täiskasvanute-
hariduse korraldusega maakonnas 
ning külastas partnerkoole.  
Õpilaste praktika Kaiserslauterni 
maakonna erinevates ettevõtetes on 
saanud teoks Euroopa Liidu 
Elukestva õppe Leonardo da Vinci 
kutseharidusealase programmi 

erinevate projektide kaudu, mis on 
suunatud kutsehariduse ja -
koolituse edendamisele, õpilaste ja 
kutseõpetajate enesetäiendamisele 
ning kogemuste vahetamisele. 
Programm on pakkunud 
rahvusvahelise koostöö võimalusi 
kutsehariduse valdkonnas alates 
1995. aastast. Vana – Vigala TTK 
osaleb programmis alates 1998. 
Koolitusprojektide ja 
partnerlepingute kaudu saavad 
oma teadmisi täiendada nii 
õpilased, õpetajad, personal kui ka 
kooli juhtkond. 
Koostöö Kaiserslauterni 
maakonnaga on olnud viie aasta 
jooksul sisukas. Külaskäigu ajal 
tekkis uusi ideid ja mõtteid 
edaspidiseks tööks. 

Maie Üürike

SOTSIAALTEATED 
MINISTEERIUMILT! 
 

Alates 1. oktoobrist jõustub 
muudatus, mis puudutab 
puudega tööealise inimeste 
puude raskusastme ja 
sotsiaaltoetuste määramist 
ning püsiva töövõimetuse 
tuvastamise korda.  
Seni määrati tööealisele inimesele 
puude raskusaste lähtuvalt kõrval-
abi vajadusest ning kõik ühesuguse 
puude raskusastmega tööealised 
inimesed said ühesugust sotsiaal-
toetust. Uue korra järgi määra-
takse puudega täiskasvanu toetus 
lähtuvalt puudest tingitud lisa- 

Vana-Vigala TTK delegatsioon Saksamaal õppe ja tutvumisvisiidil

kuludest. Toetuse suurus ei sõltu 
puude raskusastmest. Tööealisele 
puudega inimesele määratakse 
toetus, mis jääb sel aastal 260 ja 
840 krooni vahele. 
Tööealistele isikutele, kellele on 
puude raskusaste tuvastatud enne 
1. oktoobrit, jätkatakse toetuse 
määramist endises suuruses 
määratud tähtaja lõpuni. Puudega 
laste ja puudega vanaduspensioni-
ealiste inimeste puude 
raskusastme tuvastamise ja 
sotsiaaltoetuste määramise korras 
muutusi ei ole.  
Alates 1.oktoobrist 2008 tuleb 
tööealistel inimestel puude 
raskusastme ja püsiva  

töövõimetuse määramisel 
pöörduda pensioniametisse 
(mitte arsti poole) ning täita 
ekspertiisitaotluse vorm. 
Ekspertiisitaotluse vorm on nüüd 
mahukam ja üksikasjalikum. 
Taotluse täitmisel aitab pensioni-
ameti klienditeenindaja. Siiski 
tuleb tähelepanu pöörata sellele, et 
viimasest arsti külastusest ei tohi 
olla möödas rohkem kui kolm 
kuud, vanemate andmete korral ei 
saa püsivat töövõimetust 
tuvastada. 
 

Küsimuste korral palume 
pöörduda Sotsiaalkindlustus-
ametisse infotelefonil 16 106.  
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Vigala Lahtine Matt 
 

Järjekordne maadlusturniir Vigala 
Lahtine Matt toimus 4. oktoobril 
Vana-Vigalas. Võistlejaid oli 
seekord kohal 72  ja  maadlus-
klubidest olid esindatud 13 klubi.  
Vigala noormehed maadlesid üsna 
tublilt, nii et häid kohti jagus  pea 
igas võistlusklassis. 
 

