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Vigala Sõnumid 

Hingematvalt ilus tantsupidu  
 
Sellel suvel avanes tuhandetel tantsijatel-võimlejatel 
jällegi võimalus osaleda Eesti suurimas 
tantsulavastuses – tantsupeol. Vähemalt juuli 
alguses olid kõik pidulised, ka Raplamaa metsaveere 
rahvas, suurimad merefännid. See on lausa 
uskumatu, kuidas minusugune maarott, kes võib 
suve vabalt mööda saata ilma mere ääres käimata, 
korraga tunneb, et meri väga-väga oluline ja tähtis 
on. Olen alati imetlenud üldjuhtide oskust erinevad 
rühmad ja tantsud üheks ilusaks ja köitvaks 
tervikuks panna. Iga tantsupidu vaadates olen 
arvanud, et sellest vägevamat pole võimalik enam  

luua, aga võta näpust, järgmine pidu on veel 
võimsam ja südamlikum. Selle aastane tantsupidu 
kujutas  merereisi läbi ajaloo ja ilma ning tantsiti 
ainult olulistest asjadest – armastusest kallima, elu, 
isamaa, mere ja töö vastu.  
Vigala oli tantsupeol esindatud kahe kollektiiviga - 
„Kiitsharakate“ naisrühma ja Vana-Vigala Põhikooli 
võimlejatega (üleval fotol), mõlema juhendajaks 
Krista Tõldmaker. „Kiitsharakad“ on tantsupeol 
osalenud kokku juba neljal korral, mis võimaldab 
teha väikest analüüsi ja võrrelda varasemaid 
pidusid. 

järgneb lk 2. 

Laulu- ja tantsupidu „ÜhesHingamine“ 
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algus lk 1. 
 

ILM. Igatahes nii tantsija-
sõbralikku ilma nagu sellel 
suvel ei ole varem olnud. Proo-
vipäevadel sai korralikult päi-
kese käes suveilma nautida 
ning siis kui oli aeg villased 
triibuseelikud selga tõmmata, 
läks ilm ka pisut lahedamaks. 
Väike vihm peaproovis oli ainult 
värskenduseks nii kehale kui ka 
vaimule. 
PROOVID. Nii tihedat proovi-
graafikut mina ei mäleta. Võiks 
öelda, et praeguses majandus-
languses ainuvõimalik lahen-
dus. Linnas tehti ainult tööd, ei 
mingit maksumaksja raha eest 
pealinnas poode ja lustasutusi 
mööda kondamist! Raha jäi alles 
ja kaupmehed teenisid oma ka-
sumid pealtvaatajate taskutest. 
TRANSPORT. Bussid olid väga 
täis, trammid kiiremad ja lahe-
damad. Nutikamad kasutasid 
jalgu. Pühapäeval tantsupeolt 
laulupeole minnes oli näha, et 
buss ja inimjalg läbisid distantsi 
peaaegu võrdse kiirusega. Jala-
käijatel oli võimalik hingata 
värsket õhku ja teel ka tasuta 
õhupalle saada, bussis istujad 
seevastu said tunda tugevat 
küünarnuki ja üheshingamise 
tunnet. 

SÖÖK. Täitsa söödav ja kausitäis 
kuuma suppi lõunaks oli väga toitev 
ja isegi maitsev. Kalevi staadioni 
üheks suureks plussiks on ka kesk-
turu lähedus. Maasikaid, kirsse, 
nektariine ja värsket hapukurke sai 
taskukohase hinna eest osta nii 
palju kui süda lustis. 
SÕBRAD. N2 üldjuht Tiiu Pärnits, 
oli väga sõbralik ja hävitas juba eos 
mõtted kellegi kallal pahandada ja 
jageleda. Hoidsime tõesti ühte ja 

Vigala Folklooriseltsi Kiitsharakad naisrühm. 

Vana-Vigala Põhikooli võim-
lejate tegus nädal Tallinnas 
 
30. juunil kella üheksa ajal hakka-
sime Vigalast Tallinna poole 
sõitma. Peale kümmet jõudsime 
vastremonditud Pelgulinna Güm-
naasiumisse. Seadsime end sisse 
teisel korrusel asuvasse klassi, 
mida jagasime Kohila tüdrukutega. 
Peale asjade klassi viimist sõime 
lõunat ning kiirustasime Kalevi 
staadioni poole. Seal hakkas pihta 
meie mitmetunnine treening. Õh-
tul tagasi kooli jõudes olime küll 
väsinud, kuid siiski tuletasime 
meelde, mida Riina Voolpriit (tant-
sukava autor) meile õpetas. Peale 
õhtusööki oli aulas koosolek, kus 
tutvustati arste ja muid tähtsaid 
inimesi ning räägiti pidudest, mis 
nädala sees koolis on ja kellaaega-
dest ja ka sellest, et kes öösel 
magada ei taha, ei pea seda  

tegema, ta võib olla kas all sööklas 
või aulas. Kuid sellegipoolest ei 
tohtinud teisi häirida. 
Järgnevatel päevadel pidime vara-
kult jalul olema. Kohe peale ärka-
mist tormasime sööma, sealt bussi 
peale ja edasi väljakule harjutama. 
Kannatasime välja mitmeid pala-
vaid tunde päikese käes. Osad 
võimlejad teistest rühmadest kuk-
kusid palavuse ja vedelikupuuduse 
tõttu kokku. Selle ära hoidmiseks 
kallasid paljud end külma veega 
üle ja jõid nii palju, kui sisse mah-
tus. Nii tegime ka meie. Määrisime 
üksteist paksult päikesekreemiga 
sisse, kuid päikesepõletusi tekkis 
siiski peaaegu kõigil. Kellel pune-
tav nägu mütsirandiga, kellel 
pluusitriibud kaelal ja õlgadel, 
kellel bikiinirandid.  
Reedel 3. juulil oli meie tuleproov. 
Algul läbimäng, siis peaproov ning 
siis esimene etendus, mida filmiti. 

