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Külasse külla 
 

Seltsing Vigala Külade Ümarlaud 
on nüüdseks registreeritud MTÜ-na 
ja uue mittetulundusühinguna 
toimus meil esimene väljasõit 
23. mail Põlvamaale.  
Külaliikumise Kodukandi projekt 
“Külaseltsi mitu tegu“ avatud uste 
päev on hooaja jooksul tutvustanud 
mitmete külade ja seltside tegevusi 
üle Eesti, igas maakonnas üks päev. 
Eesmärgiks on tutvustada küla-
seltside poolt pakutavaid teenuseid 
ning tõsta ühiskonna teadlikkust 
külaseltside arendustegevuses. 
Osade projektis osalenutega oleme 
juba eelnevatel aastatel tutvumas 
käinud. Seetõttu tundus Setomaa 
oma ehtsuses ja kauguses eriti 
huvitav. Meie väljasõit oli Mikita-
mäe valda MTÜ Karisilla külaseltsi 
korraldatud „Turupäevale“. Lisaks 
kauplemisele tutvustati Liikumise 
Kodukant projekti, Karisilla 
külaplatsi praegusi ja tulevasi 
võimalusi. Lobotka külavanem 

tutvustas oma külaseltsi tegemisi 
ning kõiki neid ettekandeid 
kaunistasid humoorikad vahepa-
lad kohalikelt isetegevuslastelt. 
Silma hakkas ka see, et kes ajab 
külaasja on ka aktiivne kultuuri-
edendaja. 
Edasi sõitsime Seto talumuuseu-
misse, kus lisaks muuseumile nau-
tisime „hüad seto süüki“. 
Peatusime ka Põlva Talurahva-
muuseumis, mis on maakonna-
muuseum ning seal oli võimalik 
tutvuda kolme valdkonnaga: kool, 
kohalik omavalitsus, taluelu. 
Meie õnneks toimus Eesti Maan-
teemuuseumis hooaja avamine ja 
sel puhul saime kogu kompleksi 
suisa muid uudistada. Võisime 
oma silmaga tulevase Läti silla 
asukoha üle vaadata. Ja nii 
vanadest masinates lummatuna, 
kogemuse võrra rikkamana, algas 
meie sõit koju. Oli tore laupäev. 

Ilusat suve soovides,
Liina Kikas, külaelu edendaja

25.07 Vigala valla külade 
kokkutulek Vana-Vigala 

Rahvamaja juures 

14.00 Külapäevade avamine 
14.15 Sportlikud jõukatsumised 
(täpsusvisked, paintball, petanq) 
Käsitöö ja meisterdamise töötoad  
15.00 Nokitsuste väljanäitus 
„VIGALA NOKITSEB“. Kui sa tege-
led ise või tead kedagi, kes oma 
kodus miskit vahvat oma kätega 
meisterdanud anna teada ja tule oma 
asjadega kohale! Oodatud on oma 
valmistatud masinad, näputööd, 
vidinad ja muud nikerdused – nii 
lastelt, naistelt kui ka meestelt. 
17.00 Kellaviietee lauludega Vana-
Vigala Raamatukogus 
19.00 Rongkäik 
20.00 Etendus „Laip sahvris“ näite-
trupilt „Topelt-Kiiks“ 
21.00 Puhkeõhtu tantsuks „MARCO“ 
Päevased üritused tasuta, pilet 
etendusele ja tantsuõhtule 25 kr. 



  

 

2  koolid  juuni 2009 

Kevad! Kevad! 
 
Kätte on jõudnud märkamatult 
kooli lõpusirge ja kõikidel õpilastel 
ja õpetajatel on väga kiire, nii 
kiire, et pole aega ninagi pühkida. 
Nüüdseks on ka kõige suuremad 
unistajad avastanud, et tunnistu-
sele võiksid peale allkirjade tulla 
ka mõningad hinded (soovitavalt 
positiivsed) ning enam pole aega 
ilusat ilma nautida. Siiski suures 
saginas jõudsime ära pidada ema-
dele pühendatud kevadkontserdi. 
Üritus toimus Kivi-Vigala Rahva-
majas ja lõpmata tänulikud oleme 
endiselt rahvamaja väikesele kuid 
töökale kollektiivile. Kontserdil oli 
laulu, tantsu, sõna ja ei puudunud 
ka üllatused. Meie esinemiskava 
ilmestasid seekord ka klaveripalad, 
mida esitas IV klassi õpilane 

Grete Kärsna, kes oma muusiku-
andeid arendab Märjamaa muu-
sikakoolis. Ja kuna meie kool on 
tugeva “tantsukallakuga”, siis 
lisaks tavapärasele rahvatantsule, 
showtantsule, kantritantsule, peo-
tantsule üllatasid meid V-VI klassi 
noormehed Jumpstyle`ga. ja oh 
seda mürtsu ning energiat mida 
me näha saime. Kuna on laulu- ja 
tantsupeo aasta, siis kooli mudi-
laskoor ja lastekoor, kes sel aastal 
ka suurel peol osalevad, esitasid 
laule sealt repertuaarist.  
Lõpetuseks tahan tänada kõiki 
esinejaid ja nende juhendajaid, 
sest ilma teieta meil selliseid tore-
daid tegemisi ei õnnestuks toime-
tada. Ilusat koolivaheaega! 
 

Ilona Noor
Kivi-Vigala PK huvijuht

Kivi-Vigala põhikooli 4. klassi 
õpilane Grete

klaveripala esitamas.

Kevad Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 

Maikuu algas meie koolis suure ja 
kauaoodatud sündmusega – nimelt 
toimus üle viie aasta järjekordne 
vilistlaste kokkutulek. Ligi kahe-
sajast päevaõppe vilistlasest osales 
kokkutulekul pea 90, eelkutseõppe 
vilistlasi sel korral kahjuks kohale 
ei tulnudki. Vilistlased ja endised 
koolitöötajad said õhtu alguses 
külastada erinevaid näitusi, mis 
klassiruumidesse üles pandud ning 
seejärel algas kontsert-aktus. 
Järgnes tervitusšampanja kooli 
kivisaalis ning peagi võis ansambli 
„Ingle“ saatel aulas jalga keeru-
tada. Õhtu oli igati meeleolukas ja 
jällenägemisrõõmu jagus kindlasti 
kohaletulnutele küllaga. Viie aasta 
pärast on plaanis uus kokkutulek 
ning selleks ajaks on meie kooli 
lõpetanud juba 20 lendu. Siinkohal 
ei saa ma mainimata jätta, et meie 
toreda vilistlasõhtu lõpetas siiski 
tõrvatilk meepotis. Mis teha – ikka 
leidub keegi, kes oma tegude, sõ-
nakasutuse ja vägivaldse käitumi-
sega kõigile selgelt mõista annab, 
et tema kooliharidus vägagi pooli-
kuks jäänud on… 
 