Andres Välis   - 35kg  I koht 
Hannes Välis  - 40kg  I koht 
Urmis Veiman - 40kg  II koht 
Marek Lainela  - 58kg  III koht 
Karlis Kaldma  - 65kg  I koht 
Jaan Kuusik - 85kg  II koht  
Tarvi Thomberg - 96kg  I koht 
Rait Thomberg  - 120kg  II koht  
 

Lisaks Vigala matile on toimunud 
teisigi võistlusi, kus Vigala 

Kuldne ketas Gerdile 
 

Augustikuu lõpus külastasid Gerd 
Kanterit tema vanematekodus 
Tiduvere külas Raplmaa vallajuhid, 
kes tänasid Gerdi olümpiakulla eest 
ning soovisid tema kettale tuult 
tiibadesse.  
Vigala valla poolt anti Gerdile üle 
kuldne ketas koos kettaheite 
mõõdupuuga, millele on graveeritud 
tema parimad tulemused 
(kõrvalolev foto).  
Idee vormis suurepäraseks taieseks 
Vana-Vigala TTK seppade 
juhtivõpetaja Gunnar Vares.  
Loodetavasti leiab sel mõõdupuul 
koha ka uus kettaheite 
maailmarekord! Jõudu Sulle Gerd! 

noormehed on häid tulemusi 
saavutanud. Leo Kreinini nimelisi 
meistri-võistlusi peeti 13. 
septembril Paikusel. 
Hans Veskimägi - 42kg I koht
Jaan Kuusik   - 100kg  I koht  
Marek Lainela   - 66kg  III koht
 

Eduard Pütsepa meistrivõistlused 
toimusid 20. septembril Võrus.  
Tulemused:  
Hans Veskimägi  - 38kg  III koht
Marek Lainela  - 58kg  III koht 
Karlis Kaldma  - 69kg  I koht 
Jaan Kuusik  - 85kg  I koht 
Indrek Pilv  - 100kg  I koht 

Olev Nisumaa
Maadlustreener

Kohtuniku  Jüri Nisumaa valvsa pilgu all sündisid võidud ja kaotused
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20. - 30. oktoobrini toimuvad 
raamatukogupäevad “Loeb, 
mida loed”.  
 
Sünnist saadik asume eneselegi 
märkamatult üles ehitama oma 
keha ja vaimu. Rakkhaaval, 
sõnahaaval kujuneb inimene. 
Oleme ammu mõistnud vajadust 
kanda pidevat hoolt iseenese kui 
keeruka loometöö füüsilise vormi 
eest – hindame ökotoitu, tungleme 
tervisekeskustes. Lõpuks oleme 
märganud ohutuld, mis suunab 
meid sama hoolikalt tegelema 
vaimse vormiga. Ka rämpsuga 
toidetud vaim kasvab viltu, 
treenimata mõistus jääb kiduraks. 
Oleme aru saanud, et lugemine ei 
ole pelgalt teabe omandamise või 
meelelahutuse üks paljudest, 
hõlpsasti asendatavatest viisidest. 
Lugemine on mõistuse vaimne 
treening, lugemisvara kujundab 
inimese mõtteid ja annab oskuse 
neid väljendada.  

Raamatukogu kui mõistuse 
tervisekeskuse roll on muutumas 
üha olulisemaks. Raamatukogu-
hoidjalt oodatakse vaimset 
vormisolekut, head treening-
vahendite valikut, oskuslikku 
juhendamist. Me oleme valmis, 
avame uksed ja võtame vastu kõik, 
kes on juba taibanud: LOEB, 
MIDA LOED! 
 

Uued raamatud Vana-Vigala 
raamatukogus: 
 

Teabekirjandus 
Aunaste, Maire Viis aastat peidus 
Kapstas, Meelis Reet Linna Paljugi 
võiks öelda veel. 
Tarand, Mari Ajapildi sees: 
lapsepõlv Juhaniga. 
Loringhoven, Bernd Hitleri 
viimased päevad: 23. juuli 1944 
 
Kalender 2009 
Rinne, Harri Laulev revolutsioon:
eesti rokipõlvkod. 