Läbimängus ja peaproovis nägid 
kõik tantsijad väga palju vaeva, et 
jätta meelde lainete numbrid ja 
liigutused teatud kohtades. Siiski 
juhtus ka esinemiste ajal, et mõni 
tõusis teistest varem püsti või tegi 
midagi valel ajal. Kuid see lisas 
asjale põnevust.  
Esimese tantsu ajal, milleks oli 
„Algumeri“ (väljakule tekkis Ees-
timaa kaart), võeti tantsijad vastu 
sooja aplausiga. Keegi rahva seast 
karjus: „I love Estonia!“. Meie 
naersime ja nii mõnigi sosistas 
vastu: „I love you too!“. Kui tants 
läbi sai, jooksid kõik tantsijad, 
peale naiste, treppidest minema ja 
hakkasid oma järjekorda ootama 
ning pidu vaatama. Jälgides pub-
liku emotsioone, selgusid ka lem-
miktantsud, milleks olid „Mis seal 
meile tehtanekse“, „Mere tujud“, 
„Meremehehakatiste tants“ ja 
„Viire takka“.   järgneb lk 3. 

üritasime erimeelsusi tantsu sam-
mude ja jooniste üle sõbralikult 
lahendada. Hästi saime läbi nii 
rühma siseselt, kui ka naaberrüh-
madega. Elevust ja särtsu tõid kok-
kusaamised väljakul meie võimle-
jatega.  
Võib öelda, et sellel peol naerdi ja ka 
nuteti ühiselt, sest pidu oli ülevalt 
ilus!!! 

Astra Põlma 
seekord „Kiitsharakas“ 
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algus lk 2. 
 

Laupäeval oli teine etendus, peale 
mida läksime laulupeo rongkäiku. 
Pidime päris tükk aega ootama, 
enne kui Kaarli kiriku juurest lii-
kuma saime. Kontsert hilines ju 
poolteist tundi. Peale seitset kilo-
meetrit olime lauluväljakul. Kui 
jõudsime laulukaare taha ei tead-
nud algul, mida teha. Osad läksid 
riideid vahetama, osad sööma. 
Peale kahe tunni pikkust ootamist 
kogunesid lauljad ja tantsijad lau-
lukaare taha oma hääle juurde, et 
siis üheskoos lavale minna. Rivi 
hakkaski liikuma ning kõik jõudsid 
õnnelikult oma kohale. Meid õnnis-
tati väikse vihmasajuga. Kuna oli 
eliitkooride pidu, siis lastekoorid 
pidid ainult kolm laulu laulma. 
Peale seda lavalt maha ja kodu 
poole. Kui olime oma kamba kokku 
ajanud, avastasime, et õpetajat 
pole. Kolm meist hakkasid värava 

juures võimlemistuttidega hüp-
lema, et õpetaja näeks. Mingi aja 
pärast tuli õpetaja küll, aga teisest 
suunast. Me naersime. Nii meie 
kolmetunnine reis kooli algas. 
Kaua läks seepärast, et bussid olid 
paksult rahvast täis ja pidime üsna 
palju jala liikuma ja lihtsalt bus-
sijaamades ootama. Ootamise ajal 
tantsisime ja laulsime, et soe oleks. 
Kahjuks üks meie tüdrukutest 
kannatas alajahtumise all, nagu 
selgus kooli jõudes ja arsti juurest 
läbi käies.  
Kuna peale ühtteist enam õhtu-
sööki ei antud, tõid arstid meile 
süüa külmkapist. Seal oli mingeid 
nädala jooksul järgi jäänud vorsti-
kesi, salatit, leiba, kooki, kommi, 
küpsist. Sõime seda rõõmsalt. Mõni 
läks kohe magama, mõni rändas 
veel pool ööd koolimaja peal ringi 
ja laulis sööklas koos teistega. 
Pühapäeval, 5.juulil, oli viimane, 
kolmas etendus. Selle lõpus toimu 

sid tantsuõpetajate tänamised ja 
paljud viisid neile lilli ja kingitusi. 
Ka meie kinkisime õpetajale mi-
dagi – Ühes Hingamise logoga 
fliisjaki. Õpetaja oli väga õnnelik. 
Kallistas meid kõiki. Mõnel endisel 
üheksandikul tuli pisar silma. 
Jälle midagi, millest ilma oleme.  
Vahetasime esinemise riided ja 
liikusime lauluväljaku poole. Seal 
kogunesime oma hääle alla ja läk-
sime jälle lavale laulma. Seekord 
läks veidi kauem aega, kuid saime 
taaskord hakkama.  
Kella üheks öösel olid kõik juba 
õnnelikult kodus. Kes magas, kes 
jutustas perele seiklustest, kes 
pakkis juba kotte lahti, kes hakkas 
kohe päikesepõletusi ravima. 
Meile kõigile väga meeldis tantsu-
ja laulupidu. Ja meie, võimlejad, 
täname õpetaja Kristat ning teeme 
talle ühe suure kalli, sest tänu te-
male saime me Ühes Hingata. 