Järgmine oluline sündmus mai-
kuus oli emadepäev. Igal aastal on 
selleks puhuks korraldatud 
kontsert, seekord otsustasime
organiseerida hoopis emadele ja 

lastele ühise väljasõidu. Nii käisi-
megi vihmasel ja külmal 9.mail 
Tallinna Loomaaias. Soovijaid oli 
üllatuslikult palju – ligi 60 emmet-
last. Hoolimata halvast ilmast 
tundsid kõik reisist rõõmu ja veet-
sime koos vahva päeva. 
20. mail toimus meeleolukas Play-
back-show, kus üles astusid kõik 
klassid. Laval võis näha väga 
kirevat seltskonda - esinesid näi-
teks Ines, „Singer-Vinger“, „Kreisi-
raadio“ oma „Leto svetiga“, Tele-
tupsud, Kihnu Virve ja palju teisi 
„kuumi“ artiste. Kõik osalejad olid 
väga tublid ja esitasid katkendi 
oma loost. 22. mail toimunud kooli 
kevadkontserdil. Tänavu oli 
kevadkontsert päris pikk ja 
sisukas ning oma ülesehituselt 
kujutas see rännakut kevades, mis 
algas lörtsisest märtsikuust ning 
jõudis välja sumedasse 
jaaniõhtusse, mil kevad teatepulga 
suvele edasi annab. Suur tänu 
kõigile ringijuhtidele ja õpetajatele, 
kes peo kordaminekule kaasa 
aitasid, ning loomulikult suur tänu 
meie suurepärasele publikule 
heatahtlikkuse ja visaduse eest!  

Koolielu on juba kord nii seatud, et 
igal kevadel saabub üheksandikele 
see päev, mil neile heliseb viimast 
korda koolikell, mis neid enam 
kunagi meie majas tundidesse ei
kutsu, kuid annab märku sellest,
et eksamid on õige pea tulekul. 

Hommikul andis näitering, kus ka 
õige mitu üheksandikku osalemas, 
väikese etenduse – mängiti kat-
kendit näidendist „Robin Hood“. 
Järgnes kaheksandike üheksandi-
keks ristimine ning tutiaktus, mis 
seekord päris „vesiselt“ lõppes. 
Ärge saage valesti aru – aktusel ei 
pritsitud vett mitte pudelitest ja 
veepüssidest, vaid emotsioonid olid 
kõige kurja juur. Loodame, et lõ-
puaktusel on meie noored kooli-
lõpetajad rõõmsamas meeleolus!   
1. juunil tähistasime lastekaitse-
päeva. Toimus maraton-viktoriin, 
seejärel valmis igal klassil kooli 
korvpalliplatsil asfaldijoonistus 
eelnevalt loositud teemal. Päeva 
lõpetas lauamängude tund.  
2. juunil tegelesime projekti 
„Euroopa Puzzle“ järjekordse ko-
duülesandega, mille tulemusena 
valmivad erinevad Eestit tutvusta-
vad teemakaardid ning pidasime 
traditsioonilist koolilõpupikniku.  
3. juunil lõpetasime kooliaasta ak-
tusega, kus kiitsime kõiki tublisid 
õppijaid ja sportlasi ning päeva lõ-
petas klassijuhatajatund. 
Jääbki üle soovida kõigile Vana-
Vigala Põhikooli lastele ja nende 
vanematele sooja, põnevat, huvita-
vat, vaheldusrikast ja kirevat 
laulu-ja tantsupeosuve ning oskust 
aeg maha võtta ja puhata!  

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht 



  

 

3 juuni 2009 teated / reklaam 

Rapla Maavalitsus annab teada: 
 
07.05.2009 algatas maavanem oma 
korraldusega nr 313 maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi 
täpsustamine km 44,0-92,0“ ja selle 
keskkonnamõjude strateegilise hindamise. 
 
Planeeringu eesmärgiks on Tallinn-Pärnu-
Ikla maantee trassi vastavusse viimine I 
klassi maanteele esitatavatele nõuetega 
Rapla maakonnas ning aluse loomise 
maantee projektide koostamiseks. 
 
Planeeringu koostamist korraldab Rapla 
Maavalitsus ja planeeringu kehtestab 
maavanem Tõnis Blank, tel. 484 1100. 
Planeeringu koostaja valimiseks viiakse 
läbi riigihange. 
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine 
algatatakse Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 
lg 2 alusel. 
 
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel kell 
8.00-17.00 (reedeti kell 8.00-15.45) Rapla 
Maavalitsuses. 

 

Kivi- Vigala 

Põhikooli 

lõpuaktus toimub 

19. juunil 

algusega kell 18.00 

 

Vana-Vigala 

Põhikooli 

lõpuaktus toimub 

20. juunil 

algusega kell 15.00 

 
Laulu- ja Tantsupidu 
“ÜhesHingamine” 
 

 
Tallinnas suurel peol osalevad Vigala 
vallast järgmised tublid kollektiivid: 
Kivi-Vigala Põhikooli mudilaskoor -
juhendaja Aili Soonberg; 
Vigala valla lastekoor - juhendajad Silja 
Käär ja Aili Soonberg; 
Vana-Vigala Põhikooli võimlemisrühm -
juhendaja Krista Tõldmaker; 
Folklooriselts „Kiitsharakad“ naisrühm –
juhendajad Krista Tõldmaker ja Liina 
Kikas. 
Sügav kummardus teile lauljad, 
tantsijad, võimlejad ja juhendajad. Olete 
ära teinud suure töö! 
Tublid olid ka need lauljad-tantsijad, kes 
kandideerisid laulu-ja tantsupeole, aga 
väga tiheda konkurentsi tõttu sinna ei 
pääsenud. Ärge laske pead norgu, suuri 
pidusid tuleb veel. Teie kõigiga kohtume 
Vigala valla suvepeol 13. juunil. 
Mingem peole!  Heli Lints 
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Kivi-Vigala Põhikoolis tehti 
kokkuvõtteid olnud aastast 
 

Lõppenud on 2008/09 õppeperiood 
ja tehtud on ka kokkuvõtted. 
Kooli õppenõukogu otsusega anti 
välja kiituskirjad järgmistele 
õpilastele: 
2. kl - Raido Liiv, Aveli Meeles ja 
Anete Vahl 
3.kl - Kadri Kärsna, Robert Haljas 
4.kl - Grete Kärsna, Krista Muhu 
ja Kristi Viimne 
6. kl - Kristina Muhu 
8.kl - Piia Laan 
Väga heade ja heade õpitulemus-
tega lõpetasid klassi järgmised 2.-
8.kl õpilased: 
2. kl - Kärt Kukk, Mairold Lusti, 
Aaron Mere, Rando Ollo, Rannes 
Rukki, Kristin Viimne 
3.kl - Tauri Seits 
4.kl - Andra Veiand, Gerli Kullap, 
Hanna-Liina Lusti 
5. kl - Kärolin Lints, Keily Moks, Keitlin 
Niit, Pille Siimar, Annabel Vaarma 
7.kl - Cathy Amann, Janette 
Liitmäe, Liis Siimar 
8.kl - Katre Amann, Karolin Niit 
 