Sebag Montefiore, Simon Noor 
Stalin 
Haan, Virgo Õpime pildistama 
 
Eesti kirjandus 
Karu, Marta Umbes ülehomme. 
Priilinn, Ketlin Liiseli võti. 
Pallas, Pätrik Paha poiss vene 
kroonus. 
Seppard, Merilin Saskia maailm. 
Sepp, Adena Saatuslikud jõulud. 
Tohvri, Erik Kodutute Küla. 
Esimene raamat. Ümberasujad 
Aksli, Esta Tare poole tõttaja III 
 

Väliskirjandus 
Alvtegen, Karin Vari.  
Harper, Tom Kadunud tempel. 
Hunter,Gwen Uinu vaikselt. 
Makine, Andrei Ühe elu muusika. 
Ondaatje, Michael Divisadero. 
Penney, Stef Huntide hellus.  
Walpore, Horace Otranto loss. 
Zafon, Carlos Ruiz Tuule vari. 
 

Kohtumiseni raamatukogus!   

ÕPPIMINE ON TÖÖ – AITA 
LAST! 
 

TÜHI KÕHT JÄTAB PEA 
TÜHJAKS. 
Lapse ja noore hea arengu 
eelduseks on korrapärane 
toitumine. Eriti õppiva lapse aju
vajab teadmiste omandamiseks 
piisavalt toitaineid. Kui laps läheb 
hommikul kooli söömata, ei  söö 
koolis korralikult lõunat, vaid 
nagistab kohvikust ostetud krõpse, 
siis ei saa temalt ka häid 
õpitulemusi oodata. Organismil, 
sealhulgas ajul pole energiat, et 
teadmisi vast võtta, 
süstematiseerida ja meelde jätta. 
 

Kui laps on söömata, avaldub see 
klassiruumis olles:   
¤ uimasuse ja väsimusena 
¤ rahutuse ja pahurusena 
¤ tujutuse ja ärrituvusena 
¤ keskendumisraskustena. 
 
UNEPUUDUS VÕTAB KEHALT 
JÕU. 
Närvisüsteem vajab taastumiseks 
puhkust. Eriti lapsed on 
unepuuduse suhtes tundlikud. 
Hilisõhtused arvuti või televiisori 
ees istumised vähendavad kiirelt 
lapse õpivõimet. Magamatus toob 

kaasa:  
• Kehvema kooliedukuse 
• Koolirõõmu kadumise 
• Meeleolu languse 
• Ärrituvuse ja tujukuse 
• Keskendumisraskused 
 

TURVALISUS ON ÕPPIMISEL 
ABIKS 
Kogemused on näidanud, et ennast 
kodus turvaliselt tundev laps on 
koolis rõõmsam ja saab hakkama. 
Head suhted annavad enese-
kindlust. Turvatunde võtavad ära 
lapsele suunatud: 
• sagedased sõnalised teravused 
• halvustavad ütlemised 
• pidev rahulolematus  
• alandavad naljad 
• ähvardamine 
• sakutamised ja löömised 
• tahtlikult füüsilise valu 

tegemine 
• halvad suhted õdede ja 

vendade vahel 
• lahendamata tülid perekonnas. 
 

Koduste pingete tõttu on laps 
koolis:  
• vihane ja agressiivne  
• ärrituv 
• ise teiste kiusaja või kiusatav 
• keskendumisraskustega 
• kurb ja ükskõikne 

„SA OLED  MULLE KALLIS“ 
Kui laps tunneb, et ta on vane-
matele tähtis, et teda armasta-
takse sellisena nagu ta on, ei karda 
ta eksida ning tajub paremini oma 
võimeid ja vajadusi. Kõik inimesed 
vajavad tähelepanu, soovi kuhugi 
kuuluda ja olla armastatud. 
Armastus ei väljendu lapse jaoks 
rahas ega asjades. Eeldus, et 
küllap laps teab sõnadetagi, et ma 
teda armastan, ei pruugi paika 
pidada. Oluline on leida aega ja 
tunda siirast huvi lapse ja tema 
tegemiste vastu. Ainult nii saame 
olla õiglased vanemad ja seada 
lapsele sobivaid piire. 
 