Meeli Pappe 

Laulupidu 
 

Laulupidu oli üllatavalt tore. Me 
läksime Tallinna reede hommikul. 
Ööbisime seal Ehte Humanitaar-
gümnaasiumis, üllatuseks oli see, 
et kaks aastat tagasi noorte laulu- 
ja tantsupeol ööbisid samas koolis 
meie kooli tantsijad. Reedel olid 
meil peamiselt proovid.  
Kahjuks ei saanud lauljad samal 
päeval vaatama minna tantsupidu, 
mis oli loomulikult kurb. Reede 
õhtu venis pikaks. Saime laulula-
valt vabaks umbes kella kümne 
paiku või isegi hiljem. Ööbimis-
paika jõudsime pooleteise tunniga. 
Iga õhtu venis nii pikaks. Õhtul 
külastasid meid armsad võimlejad 
ning kõigi tuju tõusis. 
Laupäeval oli meil kuni kella ka-
heni vaba aeg. Käisime Tallinna 
Vanalinnas ning vaatasime Vaba-
duse sammast. Õnneks oli rong-
käigu kogunemiskoht Vabadus-
samba ligidal ning sinna läksimegi 
jalgsi. Kahjuks pidime rongkäiku 
üpris kaua ootama. Rongkäik oli 
pikk, kuid seal veedetud aeg oli 
väga lõbus. Peale rongkäiku pi-
dime kaua ootama veel selle lõppu. 
Kui me laulukaare alla jõudsime, 
hakkas kõige lõpuks sadama. 
Õnneks ei pidanud me väga kaua 
seal laulma ning saime ruttu ära. 

Bussipeatused olid rahvast pungil. 
Koolimajja jõudes sadas ikka veel 
vihma.  
Pühapäeval oli ilm klaar. Lõunani 
veetsime aega poes käies ja kooli-
majas olles. Lauluväljakule jõud-
sime üheks. Rahvast oli palju ning 
neid tuli veel. Lõpuks ei suutnud 
eristada rahvast esinejatest. Esi-
nemine ise oli kaif.  
Lauljad lahkusid laululavalt posi- 
tiivsete tunnetega. Ühendkoori 

esinemine oli pühapäeval nagu 
kirss tordil, eriti lõpus olev isete-
gevus. Peo lõppedes vooris meele-
tult rahvast bussijaamadesse, kuid 
õnneks polnud meie nende seas. 
Kojusõit oli meeleolukas.  
Kokkuvõttes oli laulupidu mõnus 
kogemus. 
 

Triinu Ülemaante ja 
Signe-Renate Saar 

Vana-Vigala Põhikoolist 

Vigala valla esindajad laulu- ja tantsupeo rongkäigus.  
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Jaanid Oesel 
 

Nagu ka igal pool mujal Eestis, nii 
tähistasid ka Oese küla elanikud 
oma jaane. Pidu leidis aset 
23.juunil endise Lauri talu kohal. 
Kohavalik tehti juba möödunud 
2008 aasta suvel, kui toimus küla-
koosolek. Seal otsustati, et selle 
koha kordategemisel saaks sellest 
väga mõnus paik peo pidamiseks ja 
nii juhtuski, kuid peab lisama, et 
mõned koristus- ja korraldustööd 
on veel ka ees. 
Külaelanikke hakkas platsile il-
muma kella 20 paiku, igal ühel 
kaasas midagi suhu pistmiseks. 
Pidulisi oli ka kaugematest küla-
dest. Trallitamine sai suurema hoo 
sisse kella 21 paiku, kui pidulikult 
jaanilõke süüdati. Õhtu jooksul 
võis endise Lauri talu kohalt 
kuulda nii laste kilkeid kui vane-
mate naeru. Rikkalikult kaetud 
jaanilaud ei lasknud kõhulgi kur-
bust tunda. Meelte lõbustamiseks 
peeti vanemate seas maha vahvaid 
mänge ja võistlusi, nagu sang-
pommi tõstmine, jalgpall, kotijooks 
ja noolevise, kuid ega ka lapsed 
tegevuseta jäänud. Nooremate 
jõukatsumine  toimus palliviske ja 
teiste võistluste näol. Parimad said 

väikese meenegagi autasustatud. 
Peo kulminatsiooniks kujunes 
vägev ilutulestik, mille tarvis naa-
berküla Kaupo rakette kaasa oli 
võtnud. 
Seekordse meeldejääva jaaniõhtu 
läbiviijateks olid Argo ja Kristiine. 

Mulluse peo korraldamine lasus 
Aivo ja Pille õlul. Järgmisel aastal 
on platsil plaanis maha pidada 
Oese külaelanike kokkutulek, 
kuhu on oodatud nii endised kui ka 
praegused Oese küla asunikud.  

Ene Jeeser 

Vana–Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolil uued koos-
tööpartnerid 
 

Projekt „Partnerid koostöös“ on 
lõppenud ja selle tulemusena on 
meil uued koostööpartnerid Leedus 
ja Soomes. Antud projekt oli mõel-
dud erivajadustega õpilastega töö-
tavate õpetajate enesetäiendami-
seks, kogemuste vahetamiseks ja 
rahvusvahelise tugivõrgustiku 
loomiseks. Kooli arendustegevuse 
osas omas see lähetus suurt rõhku, 
sest osakonna koostöövõimalused 
laienesid uute partnerite näol. 
Projekti käigus toimus kaks välis-
lähetust. Esimene 2008.a. det-
sembris, kus õpetajad külastasid 
Soomes olevat Perttula eriameti-
kooli. Perttula kool on ühinenud 
nüüd juba Kiipula eriametikooliga.  
Teine lähetus sai teoks selle aasta 
maikuus, kus külastati Radviliš-
kise kutserehabilitatsiooni keskust 
Leedumaal. Tähelepanuvääriv oli, 
et Radviliškise KRK teeb koostööd 
Šeduva gümnaasiumiga, kus on 

väljaarendatud, hästi varustatud 
erivajadustega õpilaste osakond. 
Lähetuste käigus oli võimalik 
jälgida õppetunde, kohtuda perso- 
naliga, tutvuda õppebaasidega ja 

arutada koolide juhtkonnaga koos-
töövõimalusi.  
Lähetused said teoks Leonardo da 
Vinci programmi raames. 