Nimekirjast on välja jäänud 1. 
klassi õpilaste nimed põhjusel, et 
neid ei hinnatud mitte numbriliselt 

vaid õpetaja jagas neile suulisi 
hinnanguid. Klassijuhataja õp. 
Imbi Laurma sõnul oli rohkem 
positiivset hinnangut, kuid sekka 
sattus ka negatiivsemat. 
Viimase õppeveerandi jooksul toi-
musid mitmed maakondlikud aine-
olümpiaadid. 15. aprillil toimus 
matemaatika olümpiaad, kus oma 
teadmisi käisid näitamas 4.kl 
õpilased Krista Muhu (saavutas II 
koha), Kristi Viimne ja Grete 
Kärsna, neid valmistas ette Aili 
Altmets. 5. kl osalesid Reigo Alu, 
Markos Sisas ja Pille Siimar, 
õpilasi juhendas Imbi Laurma. 6. 
klassist osales Kristina Muhu (15. 
koht), teda õpetas Elle Ermann. 
Järjekordselt toimusid võistkondli-
kud 8.-9.kl matemaatika ülesan-
nete lahendamise võistlused. Kivi-
Vigala põhikoolist olid esindatud 
nii 8.klassi võistkond (Katre 
Amann, Piia Laan ja Karolin Niit) 
kui ka 9.kl võistkond (Sandra Soo-
saar, Annika Seits ja Aileen 
Kreuz). 8.klassi võistkond saavutas 
II koha. Mõlemaid võistkondi 
juhendas Elle Ermann.  
Maikuus toimus nüüd juba teist 
aastat õpioskuste olümpiaad I 
kooliastmele (1.-3.kl). Kooli au 

kaitsesid 2.kl-st Anete Vahl (16. 
koht) ning 3.klassist Robert Haljas 
(8. koht). 
Toimus ka iga-aastane inimese-
õpetuse olümpiaad 5.-7.klassidele. 
Kooli esindasid 5. kl Annabel 
Vaarma (11. koht), 6. kl Kristina 
Muhu (8. koht) ja 7. kl Janette 
Liitmäe (4. koht). Õpilasi juhendas 
Ilona Noor. 
Rapla maakonna parimate aine-
tundjate vastuvõtule oli kutsutud 
Kivi-Vigala Põhikoolist Krista 
Muhu (II.koht 4. kl matemaatika 
olümpiaadil, juhendajaks Aili 
Altmets). 
Kogu õppeaasta jooksul igas vee-
randis toimus maakonna koolide-
vaheline I astme mälumäng. 
Kokkuvõttes saavutati 16. koht. 
Kooli esindasid Egert Nei ja Henry 
Tiitus (1. kl), Anete Vahl, Rannes 
Rukki ja Aveli Meeles (2.kl) ning 
Kadri Kärsna ja Robert Haljas (3. 
kl). 
Tänan siinkohal kõiki õpetajaid ja 
õpilasi, kes olid valmis ja tahtmist 
täis esindama oma kooli!  
Soovin kogu kooliperele ilusat 
suvepuhkust! 

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

Tublid õpilased Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 

Aeg on läinud lennates, taas on 
põhjust kokkuvõtteid teha.  
2008/2009 õppeaastal olid 1.-
8.klassis kõige tublimad õppijad ja 
lõpetasid klassi kiituskirjaga 
järgmised õpilased: 
1.kl – Anti Asumets, Fred Kikas 
2.kl – Lisett-Mariin Maasikas, 
Raido Rehepapp, Markus Rudak, 
Andreas Välis 
3.kl – Hanna Hatto, Urmis 
Veimann, Andreas Viibus 
4.kl – Adeele Zagurski 
5.kl – Arnold Zagurski 
6.kl – Signe-Renate Saar 
7.kl – Doris Välis 

Heade ja väga heade tulemustega 
lõpetasid klassi järgmised õpilased: 
1.kl – Kaily Ojavee, Andres Hatto, 
Kristina Põlma, Kristjan 
Vodolaztšenko 
2.kl – Triinuly Veimann, Hannes 
Välis 
3.kl – Tanel Ülemaante, Pille-Riin 
Noppel, Eike Perman, Jaanica 

Hatto, Jarko-Jael Jõessar 
4.kl – Katri Alesmaa, Tiina Põlma, 
Evely Lebin 
5.kl – Kristel Kirsipuu, Teet Roosi, 
Mery-Liis Välis, Kersti Einling 
6.kl – Triinu Ülemaante, Sigrit 
Nurm, Margus Põlma 
7.kl – Taavi Kliss, Kristel Vitsberg 
8.kl – Grete Kupp, Märt Pilman, 
Tuuli Roosi, Anni Vitsberg 

Väga tublid on ka meie sportlased, 
kes osalesid viimasel veerandil 
edukalt mitmetel võistlustel. Rapla 
maakonna B-klassi võrkpalli-
turniiril saavutasid tüdrukud I 
koha ja poisid II koha, 
minikorvpalli võistlustel saadi II 
koht. Individuaalseid auhinnalisi 
kohti saadi koolinoorte kerge-
jõustiku meistrivõistlustel, Märja-
maa piirkonna algklasside kerge-
jõustikus ning Rapla maakonna TV 
10 Olümpiastarti III-IV etapil. 

9.klassi õpilastel seisavad ees 
lõpueksamid ja seega tuleb enne 
suvepuhkusele saamist pisut veel 
pingutada.  

Kõigi ülejäänud õpilaste jaoks on 
aga vabadus käes. 
Soovime kõigile mõnusat ja kosu-
tavat vaheaega, lõpuklassi õpi-
lastele edu eksamitel! 

Marje Orav
V-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

 
MAADLUSUUDISED 
 

1-2 mai - Eesti meistrivõistlused 
kadettidele, Märjamaa 
Marek Lainela 58kg 2.koht 
Karlis Kaldma 69kg 1.koht 
Raido Liitmäe 76kg 2.koht 
 

18. mai - Juhan Kalde mälestus-
võistlused, Märjamaa 
NOORED: 
Egert Nei 30kg 3.koht 
Andreas Välis 42kg 1.koht 
Urmis Veiman 42kg 2.koht 
ÕPILASED: 
Hans Veskimägi 42kg 2.koht 
Ricardo Bianchi +75kg 3.koht 

Olev Nisumaa
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15. Laste ja noorte 
murdelaulu ja -luulepäevad 

Võromaa, Võromaa, kõge ilosamp sa,
sinno kitä ma egal puul ollõn.

Sükav Ööbikuorg, korgõ Munamäe 
torn

minnu terütäs minnen ja tullõn.
 