Lapse jaoks on oluline teada, mida 
vanem temast arvab ja mõtleb: 
•  Lapsed vajavad, et neile öel-
dakse otse „Sa oled mulle kallis“. 

• Last tunnustades räägi, mida Sa 
lapse suhtes tunned ja miks. 
Näiteks „Ma olen sinu üle uhke, 
et sa neil võistlustel osalesid“. 

• Lapse eksimustest rääkides ütle 
samuti, mida Sa tunned ja miks. 
Näiteks „Ma olen kurb, et sa 
mulle ei öelnud kuhu sa lähed, 
sest jäin sind oodates hiljaks“. 

 
Allikas : Tervise Arengu Instituut
Kokkuvõtte koostas: Liivia Vacht
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Vana-Vigala Rahvamaja  
AVATUD NOORTEKESKUS  

Võtab tööle: 
 

 NOORSOOTÖÖTAJA(D) 
 

Noorsootöötaja töökoormus on 20.tundi nädalas ja keskuse 
tegevus toimub õppetöö välisel ajal. Keskuse töögraafikut 
on võimalik muuta vastavalt kokkuleppele tööandja ja 
töötaja vahel. Võimalik on töötada ka osalise 
töökoormusega. 

 

Noorsootöötaja ülesanneteks on: 
- Keskuse sisuline töö noortega 
- Noorteürituste korraldamine ja läbiviimine 

koostöös noortega 
- Keskuse tööplaani koostamine ja selle  läbiviimine 
- osalemine erinevates projektides 

  

Kandidaadilt eeldame: 
� Head läbisaamist noortega 
� head suhtlemisoskust ja positiivsust 
� kohuse- ja vastutustundlikust 
� pingetaluvust 
� vähemalt keskharidust 

 
Kasuks tuleb: 

� eelnev töö noortega  
� arvutioskus 

 

Ringijuhina JÕUSAALI TREENERI 
 

Treeneri ülessanneteks on: 
� Treeningute läbiviimine  
� inventari hooldus 
� spordiürituste korraldamine 

 

Sooviavaldusi ja võimalusel ka CV edastada Vana-Vigala 
Rahvamajja 
Aadress: V-Vigala küla Raplamaa 78003 
e-post :astra.polma@gmail.com 
info telefonidelt : 482 4581  või 5656-2136 

Võimalus omandada TASUTA 

uusi oskusi 
 

Novembri kuus algavad Vana-
Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis lühikursused 
mitme huvitava ja kasuliku oskuse 
omandamiseks. Veel on vabu kohti 
kursusele: 

• Puidust väikesuveniiride 
valmistamine    
08.- 09. november 2008.a. 

Info ja registreerimine telefonil 
5662 4701 või  aadressil 
ilmi@vigalattk.ee  

Kursused rahastatakse 
europrojekti kaudu ja on seega 
osalejatele tasuta! 

Vigala Vallavalitsus ja Volikogu 
õnnitleb 

ANNA NÖÖP´i 

103-nda sünnipäeva puhul. 

Palju õnne, rõõmu ja tervist  
igaks eesolevaks päevaks! 

Meie hulgast lahkunud  
 

Elsa Huuzi 
Oskar Maalinn 

Mari Teedla 
Kalju Illaste 
Anni Tohver 

EELK VIGALA MAARJA KOGUDUSE TEATED: 
 

Lõikustänupüha jumalateenistus on 12. oktoobril algusega 
kell 11.00. Kaasa teenib Vigala puhkpill ja koguduse koor. 

Jumalateenistused on pühapäeviti kell 11.00. Püha-
päevakool on pühapäeviti kell 16.00 kogudusemajas, 
koguduse ansambli proov on pühapäeviti pärast 
jumalateenistust kogudusemajas, koguduse koori proov on 
reedeti kell 17.00 kogudusemajas.  