Maie Üürike 

Oese küla jaanituli. 



  

 

5 juuli  2009 projekt / noored   

Comeniuse seltskond Lätis 
 

23.-28.maini viibis Vana-Vigala 
Põhikooli 5-liikmeline esindus Läti 
Vabariigis järjekordsel rahvus-
vahelisel koolide koostööprojekti 
kokkusaamisel. 6 päeva meie lõu-
nanaabrite juures möödus märka-
matult ning toredas seltskonnas. 
Tõdesime kõik, et teame ja tun-
neme oma lähinaabreid vähem kui 
arvasime ning Läti on täis imelisi 
ja veel avastamata paiku.  
Kolmas Comeniuse projekti raames 
kokkusaamine toimus Laidze põhi-
koolis Talsi rajoonis Kuramaal. 
Saime näha väiksemaid ja suure-
maid Kuramaa linnu ja külasid, 
nautida „Kuramaa Šveitsi“ loodust, 
külastada pealinna Riiat, veeta 
meeldivalt aega Läänemere ääres 
piknikul ning teha ühiselt tööd 
projektiülesannete täitmiseks. 
Väga head muljed jäid meie selts-
konnale sadamalinnast Ventspil-
sist. Terve linn oma korrastatud 
parkide, teede, majade ja aedadega 
jättis ülimalt meeldiva ja rahuliku 
mulje. Muljetavaldav oli sõit lae-
vaga ning jalutuskäik mererannas. 
Unustamatu õhtu veetsime pikni-
kul Läänemere ääres. Nautisime 
seal päikeseloojanguni lõket ja 
lätlaste laule. Meie partneritele 
Bulgaariast avaldas muljet see, kui 
kaua on õhtuti õues valge ja kui 
vara hommikul on juba jälle valge. 
Väljasõidul Kuramaa väikelinna-
desse Kandava, Sabile ja Kuldiga 
saime näha palju ilusat loodust 
ning toredaid väikesi vanu linnu. 
Samuti sai nauditud vaadet 
Euroopa laiemale joale. 
Toreda päeva veetsime ka pealin-
nas Riias. Lisaks väljasõitudele 
veetsime palju aega Laumase loo-
duspargis, kuhu olid majutatud 
õpetajad. Looduspargis on suure-
maid ja väiksemaid majakesi, 
püstkojad, erinevad loodusrajad, 
lõkke- ja telkimisplatsid. Juba saa-
bumisõhtul korraldati meile seal 
õhtusöök püstkojas, kus toitu ser-
veeris rahvariides majaperenaine. 
Järgmisel õhtul saime läbida 
„Mesilaste raja“, kus tutvustati 
mesilaste elu. Raja läbimisel mee-
nus meile kohe tore kodumaine 
multifilm „Meemeistrite linn“. 
Hommikuti aga äratasid meid 
akna all krooksuvad konnad. Kogu 

kompleks võlus meid jäägitult oma 
vaikuse, rahu ja loodusega.  
Ühe tööka päeva veetsime Laidze  
põhikoolis, et teha kokkuvõtteid 
tehtud töödest ja arutada järgmisi 
ülesandeid. Kõik osalevad koolid 
tegid ettekanded koolides korralda-
tud näitustest ja läbiviidud idee-
delaadast. Saime ka tutvuda ühi-
selt kokkupandud ajalehega ning 
CD-plaadiga, kuhu on koondatud 
kõik seni tehtud tööd. Pikk ja 
vaidlusterohke arutelu algas koolis 
ning kestis veel mitmel õhtulgi 
õpetajate majutuskohas selle üle, 
kuidas lahendada järgmise kokku-
saamise koduülesanne. Õnneks 
saime koju sõita kindla teadmi-
sega, milliseid ettevalmistusi on 
vaja hakata tegema kohtumiseks 
Leedus.  
Meie päevad Lätis olid täis tore-
daid inimesi, meeldivaid kaaslasi, 
suurepäraseid vaatamisväärsusi ja 
väga palju positiivseid muljeid. 
Võõrustajad olid teinud väga tubli 
ettevalmistuse, et tutvustada või-
malikult palju ja mitmekesiselt 
oma maad, loodust, kultuuri ja 
omapära. Jälle koju jõudes olime 
küll väsinud aga rikkamad ühe 
suurepärase nädala jao muljete-
meenutuste-mälestuste võrra. 
Lätis käisid külas Liina Otti, 
Marko Piir, Hedi Maasikas, Ilona 
Pappe ja Margit Liira. 