Ei viinud võõrustajad meid pai-
kadesse, mida kiidab Inda Kõiva 
üle Eesti kuulsaks saanud laulus. 
Pakuti hoopis „lõbusõitu Urvaste 
kihlkunnan“: Pokumaa, Nõiariik, 
Tamme-Lauri tamm, Urvaste 
kerik, Urvaste valla koduluu-
muuseum ja Käsitüütare. Kõigest 
sealkuuldust-nähtust võivad mul-
jeid jagada Vana-Vigala Põhikooli 
folklooriringi ja pärimusmuusika-
ansambli lapsed, kes osalesid 15.-
17. lehekuupäeval Antslas üle-
eestilisel sündmusel 15. Lastõ 
murdõlaulu ja –luule päävaq 
“Legendid“. 
See oli juba kolmas kord kui me 
Raplamaad esindades viisime 
omakandi lugusid ja laule küla-
kostiks. Seekord pajatasime sel-
lest, miks Üksküllid nii kaua 
Vigala vallas on valitsenud ja kui-
das legendi järgi lehisealleed on 
tekkinud. Esitasime ka oma lem-
mikut „Lammamängu“, saateks 
Vigalast pärit pillilood. Esinemine 
õnnestus kenasti ja tore oli ka 
teistest maakondadest tulijate 
etteasteid jälgida – võrratult 
mitmekesine ja nii traditsioonilist 
kui ka uudset lähenemist võimal 

dav on Eesti pärimuskultuur! 
Tegevust jätkus mitmesse 
tüütarõsse: näpunööri ja viltmise 
tarõs valmis ühistööna suur vaip 
Tamme-Lauri tammega, puutarõs 
saeti välja ja lihviti kilgipille ja 
pannilabidaid, sai veel karaoket 
laulda, teha värvilisi liivakaarte ja 
pärltehnikas ehteid. Üllatus-
külaliseks oli seekord Contra, kes 
lastega väga ruttu ühise keele ja 
meele saavutas.  
Kõike seda olid jälgimas Tallinna 
Lastekaitseühingu inimesed, kes 
15 aastat tagasi algatasid selle 
tänuväärse kokkusaamisvõimaluse 
laste jaoks. Järjekordselt tunti 
muret, et liiga vähene on pärimus-  

kultuuri edendamine õppeprog-
rammides. Koostatakse pöördu-
mine haridusministeeriumi poole. 
Meie aga ei kurda, vaid oleme 
hoopis väga rõõmsad, et vallavalit-
sus meile nii pika sõidu võimaldas, 
et meil on oma pärimuskogumik, 
mis on rahva poolt nii hästi vastu 
võetud, et lausa kordustrüki 
pidime tegema ning et huvi jätkub 
nii väikeste kui suurte hulgas. 
 

Krista Tõldmaker
 

Vigala valla pärimuskogumikku 
“Pärimuse pärlid” on võimalik 
saada vallavalitsusest, raamatu-
kogudest või otse tegijate käest. 

Etteaste murdelaulupäevalt, pildi autor: Paula Marit Leiumaa. 

Külastusmäng “Unustatud 
mõisad 2009” 
 

Juba viiendat aastat osaleb Vana-
Vigala Põhikool mõisakoolide kü-
lastusmängus “Unustatud mõisad”. 
Sel aastal on mõisahuvilistel või-
malus külastada lisaks Vana-
Vigalale kolmekümmet külalislah-
ket mõisat üle Eesti.  
Külastusmängu korraldus on tra-
ditsiooniline: osavõtjad saavad 
esimesest külastatavast mõisast 
osalejaraamatu, millesse koguvad 
külastuspäevadel mõisatest temp-
leid. Vähemalt 10 mõisat külasta-
nute vahel loositakse välja kutseid 
sügisel ühes Eestimaa mõisas toi-
muvale teatrietendusele. Välja 
loositakse 25 üksikkutset ja 10
kolmele inimesele mõeldud pere 

kutset. Lisaküsimusele õigesti vas-
tanute vahel läheb loosimisele 20 
Eesti mõisaid tutvustavat raama-
tut. Loosimisel osalemiseks saatke 
külastusraamatu viimane leht 
täidetuna hiljemalt 24.august 2009 
a. Viljandimaa Arenduskeskusesse 
aadressil 21020 Viljandi Vabaduse 
pl 6. 
 

Külastuspäevad:  
13.juuni, 27. juuni, 11., 12. juuli, 
30. juuli, 8.august. 
Mõisad on avatud 10.00 - 18.40. 
Külastustasud:  
pered 50 kr, täiskasvanud 25 kr, 
õpilased ja pensionärid 15 kr.  
Igal täistunnil toimub mõisates
giidiga jalutuskäik, avatud on näi
tused ja kohvikud. Lisaks korral-
datakse kontserte, töötubasid ja  

muud huvitavat.  
Milliseks kujuneb Vana-Vigala 
mõisa külastatavus, selgub juba 
mõne aja pärast. Vaatamata sega-
dusele algavate rekonstrueerimis-
töödega, loodame siiski pakkuda 
võimalust mõisa külastamiseks 
ning kontsertide nautimiseks. Kes 
ja milliste kavadega üles astuvad, 
selgub lähiajal ning infot saab tea-
detetahvlitele paigutatavatest 
müürilehtedest. Kes aga arvab, et 
meie mõis on talle juba liigagi tut-
tav ja äranähtud, võib reisida ka 
teistesse toredatesse mõisatesse, 
mis avatud. Täpsemat infot leiate 
külastusmängu kodulehelt: 
www.unustatudmoisad.ee 
 

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikooli direktor
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- võõrandada otsustuskorras 
Vigala vallale kuuluv „Apteegi“ 
maaüksus Vigala Apteek OÜ-le 
52 000 krooni eest, kohustusega 
jätkata samas majas apteegina 
vähemalt 10 aastat 

- võõrandada tasuta MTÜ-le Vana-
Vigala VTS Vigala vallale kuuluv 
sõiduk GAZ 66 numbrimärgiga 
367AML 

- määrata kohanimed 13 kohali-
kule maanteele 

- määrata sihtotstarve 2 maa-
üksusele 

- kooskõlastada nõusoleku and-
mine kinnisasja omandamise 
kohta 

- vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
hinda mitte kehtestada, sest AS 
Matsalu Veevärk ei ole esitanud 
põhjendatud hinnapakkumist. 
Esitatud selgitused ei anna aru-
saadavat ülevaadet. Volikogu 
poolt moodustatud komisjon 
koosseisus Toivo Averin, Ants 
Ojavee ja Meeelis Välis jätkavad 
hinnapoliitika uurimist ja kui asi 
on selge, tuleb vee hinna kehtes-
tamine uuesti volikogus 
arutusele 

Vigala Vallavalitsuses 
 

13.05.2009 istungil otsustati: 
- väljastada ehitusluba ühe elamu 

rekonstrueerimiseks 
- lubada erastada maad ühel taot-

lejal 
-  määrata 19 kinnistule uued lähi-

aadressid 
- moodustada 10 katastriüksust 

maa riigi omandisse jätmiseks 
- jagada üks kinnistu kaheks maa-

üksuseks 
- eraldada reservfondist Vana-

Vigala Põhikooli folklooriringi ja 
pärimusmuusikaansambli osa-
lemiseks laste ja noorte murde-
laulu- ja luulepäevadel Antslas 
15-17.05.2009 3000 krooni  

- eraldada reservfondist Kivi-
Vigala Põhikooli näiteringi osa-
lemiseks kooliteatrite festivalil 
08.-09.05.2009 Kehras 4600 
krooni  

- eraldada reservfondist 500 
krooni koolieelikute sõiduks 
Märjamaale 21.mail Oti nädala 
üritusele. 

 
27.05.2009 istungil otsustati: 
- väljastada projekteerimistingi-

mused ühele taotlejale 

- kinnitada enampakkumise proto-
koll ning müüa Tiigi kinnistu 
31 001 krooni eest Enno 
Selirannale 

- pikendada projekteerimistingi-
muste tähtaega ühel taotlejal 
kuni 31.12.2009 

- väljastada ehitusluba ühe elamu 
rekonstrueerimiseks 

- väljastada kasutusluba ühele 
ehitisele 

- tagastada õigustatud subjektile 
õigusvastaselt võõrandatud maa 
osaliselt 

- määrata 45 maaüksusele uued 
lähiaadressid 

- moodustada 1 katastriüksus maa 
riigi omandisse jätmiseks 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 4095 
krooni. 

