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Vigala Sõnumid 
Leiutajateküla vastlapäev 

Vastlapäeva tähistamine Kivi-Vigalas 
 
24. veebruaril kogunes Kivi-Vigala uuele 
kelgumäele meeleolukas seltskond, kes võtsid 
nõuks ühiselt korralik vastlatrall maha pidada. 
Külarahvas sai võistelda pikimas liulaskmises, 
täpsusliulaskmises, vankriratta veeretamises ja 
loomulikult isevalmistatud liuvahendite võistluses. 
Isevalmistatud sõiduriistu oli kohale saabunud  
lausa üheksa. Figureerisid nimed nagu „Tatika 
lennuk“, „Soome tool“, „Katuse plekk“, „Kapote“ ja 
muud huvitavat. Juba liumasinate nimedest võib 
järeldada, et vajadusel pole inimeste osavusel piire, 
nii võis kohapeal tutvuda uusima kelguehituse 
tehnoloogiaga alates suusakelkudest kuni kelguni, 
mis nägi välja pigem motoriseeritud sõiduvahend 
kui kelk, isegi registreerimisnumber ei puudunud. 

Tihedam rebimine uhkema masina üle käis „Tatika 
Lennuki“, autor Tarmo Paat, perekond Nei ja 
Vaarma lennumasina ja korraldajate Antsu ja 
Hannese lennumasina vahel. Rahva ühisel 
häälepaelte vallalaskmisel hääletati võitjaks 
Tarmo Paadi „Tatika lennuk“.  
Peale liulaskmise ja ratta veeretamise pakuti 
kõigile soovijatele sooja hernesuppi ja teed. Suur 
tänu kõigile, kes viitsisid ennast kohale toimetada. 
Rahvast oli isegi üllatavalt palju. Kõige suuremad 
tänud loomulikult peakorraldajatele Ants Kukk´ele 
ja Hannes Sassi´le. Veel aitasid üritusele kaasa 
Kivi-Vigala Põhikooli kokad, Heli Lints ning 
allakirjutanu aitas niikaua ratast veeretada kuni 
ratas ribadeks läks.  
 

Marko Kreuz



  

 

2  koolid  märts 2009 

Veebruar Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 
14. veebruar ehk sõbrapäev on 
koolirahvale alati üks oodatumaid 
päevi terve kooliaasta jooksul. 
Traditsiooniliselt on meie koolis 
selle päeva korraldajaks 8.klass, 
kes oma ülesande väga toredasti 
täitis. Hommikul sai iga koolitulija 
sõbrapäevakommi, kenasti kaunis-
tatud kivisaalis oli päev otsa ava-
tud sõbrapäeva postkontor. Päeva 
lõpu poole viisid kaheksandikud 
aulas läbi kaks mängutundi – algul 
noorematele klassidele, seejärel 
vanematele. Mängutunnid olid 
vahvasti ette valmistatud ja lusti 
jätkus kõigile osalejatele. 
Eesti Vabariigi aastapäeva tähis-
tasime 23.veebruaril, mil toimus 
mitmekesine ja meeleolukas  

kontsert-aktus, kus esinesid meie 
kooli pillimehed, tantsijad, laulu-
lapsed ja tublimad luuletuste 
lugejad. Loomulikult ei möödunud 
päev sünnipäevakoogi söömiseta. 
Vastlapäeva pidasime seekord 
hoopis tuhkapäeval, sest õige 
vastlapäev juhtus sel aastal 
kalendri järgi hoopis vabale päe-
vale. Vastlaliud sai tänavu lastud 
laululava läheduses, kus pinkide 
kõrvalt alla lastes päris kena 
kelguhoo sisse sai. Peetud sai kõige 
pikema liu võistlus ja ilmselt kas-
vavad sel suvel kõige pikemad 
linad Katri Alesmaa (4.kl.), 
Andreas Viibuse (3.kl), Tuuli Roosi
(8.kl.) ja Marko Piiri (9.kl) põllul. 
Eks sügisel vaatame ja mõõdame! 
Peale liulaskmist ja muid võistlusi 
ootas iga vastlapäevast osalejat 
koolimajas soe tee ja vastlakukkel. 

Üritust aitasid jõu ja nõuga ette 
valmistada ja läbi viia 7.klassi 
lapsed. Suur tänu neile! 
26. veebruaril toimus meie koolis 
kontsert nimega “Muusikaline 
luule”. Esines pianist Kadri-Ann 
Sumera, kes esitatava muusika 
väga põhjalikult ja köitvalt lahti 
seletada oskas. Alustuseks mängis 
ta lastele ühe oma isa Lepo 
Sumera kirjutatud loo “Liblikas, 
kes ärkas talvel üles” ning rääkis 
pala saamisloost, milles ta ise väi-
kese tüdrukuna osaline oli. See-
järel mängis Kadri-Ann Sumera 
Schuberti ja Schumanni klaveri-
muusikat. Usun, et iga suur ja 
väike kuulaja, kes vähegi kuulata 
ja mõista tahtis, sai meeldiva 
kontserdielamuse. 