Margit Liira 
 

Projektimeeskond Ventspilsi mererannas. Foto: Hedi Maasikas  

Noortekeskustega tutvumas 
 

16. juunil käisime Vana-Vigala 
Avatud noortekeskusega külas 
Raplamaa noortekeskustel. Kõige-
pealt käisime Raikküla noortekes-
kuses. Meie meelest oli see kõige 
kenam ja hubasem noortekeskus. 
Seal oli mõnus suur nahkdiivan, 
mille pealt oli mõnus telekat vaa-
data. Noorteka juhataja oli seal ka 
väga tore tädi. Teisena külasta-
sime Kehtna keskust, seal meeldis 
meile kõige rohkem suur sein, mis 
oli tahvlit täis ja sinna sai kirju-
tada ja joonistada igasuguseid 
asju. Kehtna noortekas on kõige 
noorem maakonnas see avati alles 
eelmise aasta lõpus. Peale Kehtnat 
läksime Kohilasse. Kohila noorte-
kat juhtis lõbus noormees Andres. 
Seal saime mängida piljardit ja 
koroonat. Viimasena astusime läbi 
Rapla noortekeskusest. Seal tut-
vustasid meile noortekat kaks pi-
sikest poissi, sest juhataja oli het-
keks poodi läinud - külalistele suu-
pisteid tooma. Kui juhataja saabus, 
pakkus ta meile teed ja küpsiseid 
ning rääkis elust noortekeskuses. 
Rapla keskuses oli kõige huvita-
vam laua- ja õhuhoki. 
Reisil käies avastasime seda, et 
kõik noortekeskused Raplamaal on 
erinevad. Reis oli meie meelest 
väga tore. 

Kristel Vitsberg ja Tiina Otti 
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Koputus südametunnistusele 
Kulla Vigala inimene, kus on jäänud sinu 
südametunnistus, kas see laseb sul elada rahulikult 
ilma igapäevaste piinadeta? Sa käid surnuaiast 
ilupõõsaid, elupuid, kadakaid ja lilli varastamas. See 
on läinud igapäevaseks, kas sa mõtled, et surnud ei 
tea midagi, võib võtta küll – eksid kulla inimene, nad 
võivad sul elus väga valusalt kätte maksta, mõtle 
selle peale. 
Kus tegijaid, on ka pealtnägijaid, sa oled austatud 
Vigala inimene, keegi ei näita su peale näpuga, et 
just sina võtsid, aga ometi nähti kui võtsid haualt 
suure ilusa sirelikimbu – no miks? Kui suurt valu 
tekitad surnu omastele ja millist raevu sinu 
alatusele. 
Meil on väga vedanud Edega, surnuaed on väga 
korras, see on nii suur maa-ala, et seda on võimatu 
ühel inimesel korras hoida, aga ometi on. Sildid on 
väljas kuhu prügi panna, aga ikka pillutakse seda 
igale poole, iga kännu alt on leida ärapõlenud 
küünlaid ja risu. Kas tõesti on nii raske oma haua 
pealt prügi ja põlenud küünlad prügi mahapaneku 
kohta viia?   Murelik Vigala elanik 

Vigala Vallavalitsuses 
10.06.2009 istungil otsustati: 
- väljastada projekteerimistingimused 1-le taotlejale 
- pikendada projekteerimistingimuste tähtaega 
kahel taotlejal kuni 31.12.2009 

- väljastada ehitusluba ühe abihoone ehitamiseks ja 
puurkaevu rajamiseks    

- väljastada kasutusluba ühele ehitisele 
- määrata 17 maaüksusele uued lähiaadressid 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 2000 krooni 
- eraldada reservfondist transpordi kuludeks 
lipupäeva tähistamisega Otepääl 1097.40 

 
29.06.2009 istungil otsustati: 
- moodustada 11 katastriüksust maa riigi omandisse 
jätmiseks 

- väljastada ehitusload kahele taotlejale 
- väljastada kasutusload kolmele taotlejale 
- kiita heaks kahe puurkaevu projekti aruanded 
- määrata hooldaja 1-le sügava puudega hooldatavale 
- määrata ja maksta hooldajatoetust 1-le hooldajale 
- maksta sotsiaaltoetusi 5000  kr 
- lubada korraldada Biker.ee suvepäevad 25. ja 26. 
juulil 2009 Vana-Vigala mõisapargis. 

 
Vigala Vallavolikogus 
25.06.2009 istungil otsustati: 
- määrata Vigala Vallavolikogu järgmise koosseisu 
liikmete ja mandaatide arvuks 13 ja moodustada 
üks valimisringkond, mis ühtib valla piiridega 

- moodustada Vigala valla valimiskomisjon koos-
seisus: Helja Kaarits, Risto Konnapere, Liia Kidra 
ja asendusliikmed Helvi Tondi ja Silvi Konnapere 

- tunnistada peremeheta ehitisteks ja rajatisteks 
Hiieküün Vana-Vigala külas ning Tõnu-maa krossi-
rada Tõnumaa külas 

-  delegeerida regionaalministri käskkirja 30.04.2008 
nr 59 Hajaasustuse veeprogrammi programm-
dokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse  

- antud küsimuste lahendamine Vigala Vallavalitsusele 
- anda nõusolek ühe katastriüksuse maa riigi omandisse 
jätmise kohta 

- määrata sihtotstarve kahele maaüksusele 
- kustutada vabade maade ja metsade taotlejate 
nimekirjast 1 taotleja. 

- muuta Vigala Vallavolikogu otsuse nr. 54 27.12.2007.a 
punkti 1.15 

- eraldada reservfondist kuni 85 000 krooni Vana-Vigala 
lasteaia maja soojasõlme ehitamiseks. 

- lubada kasutada eelarve projektide kaasfinantseerimise 
summadest kuni 150 000 kr vallavalitsuse hoone 
remondiks. 