 
Vigala Vallavolikogus 
 

28.05.2009 istungil otsustati: 
- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli  

arengukava aastateks 2009 –
2011 

- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli 
põhimäärus 

- kinnitada 2 vaba põllumajandus-
maa kasutusvaldusesse andmine 

teostada 3–4 kuu vanustel looma-
del.  
72. Looma omanikul on keelatud
koera või kassi vigastamine, pii-
namine või abitusse seisundisse 
jätmine või muu loomakaitsesea-
duses ettenähtud lubamatu tegu.  
73. Omanik, kes soovib oma koe-
rast või kassist vabaneda, peab ta-
gama looma varjupaika viimise või 
nõuetekohase hukkamise vete-
rinaararsti poolt.  
74. Koera või kassi hukkumisel 
teadmata põhjusel tuleb omanikul 
pöörduda veterinaarasutuse või 
litsentseeritud veterinaararsti poole 
hukkumise põhjuste selgitamiseks. 
75. Looma omanik on kohustatud 
teavitama volitatud veterinaararsti 
metslooma rünnakust temale 
kuuluvale loomale. 
76. Koera või kassiga avalikus ko-
has viibimisel peab omanik tagama 
teiste inimeste ja loomade ohutuse 
ning vältima koera või kassi lahti-
pääsemist.  
 

(järgneb lk 7.)

Väljavõte Vigala Vallavolikogu 
määrusest 25.06.2004 nr 15 “Vigala 
valla korra eeskiri”. Terviktekst valla 
kodulehel www.vigala.ee/avalik 
teave/ Vigala valla korra eeskiri 

 
Vigala valla koerte ja kasside 
pidamise eeskiri  
 

64. Vigala valla koerte ja kasside 
pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) 
sätestab koerte ja kasside pidamise 
korra Vigala valla haldusterritoo-
riumil. 
65. Eeskiri on kohustuslik täitmi-
seks kõigile juriidilistele ja füüsi-
listele isikutele, kelle omandis või 
valduses (edaspidi omanik) on koer 
ja/või kass. 
66. Koera ja/või kassi pidamisel 
tuleb järgida loomakaitseseaduses, 
veterinaarkorralduse seaduses, 
loomatauditõrje seaduses, muudes 
loomapidamist reguleerivates 
õigusaktides ja käesolevas eeskir-
jas ettenähtud sätteid. 
67. Koera ja/või kassi on lubatud 
pidada omanikule kuuluvas või 
tema valduses olevas ehitises või 

territooriumil nii, et oleks välditud 
nende lahtipääsemine ning eeldu-
sel, et tagatakse nende eluks vaja-
likud tingimused ega kahjustata 
teiste isikute huve.  
68. Koera ja/või kassi pidamine ei 
tohi häirida avalikku korda, kaas-
inimeste rahu ning ohustada nende 
turvalisust.  
69. Koera ja/või kassi omanik on 
kohustatud vajadusel tähistama 
sissepääsu tema omandis või val-
duses olevale territooriumile sil-
diga koera olemasolu kohta ning 
tagama ametiülesannet täitvate 
isikute ohutu liikumise territoo-
riumil.  
70. Koera ja/või kassi omanik on 
kohustatud kindlustama tunnus-
märgi olemasolu koera  ja/või kassi 
kaelarihmal või muul moel, mis 
võimaldaks identifitseerida lahti-
pääsenud looma omanikku.  
71. Koera ja/või kassi omanik peab 
tagama looma vaktsineerimise 
loomataudide vastu ning järgima 
loomataudist teatamise nõudeid. 
Esmane vaktsineerimine tuleb 
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ning muudesse rahvarohketesse 
paikadesse, välja arvatud selleks 
ettenähtud kohad ja üritused ning 
pimeda juhtkoer või teenistuskoer 
teenistusülesannete täitmisel.  
80. Ohtliku koera või kassi võib 
hukata:  
80.1 vältimatus olukorras, kus 
ohtu on sattunud inimese elu; 
80.2 haiguste leviku tõkestami-
seks; 
81. Koera või kassi hukkamine ala-
ealise juuresolekul on keelatud, v.a
seaduses ettenähtud juhud.  

(algus lk 6) 
 
77. Koera või kassi omanik on ko-
hustatud jälgima, et tema koer või 
kass ei reostaks avalikke kohti. 
Omanik on kohustatud tekitatud 
reostuse kohe koristama.  
78. Nakkusohtlikult haige koera 
või kassiga avalikus kohas viibi-
mine on keelatud.  
79. Koera või kassi omanikul on 
keelatud võtta looma kaasa kaup-
lustesse, toitlustusasutustesse, 
spordi- ja laste mänguväljakutele 

Vastutus  
82. Eeskirja rikkumise eest karis-
tatakse rahatrahviga kuni 100 
trahviühikut. Kui rikkujaks on 
juriidiline isik, karistatakse raha-
trahviga kuni 20 000 kr. Väärteo 
toimepanemise korral kohalda-
takse karistusseadustiku üldosa ja 
väärteomenetluse seadustiku sät-
teid. Väärteo kohtuväliseks me-
netlejaks on politseiprefektuur, 
keskkonnainspektsioon või 
vallavalitsus. 

VIGALA VALLAVALITSUS 
KORRALDUS 
Vigala  27.mai 2009 nr. 120 
 

Maaüksuse koha-aadressi määramine 
 

Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 
20.12.2007 määrus nr 251 “Aadressi-
andmete süsteem”, Vigala Vallavolikogu 
otsuse nr.12 26.02.2009.a alusel ja seo-
ses vajadusega viia seadustega koos-
kõlla maaüksuste koha-aadressid annab 
Vigala Vallavalitsus   
k o r r a l d u s e: 
1. Määrata Rapla maakonnas Vigala 
vallas unikaalaadressi nõudvate maa-
üksuste koha-aadressid alljärgnevalt:
(vt. kõrvalolevat tabelit) 
2.Käesolevat korraldust on võimalik 
vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse 
teatavaks tegemisest Halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras. 
3. Korraldus jõustub teatavakstege-
misest. 
 

Priit Kärsna Helja Kaarits 
Vallavanem Vallasekretär 

TEADE 
 

Alates 01.06.2009 opereerib Vigala 
vallas AS Matsalu Veevärk. Vee-
ettevõte sõlmib teiega uued ühis-
veevärgi ja –kanalisatsiooni kasuta-
mise ja liitumislepingud. 
Kuni uute hindade kehtestamiseni 
Vigala Vallavolikogu poolt, kehtivad 
jätkuvalt olemasolevad vee- ja 
kanalisatsioonihinnad.  
Küsimuste tekkimisel palume helistada 
telefonil: 

klienditeenindus 5649 4756  
juhataja 5646 5085  
üldtelefon 489 2556  

või saata e-mail: 
kersti@matsaluvv.ee  
info@matsaluvv.ee 
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kogu ürditalu toodang.  
Eelnevatel aastatel on Vigala 
vallas tunnustust pälvinud tublid 
ja aktiivsed emad – Valve Jaakson 
(2001), Maire Kuusik (2002), Astra 
Põlma (2003), Raili Roosi (2004), 
Silja Käär (2005), Jaanika Liländer 
(2006), Eve Kärsna (2007), Olga 
Vunukainen (2008), Silva Paavel 
(2009). 