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

Talvistega Kivi-Vigala 
Põhikoolist 
 

Sõbrapäev 
Kivi-Vigala põhikoolis tähistati 
lõbusalt sõbrapäeva. Kõik õpilased 
tulid rõõmsa tujuga kooli. Kooli 
peale tehti ühine suur postkast, 
kuhu pandi kirjad ja päeva lõpus 
jagati sõbrapäeva kaardid kätte. 
Kogu koolipere mängis ühiselt 
tantsumänge ja oli lõbusas tujus. 
Valiti ka sõbralikumad poiss ja 
tüdruk eraldi algklasside ja 5.-9. 
klassi hulgast. Need olid Eneli 
Suitsev ja Jürgen Kõllo I klassist 
ning Liis Siimar 7. klassist ja Siim 
Paluoja 9. klassist. Päeva jooksul 
vahetati ka oma valmistatud 
sõbra-käepalu. Klasside ustel olid 
suured südamed, millele kõik said 
kirjutada häid soove. Päev lõppes 
sõbradiskoga, kus omakorda 
toimusid mitmed võistutantsimised 
ja mängud. Diskorid olid dj Taadu 
ja dj Tann. 
 

Tanel Viimne ja 
Siim Paluoja IX klass

EV 91 ja Vastlapäev 
23. veebruaril tähistasime 
vabariigi 91. aastapäeva ja vastla-
päeva. Hommikul oli aktus, kus 
lauldi isamaalisi laule, tantsisid 

kooli rahvatantsijad, loeti luuletusi 
ja autasustati paremaid sportlasi 
ning neid õpilasi, kes osalenud 
erinevatel aineolümpiaadidel. 
Aktusele järgnes väike paus, kus 
piduriided vahetati mölluriieteks 
ning algas vastlapäev! Käisime 
Kivi-Vigala uuel suusamäel kelgu-
tamas, toimusid erinevad võist-
lused. Näiteks tuli ümber tiigi 
joosta väikeseid kelgul vedades,  

veeretati vankriratast, toimus 
vigurkelgutamine ja täpsuskelgu-
tamine mäest alla jpm. 
Traditsiooniliselt saime ka 
hernesuppi ja vastlakukleid. Kõik, 
nii õpetajad kui ka õpilased said 
endale ilusad punased ninad ja 
põsed ning hea tuju. 
 

Aileen Kreuz ja 
Annika Seits IX klass

Sõbralik sõbratants Kivi-Vigala Põhikoolis



  

 