 

VIGALA KÜLADEPÄEV 
 

25. juulil Vana-Vigala jaama keskuses 
 

14.00-14.20 Avamine ja registreerimine  
14.30- 17.00 Näitus „Vigala Nokitseb“. Eksponaate 
saab üles panema hakata alates 14.00-st V-Vigala 
rahvamaja sööklaruumi. Oodatud on omavalmis-
tatud masinad, näputööd, lastelt ,naistelt, meestelt. 
14.20-18.00 Sportlikud võistlused kiigeplatsil 
15.00-18.00 Savikoolitus Seltsing „Vigala 
Kunstipada“ rahvamajas. Koolitust toetab 
Raplamaa Partnerluskogu 
14.30-16.30 Mööbli „vuntsimise“ kursus kogu perele 
raamatukogus 
17.00 saavad soovijad meisterdada endale 
kaltsupärlid. Juhendaja Tiiu Jalakas. 
17.00-18.45 Kella viie tee ( Silja Käär ja Albert 
Heinsalu) raamatukogus ühislaulu ja teega. 
19.00 Külade paraad Jaama keskuses 
20.00- Puhkeõhtu V-Vigala Rahvamajas 
Esineb: Kivi-Vigala RM näitering „SÕBRAVÄGI“ 
Külade teemaline viktoriin „Kas tunned Vigalat?“ 
Tantsuks „MARCO“.  
Päevased üritused on tasuta, õhtul pilet 25.- 

Tule terve perega! 
 

Vigala vald koostöös AS Kuusakoskiga korraldab 
vanametalli kogumise kampaania, mille käigus 
võtame vastu: 

• autoromusid - arvelt maha võtmise korraldab AS 
Kuusakoski, vajalikud dokumendid: omaniku 
isikuttõendav dokument, sõiduki tehniline pass, 
volitus omanikult ( kui ei ole omanik);  

• kõiki metallist esemeid, detaile; 
• akusid. 

Kogumisringi käigus sõidab auto, millel on tõstuk ja kaal, 
valla piires ja kogub metalli elanike kodudest ja mujalt 
registreeritud paikadest. Raha metalli eest kantakse 
metalli omaniku või volitatud isiku pangakontole. Vajalik 
eelnev registreerimine kuni 10. augustini tel: 489 4774  
või meili teel: risto@vigala.ee. Registreerimisel anda teada 
metalliomaniku (müüja) nimi, telefon, metalli asukoht ja 
kindlasti, millise metallist eseme(te)ga on tegemist, 
orienteeruv kogus ja kaal. Täiendavate küsimuste korral 
palun pöörduge Vigala Vallavalitsus Risto Konnapere tel 
489 4774 või AS Kuusakoski telefonil 625 8629.  
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etenduse proov, kus valmistuti 
„Käsu Hansu ajalootundi“, nii et su-
viti teatri tegemise paik. Sadama kai 
poole vaadates nägime, kuidas 
kaldakindlustus olid segi paisatud. 
Öeldi, keegi polnud varem näinud nii 
suurt sügistormi. 
Mohni saar. Kaater viib ligikaudu 
rannikust viie kilomeetri kaugusel 
paiknevale saarele kümne minutiga. 
Saarel võtavad meid vastu 
saarevahid Mati ja Lea, kes tut-
vustavad meile saare vaatamis-
väärsusi. Tuletorn (all pildil) paistis 
juba eemalt silma, kõrgust 27 
meetrit, on üks suuremaid kivist 
tuletorne eesti randadel. Laternad 
saavad toite päikesepatareidest. 
Saare pindala kõigest 62 ha, millest 
4 ha kuulub J. Manitskile. 
Tutvumine saare loodusega on 
omaette elamus, sõit sinna tasub end 
mitmekordselt ära. Meie 
külaskäiguks olid metsmaasikad 
parajasti valminud. 
Pärispea küla. Üks Lahemaa va-
nimaid rannakülasid. Esimesel au-
gustil tähistatakse küla 750-ndat 
aastapäeva. Olime külas Jaagu-
Peetri talus, kus perekond Sirje ja 
Eeri Kapaun pakkusid kohvi ja saia, 
tutvustasid küla. Juhatasid 
poolsaare põhjatipuni – Purekkari 
neemeni, kust maismaal põhja poole 
rohkem enam minna ei anna. Rand 
ja kivikülv pakkus suurepäraseid 
elamusi. Käisime külakiigel 
kiikumas. Kõrvalasuv laululava 
ootas lõpetamist, et aastapäeva 
pidustustele vastu minna.  
Hara laht. Loksa juures võisime 
öelda, et nüüd on Pärispea pool  

Vängla küla reisikiri III 
 

Suvi on ikka reisimiste aeg. Pikk 
päev võimaldab üsna laiahaardelist 
tutvumiskäiku. Seekord oli reisisi-
hiks Harjumaa Jõelähtme ja Kuu-
salu vald. Viinistu oli ühe külastus-
kohana väljapakutud, ülejäänud 
marsruut seostati selle piirkonnaga. 
Sõiduks ettevalmistus algas nn. Ida-
Harjumaa piirkonda tutvustavate 
materjalide kogumisega, küll kirjan-
duse vahendusel ning interneti 
kaudu. Külarahval oli see kolmas 
kord koos tutvumisreisile minna.  
Kommentaarid peatuste kaupa. 
Jägala juga (kõrval pildil). Eesti 
kõige kõrgem juga. Suurvee ajal ula-
tub jõelaius ca 70-ne meetrini. Va-
nasti käis hobusetee üle jõe. Astang 
jões on viimase saja aasta jooksul 
nihkunud 17 meetrit ülesvoolu. Lii-
kumist sisemaa poole või-maldab 
asjaolu, et vee langemisel alumised 
liivakivi kihid kuluvad ning paelah-
makad langevad alla.  
Kolga mõis. Kolga mõis on kaht-
lemata üks suurejoonelisamaid klas-
sitsistlikke ehitisi Eestis. Kolga mõis 
on pikemat aega kuulunud 
Stenbockide suguvõsale, kes on selle 
tagasi ostnud. Mõisa juures väärib 
märkimist tema suurus ca 500 ruut-
kilomeetrit. Jääb loota, et mõisa-
kompleksi renoveerimine toimuks 
kiiremini kui lagunemine. Ligikaudu 
800 aastat tagasi kuulusid need alad 
Gotlandi kloostri munkadele. 
Viinistu. Väikeses ranna külas asub 
kunstimuuseum, kus varem asus 
külmhoone. Muuseum loodi Jaan 
Manitski poolt 2002.aastal, kes pai-
galdas oma kunstikogu huvilistele 
vaatamiseks. Parajasti oli teatri- 