Ilme Roosi

Aasta Ema valmised 
Raplamaal 
 
Traditsiooni kohaselt tunnusta-
takse Emadepäeva eelsel reedel 
Raplamaa tublisid emasid ja an-
takse üle tiitel „Raplamaa Aasta 
Ema“. Rapla Naisseltsi eestveda-
misel on Raplamaal aasta ema 
valitud juba 12 korda. Sel aastal 
sai tiitliga pärjatud õpetaja Eve 
Burmeister Märjamaalt, kes oma 
tegemistes on tunnustus väärinud 
varemgi (muuhulgas tiitlid “Ma ise 
ilutegija” ja “Aasta õpetaja 2006). 
Rapla Naisseltsi esinaise, Silvi 
Tarto, sõnul oli iseloomulik joon sel 
aastal valdades esile tõstetud 
emade seas, et paljud neist olid 
õpetajad. Rõõmustav on tõdeda, et 
“Raplamaa Aasta Ema” tiitlisaa-
jate reas (2001) on olnud ka meie 
valla esindaja – Valve Jaakson.  
Aasta ema valitakse igal aastal 
valdade poolt esitatud kandidaa-
tide hulgast. Tiitli üleandmine 
toimub pidulikul vastuvõtul, kuhu 
on kutsutud kõigi valdade kandi-
daadid koos abikaasa ja lastega. 
Vigala valla kandidaadiks oli sel 
aastal Silva Paavel. Silva on ema, 

kes on raskustest hoolimata üksi 
üleskasvatanud kolm tublit last. 
Emana on Silva alati toetanud oma 
laste osalemist erinevates ettevõt-
mistes ning kunagi ei ole tema 
suust kuulda olnud nurisemist, et 
ei ole aega või ei ole võimalusi. 
Silva töötab Uuskaubi ürditalus ja 
tema nobedate näppude vahendu-
sel jõuab pakenditesse peaaegu  

Vigala valla Aasta Ema  2009 Silva Paavel oma lastega Raplamaa Aasta 
Ema tunnustamise üritusel. Foto: Siim Solman.

Vigala lasteaia lilledega kaunistatud saali Vigala vallas 2008 
aastal sündinud lapsed koos vanematega. Toimus valla ja 
raamatukogu poolt läbiviidud lastele esimese raamatu üle-
andmise pidu. 
2007 aastal alustas Eesti lastekirjanduse Keskus projektiga 
anda igal aastal vabariigis sündinud väikesele ilmakodani-
kule just tema jaoks koostatud raamat. Nii valmiski ilus ja 
sisukas „Minu esimene raamat“. Selle projekti peamine rahas-
taja oli kultuuriministeerium eesmärgiga äratada lastes 
võimalikult vara huvi raamatute ja lugemise vastu. 
Õnnitlustseremooniat algustasid lasteaia lapsed kaunite 
laulude ja tantsuga. Järgnes vallavanema Priit Kärsna 
südamlik pöördumine lastevanemate ja külaliste poole ning 
ka temalt muusikaline tervitus. Iga beebi sai kauni raamatu, 
vanematele roosiõied. Väikesed ilmakodanikud käitusid 
väärikalt – ei nuttu ega virisemist ja andsid seega vanematele 
võimaluse omavahel vestelda ning kringlit-kooki maitsta. 

Vigala vallas sündis möödunud aastal 17 last. Kahju oli sel-
lest, et paljud jäid peole tulemata ja seega ilma ilusast 
üritusest. Korraldajate arvamus oli, et see sündmus saaks 
kauniks traditsiooniks ja toimumise ajaks jääks just 
lastekaitsepäev. 

2009 aastal sündivad  lapsed saavad kingituseks samuti 
raamatu, pealkirjaga „Las laps loeb“. 

Mai Sipelgas
raamatukogu juhataja

Beebidele kingiks raamatud 
 

1. juunil lastekaitsepäeval kogunesid Kivi- 
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Projektijuht Krista Tõldmaker. 
Projekti maksumus 45 998 krooni 
2. Vigala Vallavalitsuse projekt  
„Laste folklooripäevad Vigalas“. 
Projektijuht Janika Liländer. 
Maksumus 54 763 krooni. 
3. Vigala Vallavalitsuse projekt 
„Kivi Vigala Põhikooli II-III astme 
õpilastele rahvarõivaste soeta-
mine“. Projektijuht Ilona Noor. 
Maksumus 46 388 krooni.  
4. MTÜ Jätkusuutlik Vana Vigala 
projekt „Vana-Vigalasse savipõle-
tusahi ja võõrkeelne looduse ja kul-
tuuri õpperaja voldik“. Projektijuht 
Maie Üürike. Maksumus 46 200 
krooni.  
5. Seltsingu Vigala Kunstipada 
projekt „Keraamika suvekool“  
Projektijuht Astra Põlma. Maksu-
mus 54 860 krooni. 
 

Teadmiseks kõigile, kes 
soovivad projekti kirjutada: 
Meede 4.1 Asulate füüsilise elu-
keskkonna parendamine (investee-
ringutoetus -ehitamine, rekonst
rueerimine ja soetamine) taotlusi 

Vigala vald oli edukas 
projektide kirjutamisel  
 
2009.a LEADER programmi raa-
mes Raplamaa Partnerluskogule 
esitati Vigala vallast mitu taotlust, 
millest kuus said positiivse otsuse 
osaliseks. Kõigile projektikirjuta-
jale suured TÄNUD, te olete teinud 
suure töö ja head oma vallale! 
 

Meede 4.1 „Asulate füüsilise olu-
korra parendamine“ 
1. Vigala Vallavalitsuse projekt 
„Kivi Vigala keskväljaku ehita-
mine“. Ehitatakse Vigala valda 
puhkeala mänguväljaku, rula-
platsi, jaanitule lõkkeaseme, 
purskkaevu, istepinkide, valgus-
tuse ja haljastusega. Maksumus 
1 537 357 krooni. Projektijuht 
Riina Redlich.  
Meede 3.1 „Pärimuskultuuri 
traditsioonide säilitamine ja 
arendamine“ 
1. Vigala folklooriselts „Kiits-
harakad“ projekt „Linased rõivad 
folklooriseltsile Kiitsharakad“. 

saab  esitada ajavahemikus 15.08-
15.09.2009 
Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng
(investeeringutoetus + nn “peh-
med” tegevused) taotlusi saab esi-
tada ajavahemikus 16.08- 01.09. 
2009 
Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja 
sotsiaalse aktiivsuse arendamine 
(eeskätt pehmed tegevused) Taot-
lusi saab esitada ajavahemikus 
15.10- 13.11. 2009 
 

Leaderi infopäev ettevõtjatele! 
16. juulil Rapla Maavalitsuse II 
korruse saalis 
Ettevõtjatele mõeldud infopäeval 
tutvustatakse 16. augustil avaneva 
Raplamaa Partnerluskogu 
LEADER meetme 1.2. Mikroette-
võtluse arendamine raames antava 
toetuse tingimusi ja taotluse do-
kumente. Infopäeva viivad läbi 
Raplamaa Partnerluskogu ja Rap-
lamaa Arendus- ja Ettevõtluskes-
kuse töötajad. Infopäevale eelne-
valt registreeruma ei pea.  