3 märts 2009 küla teeb / kultuur / reklaam 

VASTLAPÄEV VELISE JÕEL 
 

Tänavuse aasta kalender kinkis Eesti rahvale 
kaks pidupäeva ühekorraga – Eesti Vabariigi 
aastapäeva ja vastlapäeva. See andis kõigile 
neile, kel vastlaliug eelnevatel aastatel 
töölolemise tõttu tegemata jäänud, sel korral 
võimaluse lausa terve päev vastlasõitu teha! 
Nii koguneski Kurevere külarahvas ja palju 
teisi toredaid sõpru-tuttavaid 24.veebruaril 
enne keskpäeva Velise jõele. 
Idee selline tore üritus laiemalt ette võtta tuli 
Kurevere küla mehelt Viljo Siimsalult, ürituse 
juured ulatuvad aga juba mitmete aastate 
taha, mil üks sõpruskond sõbrapäeva paiku 
Velise jõe jääl kokku sai, et sportlikult ja 
lõbusalt vabas õhus sõbrapäeva tähistada. Nii 
on see olnud juba oma 5-6 aastat. Kui jõejää 
vähegi kannatab, tullakse ikka ja jälle 
sõbrapäeval kokku, kusjuures seltskond on 
iga aastaga arvuliselt kasvanud. Kuna 
seekord sõbrapäeva ajal osa tavapärasest 
seltskonnast üritusel osaleda ei saanud, 
otsustasime kokku tulla just vastlapäeval 
ning lisaks kutsusime lustima ka Kurevere 
külarahva.  
Ilmataat oli sel korral õnneks väga vastla-
päevaliste poolt ja rahvast kogunes kogu 
päeva jooksul jõejääle vast 70 ringis. Tuju oli 
kõigil hea, jõe kaldale katsime pika pidulaua 
ning istuda sai ka lõkke ääres. Mehed lükka-
sid lumest puhtaks kaks “väljakut” – ühe 
uisutajatele ja teise hokimängijatele. Lusti ja 
liikumisrõõmu jätkus küllaga, sest hokitur-
niirile registreerus lausa viis võistkonda! Jää 
oli teadagi libe ja mõni hokimängija oli vast 
rohkem pikali kui püsti. Lapsed said samal 
ajal, kui nende vanemad hokilahingus olid, 
uisutada ja vastlaliugu lasta, kõige pisemad 
vastlapäevalised olid aga veel nii tillukesed, et 
magasid enamuse ürituse ajast oma tite-
vankrites õiglast und.  
Kui jäähokilahingud peetud, toimusid lastele 
teatevõistlused ja suurematele uus perspek-
tiivikas spordiala suusaheide. Selle ala teh-
nikast võiks öelda niipalju, et kõige kauge-
male lendab suusk siis, kui seda heita tagu-
mine ots eespool ja oluline on ka võistlejate 
heitejärjekord – viimastele jäi heitmiseks vaid 
suusa keskmine osa! Nalja sai selle 
suusaheitmise juures igatahes päris palju. 
Kogu selle jutu peale küsite kindlasti, et miks 
pole ära toodud võistlusprotokolle ja võitjate 
nimesid. Vastuseks võin öelda, et sellel päeval 
võitsid tegelikult kõik, kes kohale tulid ja 
aktiivselt kaasa lõid! Kui ilmataat järgmisel 
aastal sama helde on, kohtume sõbra- või 
vastlapäeva paiku jälle Velise jõel! 
 

Silja Käär
Kurevere küla külavanem

Vigala valla laste lauluvõistlus 
 

07.veebruaril toimus Kivi-Vigala Rahvamajas esimest korda 
Vigala valla laste lauluvõistlus. Üritus sai teoks Silja Kääri 
ettevõtmisel ja vallavalitsuse toetusel. Osalema tuli 6 laulu-
poissi ja 31 laulutüdrukut. Võistlejaid hindas žürii koossei-
sus: Krista Tõldmaker, Jaanika Kuusik, Olavi Meeles ja 
Meelis Pappe. Laulud olid lastele selgeks õpetanud juhen-
dajad Silja Käär, Aili Soonberg ja Eda Soosaar. Võistlus käis 
4-s vanuserühmas.  
5-6-aastased – kõige tublim oli Kärolin Kikas, väga tublid 
olid ka Joonas Asumets, Heily Tiitus ja Relika Kullap. 7-9-
aastased – kõige tublim oli Aron Aaspere, väga tublid Raido 
Rahepapp ja Mari Saffre. 10-12-aastastest oli kõige tublim 
Kristel Kirsipuu, väga tublid olid Pille-Riin Noppel, Triinu 
Ülemaantee ja Grete Kärsna. See vanuserühm oli ka kõige 
arvukamalt esindatud. 13-15-aastastest oli kõige tublim 
Anni Vitsberg, väga tublid olid Liis Einling ja Meeli Pappe. 
Võitjaid ootas uhke auhinnalaud, kõik osavõtja said mäles-
tuseks tänukirja, šokolaadi ja lilleõie. Tegelikult väärivad 
kiitust kõik osavõtjad ja juhendajad ning samuti ka pealt-
vaatajad, keda oli kogunenud rahvamajja väga arvukalt. 
Maakonda edasi võistlema läks iga vanuserühma parim. On 
teada, et Raplas valis žürii välja need lauljad, kes esindavad 
Rapla Maakonda Eesti Meestelaulu Seltsi korraldataval VI 
poiste-solistide võistulaulmisel ja 8-9 aastaste seast osutus 
väljavalituks Aron Aaspere. Väga tubli saavutus! Hoiame 
teile pöialt Aron ja õpetaja Silja. 