Taize palvused on reedeti kell 18.30 kogudusemajas. 
Palvusi viib läbi Luc Saffre. 

Hommikupalvused on esmaspäevast reedeni kell 10.00 
käärkambris, kui õpetaja saab tulla. 

Koguduse kantselei on avatud teisipäeviti ja reedeti kell 
10.30-14.30. Telefon 482 5690. 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4770, GSM 5615 9260 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 4773 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 
Toimetajal on õigus redigeerida avaldamiseks saadetud artikleid. 

SÜNNIPÄEVALAPSED 
 

OKTOOBER 
 

Anna Nööp 103 
Alma Redlich 87 
Linda Veiand 84 
Linda Pikkani 82 
Hilja Kivastik 82 
Vilma Ertla 81 
Aivi Randma 70 
Sulev Lepik 70 
Eelar Valter 70 
Urve Koplimaa 65 
Einar Ervin 60 
Valentsiina Nikitina 60 
Lehte Kokuta 60 
Mari Kuusik 60 

 

NOVEMBER 
 

Salme Tõnne 89 
Aleksander Kaarits 87 
Jaan Laanemets 86 
Lidia Harlamova 85 
Helju Liländer 81 
Maimu Mitt 81 
Vilma Metsküla 70 
Tiiu Balim 65 
Hille Reppo 65 
Mart Aaspere 65 
Olev Allipere 60 

 
Aastates peidus on rõõmude ootust, 
neist leiad õnne ja nendes on lootust. 
Oota ja vaata mis toovad nad tulles, 
minu poolt päikest täis päevi sulle. 

 

Palju õnne! 

Vigala valla tervisepäevad 
Märjamaa ujulas! 

    

Oktoobris ja novembris on Vigala valla 
elanikel jälle võimalus külastada 1,5 tunni 
jooksul tasuta Märjamaa ujulat. 
NB! Alla 13NB! Alla 13NB! Alla 13NB! Alla 13----aastased lapsed saavad aastased lapsed saavad aastased lapsed saavad aastased lapsed saavad 
ujulasse ainult koos vanema(te) või ujulasse ainult koos vanema(te) või ujulasse ainult koos vanema(te) või ujulasse ainult koos vanema(te) või 
tätätätäiskasvanud saatjaga.iskasvanud saatjaga.iskasvanud saatjaga.iskasvanud saatjaga.    
 

Märjamaa ujula on broneeritud Vigala 
valla rahvale kella 19:00 kuni 20:30 
järgmistel kuupäevadel:  

14. ja 28. oktoobril14. ja 28. oktoobril14. ja 28. oktoobril14. ja 28. oktoobril    
11. ja 25. novembril11. ja 25. novembril11. ja 25. novembril11. ja 25. novembril    

 

Samal ajal on võimalus osaleda 
vesivõimlemise vesivõimlemise vesivõimlemise vesivõimlemise tunnis, mille eest tuleb    
tasuda 25 krooni. 25 krooni. 25 krooni. 25 krooni.    
    

NBNBNBNB!!!! Bussiga sõita soovijatel palun 
kindlasti registreeruda. Bussisõidu eest 
tuleb tasuda 15 krooni.15 krooni.15 krooni.15 krooni. 
Buss väljub  Kivi-Vigala Põhikooli eest kell 
18.15 ja Vana-Vigala bussijaamast kell 
18.30.  
 
Kohale võib sõita ka isikliku transpordiga 
ja sel juhul eelnevalt registreeruda pole 
vaja. 
 

Uued ilmakodanikud 
 

Amanda Allipere 

Karl-Mattias Tugim 

 

 

Müüa pakitud 
 

TURBABRIKETT 

PUIDUBRIKETT 

Küttepuud võrkkotis, 30 cm, 
lepp. 

 
Kohalevedu tasuta 

Tel. 514 9745 