Riina Redlich, asevallavanem 

Hei savi- ja 
kunstihuvilised! 
 
Vana-Vigala Rahvamaja külje all 
tegutseb juba mõnda aega seltsing 
„Vigala Kunstipada“, mille 
eesmärgiks on rahvusliku käsitöö 
ja -kunsti edendamine koduvallas. 
Seltsingu juhatus esitas kevadel 
projekti „Keraamika Suvekool“ 
Raplamaa Leadri Pärimuskultuuri 
projekti konkursile, mida ka 
osaliselt rahastatakse.  
Keraamika Suvekool toimub kahes 
osas juuli ja augustikuus 
(kuupäevad on täpsustamisel) 
koostöös Sulu Külakeskusega ja 
õpetajaks Savipäevalt tuntud Piret 
Marks. 
Koolituse eesmärgiks on huviliste 
koolitamine keraamikaga tegelemi-
seks. Saab harjutada kerdral 
treimist, glasuuride valmistamist 
ja näha, mis moodi näeb välja 
keraamika, mis on valmistatud  
puupõletusahjus. 
Keraamikaga saab tegeleda ka 
Vigala Küladepäeval 25. juulil 
Vana-Vigalas.  
Kui sinus tekkis huvi meie 
tegemiste ja ettevõtmiste vastu,   

taim, loom. Rohkelt sisaldab teos 
pildimaterjali, eraldi lehtedel on 
värvifotod, huvipakkuv on rubriik 
„Mõisteid põllumajanduspoliiti-
kast“. Raamatus on ka meditsiini-
doktor Jaak Uibu põhjalik 
ülevaade teemal „Maarahva 
tervis“, kuhu on lisatud ka huvitav 
pildimaterjal. Raamatu maht ja 
sisukus eeldab raamatule küllaltki 
kõrget hinda.  
Seda suurem oli üllatus, et Arvo 
Sirendi kinkis selle raamatu Kivi-
Vigala raamatukogule; heade 
soovidega meie lugejatele. Suured 
tänud kinkijale! On ju hetkeseis 
raamatukogudel riigirahade 
poolest üpris nigel ja saada selline
suurepärane teos kingiks, teeb 
rõõmu. Samas ütlen tänusõnad 
Jaak Uibule, kes raamatu ühe 
autorina oli kindlasti ka kingiidee 
algataja ja toetaja. 
Oma lugejatele soovin aga 
mõnusaid hetki selle raamatu 
seltsis ja äratundmisrõõmu 
möödunud aegadest.  
 

Mai Sipelgas
Kivi-Vigala raamatukogu

juhataja

uuri rahvamajast järele. 
Keraamika Suvekool on mõeldud 
20-le inimesele, kui soovid sellest 
osa võtta kindlasti kohe ühendust 
(tel.5636 2293 Astra Põlma). 
Kes ees, see sees! 
 

Astra Põlma 
 
 

Kingitus raamatukogule  
 
Hiljuti, olles külas Kivi-Vigalas 
elavatel tuttavatel, külastas meie 
raamatukogu 
põllumajandusteadlane Arvo 
Sirendi. Kuna Sirendi on 
mitmeköitelise teose „Eesti 
põllumajandus XX sajandil“ 
peatoimetaja, oli huvitav kuulda 
raamatu saamisloost ja sellega 
kaasnevatest probleemidest. 
Raamatukogul on olemas selle 
teose I osa ja II osa 2 köidet. Kõige 
mahukam on aga raamatu III osa, 
mis mahult on ligi 900 lehekülge. 
Alapealkirjast loeme, et see on 
ülevaade põllumajandusest 
siirdeperioodil aastatel 1990 –
2008. Vaadeldud on kolme
teemaderingi: inimene ja ühiskond, 
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varemetest ülesehitatud, jätab ta 
igati keskaegse mulje ja meenutas 
kohati meie Talinna vanalinna. 
Sain ilmselt ka vastuse, miks 
Tallinna vanalinna valiti 80-
ndatel restaureerima just 
poolakad.  

Auschwitzi koonduslaager 
.Olles palju filme vaadanud ja 
kuulnud mälestusi II maailmasõja 
koledustest, ei soovinud ma seda 
paika vaatama minna. Taipan pii-
savalt kui koletu see ja mõistuse 
vastane see kõik oli. Leian, et on 
vaja mälestada ka seda sündmust, 
eriti oluline on see neile, kelle 
peresid see puudutanud on, ning 
muidugi ka ajaloo huvides.  
Mõistmatuks jääb ikkagi, kuidas 
on selline vägivald ja julmus 
võimalik. Mis oli sellise 
ebainimlikkuse põhjuseks?  
Üllatas, et kohale oli sõitnud väga 
palju turismigruppe. Häiris see, et 
ekskursioonilt tulnud lastele ei 
paistnud see eriti hinge minevat.   

Krakowi vanalinn on väga ilus ja 
armas linn! Siia tahaks tulla ku-
nagi kindlasti tagasi. Kuningalossi 
siseõu oma koridoride ja sammas-
tega tõi silme ette Shakespeare 
aegse lavakujunduse. Nägin vai-
musilmas jooksmas „Tõrksa taltsu-
tuse“ või „12 öö“ tegelasi. Anneta-
jate mälestustahvlite hulk Kunin-
galossi müüris näitas selgelt, et   

Kultuuritöötajate õppereis 
UNESCO pärandi mail 
 
17.-22. maini viibisid Raplamaa 
kultuuritöötajad väga harival ja 
huvitaval õppereisil Poola ja 
Slovakimaal. Käidi uudistamas 
UNESCO kaitse alla võetud kul-
tuuriobjekte ja nähtusi. Reisi siht-
kohad ja kava panid kokku Irina 
Pärila ja Valdo Rebane. Vigala 
mailt olid koolitusel Mai Sipelgas, 
Mare Ülemaante, Heli Lints, Astra 
Põlma ja Gerda Mölder. 
Kui Irina on Raplamaa kõigile kul-
tuurihuvilistele väga hästi teada, 
siis Valdo Rebasest võiks natuke 
pikemalt pajatada. Te ei eksi, kui 
arvate, et üks Valdo Rebane on ju 
rahvatantsu looja ja tantsujuht, 
tegemist ei ole nimekaimuga vaid 
ikka selle sama isikuga. Kuid see 
ei ole veel kõik, sest ameti poolest 
on ta hoopis Hansabussi bussijuht. 
Seega meie seltskonnal tohutult 
vedas, et ühes isikus oli nii bussi-
juht, kultuurihuviline ilmarändur 
ja üle keskmise tasemaga 
manager.  
Reis toimus bussiga ja seetõttu 
kestiski peaaegu terve nädala. Ega
meil bussis rahulikult tukkuda las-
tud, sest tegemist oli ikkagi kooli-
tusreisiga ja seega toimusid bussis 
üldharivad loengud UNESCO 
konventsiooni ning läbitavate 
maade kultuuri ja ajaloo teemadel 
(kaasa arvatud Leedu ja Läti). 
Praeguseks on esindusnimekirja 
kantud 90 kultuurinähtust, mida 
UNESCO tunnustas aastatel 2001-
2005. Tänaseks on UNESCO kaitse 
aluseks tunnistatud ka Kihnu kul-
tuuriruum ning Eesti, Läti ja 
Leedu laulu- ja tantsupidude tra-
ditsioon. Lisaks esitas Eesti 2008. 
aastal taotluse seto leelo, seto 
mitmehäälse laulutraditsiooni 
kandmiseks esindusnimekirja. 
Vajadus erinevate kultuurinäh-
tuste kaitseks tuleneb sellest, et 
säilitada erinevaid rahvustradit-
sioone ning omanäolisi paiku. See 
on vastukaaluks üleilmsele globa-
liseerumisele ja aitab ka selles kul-
tuuriruumis viibijatel mõista kui 
väärtuslik on see keskkond kus 
nad toimetavad. 