saarele ring peale tehtud. Kuna on  
ikkagi tegemist Lahemaa rahvus-
pargiga, siis upsakat kinnisvara-
arendust ei märka. Piirangud või-
maldavad säästa ehedat maaelu. 
Aga siingi on karta muutuseid. 
Lahe ääres külastasime allveelae-
vade demagnetiseerimise baasi. 
Ilusa lahe kaldal militaarne objekt, 
nii nagu neid oli Nõukogude ajal 
Põhja–Eestis väga palju. 
Muuksi linnamägi. Läbi Ju-
minda poolsaare jõudsime Kolga 
lahe pankrannikule. Sealt avanes 
ilus vaade merele. Linnuse põhi-
ülesanne oli rannavalve ja maja-
kaks olemine. 47 meetri kõrgusel 
klindil paikneb mälestussambad 
Erna retkest osavõtjatele. 
Hundikangrud. Neid peetakse 
Eesti Kivikirstkalmete suurimaks 
rühmaks. Algul põletamata, hiljem 
põletusmatuseid sisaldavad kal-
med kuuluvad rauaaega. Kalmistu 
paikneb Kahala järve lähedal pae-
sel karjamaal. 
Kiiu Läänilinnus. Valminud ilm-
selt 16. sajandil. Kiiu tornelamu on 
üks väiksemaid Baltimaades. Lin-
nus taastati varemetest juba 
1973.a. 
Päev hakkas juba õhtusse jõudma 
ja algas kiire kodutee. Jääb tänada 
tublisid reisikaaslasi, kes pidanud 
paljuks võtta osa ühisüritusest. 
Rahaliselt toetas ekskursiooni 
Vigala vallavalitsus. 
Ilusat suve ja toredaid kordamine-
kuid Vängla küla rahvalt! 

Reisi tutvustas Jaan Viska 
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HARD ROCK LAAGER 2009 
 

3.-4. juulil (reede-laupäev) Vana-Vigalas toimunud raskemuusika-
festivalile saabusid esimesed fännid juba kolmapäeval, niivõrd 
oluliseks peetakse seda üritust omas ringkonnas. Kaheksandat 
suve järjest toimunud nišifestival sai alguse 2002.a, mil kohalike 
poolt veetud muusikaürituse „Läburint“ korraldajad ühinesid Hard 
Rock Clubi tiimiga ja koos hakati tegutsema uuel lainel. 
Vaatamata algusaastate raskustele ja viperustele, arenes festival 
jõudsalt nii esinejate kui korralduse poolelt. Samas tempos on 
arenenud ka publik, kes nõuab üha paremaid bände ning suuremat 
mugavust.  

Seda oli mõneti ka tunda enne käesoleva aasta festivali, mil nii 
mõnigi raskemuusika austaja nurises välisbändide vähesuse ja/ või 
„kirsi puudumise üle tordil“ (s.t maailmanimega bändi 
puudumine). Laskmata end sest heidutada, suutsid korraldajad 
festivali täiesti tasemel ellu viia. 22-st esinejast 6 olid väljastpoolt 
ning ülejäänud Eesti enda tuntud (või natuke vähem tuntud) 
tegijad.  
Kes laagrisse kohale viitsisid tulla, ei pidanud küll milleski pet-
tuma, sest showd jagus kõigile. Esimese päeva peaesineja, Kree-
kast pärit punt Septicflesh, küttis kirge nii laval kui publiku seas. 
Teise päeva ja festivali lõpetanud No Big Silence esines oma  

tuntud headuses. Sinna vahele 
mahtusid nii Metsatöll, Kosmikud, 
Loits (eesti) kui ka Poisonblack 
(soome), Trail of Tears ja Blood 
Red Throne (mõlemad norra) ning 
kuhjaga teisi bände. Iga esinemine 
tõi lava ette oma fännikogumi, nii 
et tühjale heinamaale või pargile ei 
pidanud keegi mängima.  
 

Üleval pildil on Hard Rock Laagri 
peakorraldaja Kaido Haavandi, kes 
lisaks festivali vedamisele kuulub 
mitmesse bändi, seekord esines 
koos Tharaphita´ga.  
 

Vana-Vigala jõeäärses orus on 
piisavalt ruumi, et muusikat saab 
nautida ka lihtsalt maas istudes 
(kõrvalolev pilt).  

Enam levinud müüdiks on, 
et raskemuusikaarmastaja 
on „karvane“, neetides ja 
kannab musta. Nagu 
alumiselt pildilt näha võib, 
ei mõjuta muusika ise-
enesest kellegi juukse-
kasvu ning mitte alati ka 
riietumisstiil. Fännide hul-
gas on küllalt nn normaal-
se välimusega inimesi 
(poisipead ja triiksärgid).  
Ega muusika meest riku.  

Elle Altmets 
Fotod: Elle ja Joosep 

Altmets 
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Vana-Vigala Hirvepargis korrastasid ettevõtlikud ja aktiivsed 
külainimesed  Lisette saare ja  lõhutud veskikivid. 

Lisette saar ja veskikivid – 
looduslike külastusobjektide 
hooldustööd ja tähistamine 
 
Sellist nime kandis MTÜ Jätku-
suutlik Vana–Vigala poolt lõppe-
nud projekt. Projektitegevuste käi-
gus on korrastatud Lisette saar, 
paigaldatud Hirvepargis uuesti 
veskikivid, mille kallal oli kasuta-
tud jõudu ja vägivalda, uuendatud 
suunaviidad koos saarele mineva 
silla ja laudteega. Loodust ja kul-
tuuriobjekte tutvustaval õpperajal 
on nüüd uued infotahvlid, valmis 
sai voldik „Vana–Vigala looduse ja 
kultuuri õpperada“. 
Projekt sai teoks KIK, Vigala 
Vallavalitsuse, Vana–Vigala TTK 
ja RMK abiga. 
Projekti töömeeskonnal on palve, 
väärtustame oma kodukohta, 
hoiame oma kaunid paigad korras 
ja puhtana. 

Maie Üürike 

tahaks me veel välja hõisata. Las 
jääb üllatuseks. Nii mõnigi nimi on 
Eesti muusikapinnal juba tegija. 
Kui kauaks bändi jätkub - ausalt ei 
oska öelda. Bändis on olnud aeg-
ajalt mitmeid lahkhelisid, mille 
tagajärjeks ongi see, et bändi alg-
koosseisust pole enam keegi alles, 
peale laulja. Koosseis on teinud 
suhteliselt suure muutuse, vahe-
peal olime kahe kitarristiga, kuid 
nüüd on jälle üks kitarrist. 
Praeguse koosseisuga tunneme, et 
kõik ongi nii nagu olema peab, kõik 
saavad omavahel läbi ja koostöö 
sujub. Peatselt loodame maha 

Vigalast võrsunud noorte-
bänd käis stuudios 
Hotel Of Royals  on tegutsenud 
juba peaaegu kaks aastat, kuid al-
les kuu aega tagasi õnnestus välja 
anda kuulamismaterjali. Esime-
seks salvestiseks sai lugu “Lonely 
Maid In White.” Lugu on saanud 
enamasti väga head vastukaja. 
Siinkohal tahaksin äärmiselt suu-
red tänud öelda Veljo Lasn’ale, kes 
meie salvestamisi ja miksimisi läbi 
viis. Tõsi, esimene kord stuudios 
võttis peaaegu kuus tundi, kuid 
kõik vaev sai punnitatud asjaga. 
Salvestamas käisime Pärnus, 
MKE’s (Muusika Kogu Eluks), Mis 
ühenduses sellise toreda kohaga 
nagu Klubi-Kohvik In, Mille juha-
tajaks on Toomas Franciscus Aru.  
Vigalast Pärnusse sai bändiga koli-
tud peamiselt paremate tehnika-
võimaluste pärast, kuid osalt ka 
sellepärast, et Hotel Of Royalsi 
laulja on ainuke, kes ei ela Pärnus, 
seega jäävad bussisõidud tema 
kaela, tuli välja, et nii ongi kõigile 
parem ☺ 
Hotel Of Royals plaanib oktoobris 
minna minituurile koos teiste bän-
didega, Kuna idee on alles juurtes, 
peab ametlikku sõna veel ootama. 
Kindel on see, et läbi käiakse Eesti 
suuremad linnad. Milliste bändi-
dega tuurile on plaanis minna, ei 

saada teise stuudiolooga, mille 
nime samuti siinkohal veel ei 
avalikusta. 
Suured tänud tahaksime edastada 
Vana-Vigala Noortekeskuse juha-
tajale Astra Põlmale, kes lubas 
meil pisikese rahvamaja nurgas 
bänditeed alustada! 
Hotel Of Royals on:  
Toomas Lasn- Vokaal 
Andreas Holter- Kitarr 
Sander Sildoja- Basskitarr 
Martin Sildoja- Trummid. 
http://www.myspace.com/hotelofroy
als 

Toomas Lasn 
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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. 
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Raskused kõik oled võitnud, 

seljataha jätnud need. 
Uued rõõmud, hingerahu 

naeratanud Sinule. 
Tervist, jõudu, tööd ja raha, 
et Sind õnn ei jätaks maha. 

Olgu pikk see õnnerada, 
eluaastaid saagu sada! 

 

Palju õnne! 

Meie hulgast lahkunud 

 

Vaike Ester 

Herta Soon 

Uued ilmakodanikud 

Ruuben Joonatan Roosi 

Kermo Nõmm 

FS Kiitsharakad annab teada: 
Folkloorilaagri ja Pärimuspäeva 

värskeim info saab olema veebiaadressil: 
www.zone.ee/arakad 

LEADER Raplamaa organisatsioon kuulutab välja 
järgmised  toetuste taotlusvoorud: 

Taotlusvoor toetustele meetme „Mikroettevõtluse 
areng“ raames.  
Toetatakse 1-10 töötajaga mittepõllumajanduslike 
ettevõtteid. Taotlusvoor kestab 17. august - 1. september 
2009 

Taotlusvoor toetustele meetme „Asulate füüsilise 
elukeskkonna parendamine“ raames 
Toetatakse investeeringuid avalikus kasutuses olevate objek-
tide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning soetusteks. 
Taotlusvoor kestab 17. august - 16. september 2009 

Lähemat infot saab Raplamaa Partnerluskogu 
koduleheküljelt www.raplaleader.ee 