Esimene programmi sihtmärk oli
Varssavi vanalinn. Ehkki linn on 

kui on hea idee, siis ei ole 
maalimast ka raha kadunud.   
Suured pühakute skulptuurid 
kiriku ees olid kohati kaetud 
musta korraga. Kas tõest happe-
vihmad võivad tekitada selliseid 
kahjustusi? Kahju! 
Eelmine Rooma paavst oli pärit 
Poolast, nägime oma silmaga neid 
paiku kus ta elas, koolis käis ja 
toimetas. Mina olen astunud samu 
teid kui Rooma paavst - kõlab 
uhkelt! 

Wieliczka soolakaevandus. Olin 
elus teist korda kaevanduses. Võr-
reldes põlevkivikaevandusega Ida-
Virumaal, tundus soolakaevandus 
palju tulvalisem. Mingit ahistust ja 
hirmu ei olnud. Meeldis väga eks-
positsiooni korrastatus, maketid, 
erinevad ruumid, kabelid, kaunis 
kirik, legendid, kaevanduse iga-
päeva elu imiteeriv muusikaline 
üllatus ja muidugi giid! Arvan, et 
muuseumitöötajad said väga palju 
huvitavaid nippe, kuidas oma eks-
positsiooni elustada ja mõisteta-
vaks teha. Uskumatu milliseid 
meistriteoseid on loodus vorminud 
ja mida kõike saab soolast teha! 
Täielik imedemaa! Usun, et kind-
lasti jälgis meie teekonda 314 m 
sügavusel merepinnast ka mõni 
pisike päkapikk. 

Astra Põlma
Reisikirjeldus jätkub järgmises 
vallalehes 

Krakowis asuva Kuningalossi siseõu  nägi välja kui lõik Shakespeare´i 
aegsest  filmist. Pildi autor: Astra Põlma.
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Avaldame kaastunnet  

Andreas Umalas´ele’ 

ISA 

surma puhul. 

Lepiku Lihatööstus

Meie hulgast lahkunud 
 

Teerho Paukku 

 

Müüa kolmetoaline korter 

Vana-Vigalas 

telefon 503 2996. Selle aasta 1. juulist on suitsuandur igas kodus 
kohustuslik. Nõude mõte on vähendada tulesurmade 
arvu ja tulekahjude hävitavaid tagajärgi kodudes. 

• Kui kodus on üks suitsuandur, on kõige sobilikum see 
paigaldada magamistubade vahelisse koridori. Kui kodus 
on mitu suitsuandurit, panna need magamistubadesse ja 
elutuppa. 

• Kööki ei tasu suitsuandurit paigaldada, toidu 
valmistamisel hakkab andur valehäiret andma. 
Valehäireid võivad põhjustada ka veeaur ja ehitustööde 
tolm. 

• Suitsuandur tuleb lakke kinnitada kruvidega. Kleebitud 
andur võib alla kukkuda ning puruneda. Kruvid ja 
tüüblid on suitsuanduriga kaasas. 

• Suitsuanduri patareid tuleb vahetada keskmiselt üks 
kord aastas. Andur annab patarei tühjenemisest ka ise 
märku vaiksete signaalidega. 

• Suitsuandurist on kasu ainult siis, kui see on lakke 
paigaldatud ning patarei on täis. 

• Suitsuanduri töökorras olekut saab kontrollida anduril 
olevat testnuppu vajutades 

Lääne-Eesti päästekeskus

Alu Rahvaõpistus  
 

(Keskkooli 1a, Raplas)  

alustab õppetööd Tallinna 

Tööstushariduskeskuse  

RÄTSEPA 
(õmblemine, käsitöö)  

2-aastane õpperühm. 
 

Õpilastele makstakse välja sõidu- ja 
söögiraha. Edukatele õppijatele 
makstakse stipendiumi 600 krooni 
kuus. 
 

Informatsioon telefonidel: 
5374 7905 või 518 4330 
Dokumentide vastuvõtt tööpäevadel 
alates esmaspäevast, 17. augustist 
2009. a kell 12.00 – 16.00 Raplas, 
Keskkooli 1a. 

Vigala Sõnumid. 
Suvel ilmub vallaleht juuli keskel, 
augustis puhatakse. Alates 
septembrist ilmub aga jällegi
tavapäraselt – iga kuu esimesel 
poolel. 
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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 
 

JUUNI 
 

Regina Pedosk 90 
Linda Illimar 90 
Oskar Roosi 87 
Erika Kanter 84 
Alma Vitsberg 83 
Hilja Jürisalu 82 
Virve Lepik 70 
Jüri Keerd 70 
Lehte Tamme 65 
Marje Paabort 60 
Virve Tikerpalu 60 
Peet Rokk 60 
 

Igasse õide on peidetud päike, 

saatku ta kõiki 
su teid ja käike.

Igas õies on naeratus peidus, 

igas õies me  
õnnesoov leidub.

 

Palju õnne! 

PAKUME TÖÖD! 
 

Vana-Vigala Põhikool  
kuulutab välja konkursi 

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA 
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja, 11 

tundi, lisaks ringitunnid) 

ametikoha täitmiseks alates 1.septembrist 2009. 
 

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide koopiad esitada hiljemalt 19. juuniks 
aadressil: 
Vana-Vigala Põhikool 
Vana-Vigala, Vigala vald, Raplamaa 78003 
 

Täiendav info tel. 5330 5966; www.vana-vigala.edu.ee  
e-post: vigala.pohikool@mail.ee 
 

Vigala valla suveüritused 

13.06 Vigala valla suvepidu Vana-
Vigala laululaval 

303.-04. juuli Hard Rock Laager 
Vana-Vigalas 

25.07 Vigala valla külade 
kokkutulek Vana-Vigala 
Rahvamaja juures 

28.07-02.08 VII folkloorilaager 
Vana-Vigalas 

08.08 Vigala valla spordipäev 
Kivi-Vigalas 

15.08 Poti laat Vana-Vigalas 