Heli Lints
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Kogu kool on väga lapsekeskne, 
seintel õpilaste töid, grupitöid ja 
projektitutvustusi. Õpitakse väga 
erinevaid keeli, nt. araabia, ungari, 
albaania jne., ikka projektipõhiselt 
ja selleks, et austada üksteise pä-
ritolu ja pisutki teatud teemade ja 
sõnavara piires eri keeltega tut-
vuda. Samas on nn keelteateljee-
des osalemine- õppimine vabataht-
lik valik, aga selle keeleõppe võib 
ka valida see laps, kes on täiesti 
austria päritolu. Paljud vanemad 
peavad oluliseks anda oma lastele 
nn Euroopa mastaabis haridust, et 
olla valmis elama mitmerahvuseli-
ses sallivas ühiskonnas.  
Õpetajate ettevalmistus selles 
koolis nõuab Freinet´ ja 
Montessoure´ õpetuse tundmist 
ning õppekavadki on nende endi 
koostatud, seda koostöös Austria 
naabermaade kolleegidega. Saksa-
keelne õppetöö nõuab nii mõneltki 
lapselt, kes pole austria päritolu, 
algul rohkem pingutusi. Ometi 
laabub kõik loomulikult, indivi-
duaalsust arvestades. Kuna klassis 
on korraga 2-5 õpetajat, lähtuvalt 
sellest, kui palju on parajasti eri-
liste vajadustega õpilasi, leitakse 
iga lapse probleemi jaoks kiiresti
abi või lahendus. Inglise keelt õpi-
takse Inglismaalt pärit õpetajaga, 
algul vaid suuliselt korrates, ves-
teldes. 

järgneb lk 5

jällegi selleks, et neid projekti 
partneritele tutvustada. 
Iga koolijüts teab, et kooli on hea 
minna, kui kodus oled hästi ära 
õppinud. Nii tundsime ka meie 
end, kui neljakesi teele asusime, 
sest kogu koolipere oli selleks het-
keks oma panuse andnud: kes reisi 
ette valmistades, kes õpilasi ju-
hendades. Eelkõige tänu meie õpi-
lastele, kelle pärast ju kogu see 
projekt käima on lükatud, et luua 
kontakte ja vaadata huviga ja sal-
livalt teiste riikide ja rahvaste 
poole, kes tulevikus loodetavasti 
mõistvalt ja loomulikult koos elada 
suudavad. Kuigi me Eestis juba 
pisut räägime sallivuse vajadusest, 
siis tegelikkuses igapäevaselt, eriti 
maaoludes, me selle vajadusega 
eriti kokku ei puutu. 
Kui jätta vahele mugava ja põneva 
lennureisi kirjeldus, siis saabu-
mine Viini oli väga meeldiv, sest 
kohtusime juba tuttavate ja ka 
osalt uute kolleegidega. Programm 
oli ette valmistatud hoolikalt, igal 
sammul saatis meid keegi ning ap-
susid praktiliselt polnud.  
Viini Rahvakooliga kohtumine al-
gas õpilaste tervituse ja lauludega. 
1.-4. klassi väga erineva rahvus-
liku ja rassilise päritoluga sära-
silmsed, siirad lapsed laulsid õpe-
tajate kitarride saatel sellest, kui-
das lapsed ühisest õnnelikust tule-
vikust Euroopas unistavad. 

Comeniuse projekti 
kohtumine Viinis 
 

11.-16 veebruaril 2009 käisime 
Vana-Vigala Põhikooli 4 õpetajaga 
Austria pealinnas Viinis teisel 
Comeniuse projektis osalejate koh-
tumisel, mille valmistasid ette 
Austria Viini Euroopa Rahvakooli 
õpetajad.  
Projekti „Europa puzzle“ esimesel 
sissejuhataval kohtumisel 2008.a 
oktoobris Leedus antud ülesanded 
tulid nüüd igal osaleval koolil täita 
ja kaasa võtta. Seekord ükski osa-
leja maa õpilasi reisile kaasa ei 
võtnud, kuna võõrustaja koolis õpi-
vad vaid 1.- 4. klassi õpilased ja nii 
väikesi lapsi arusaadavatel põhjus-
tel vanemateta välismaale ei viida. 
Kodutööna uurisime 5.-9.klassi 
õpilastega Läti, Leedu, Saksamaa, 
Austria ja Bulgaaria 5 olulisemat 
tähtpäeva. Klassid kandsid oma 
töö tulemused ette ühisüritusel 
kogu koolipere ees. Õpetajate kaas-
abil said tulemused vormitud 
saksa keelde Power Pointi prog-
rammi. Teiseks tuli kodutööna 
kirjeldada jõulude ja lihavõtte-
pühade tähistamist Eestis, nii koo-
lis kui kodus. Algklassiõpilased ja 
õpetajad abistasid tähtpäevade 
kirjeldamisel ja esitluse koostami-
sel. Nagu ikka, kujunes vajalike 
koduste tööde ettevalmistamine 
õigeks ajaks päris pingeliseks, sa-
mas pakkus see nii õpilastele kui 
juhendajatele palju avastamis-
rõõmu ja tegutsemislusti. 
Kui Leedus käisime 2 õpetaja ja 2 
õpilasega, kus projekti partnerid 
üksteisega tutvusid ja sõbrunesid 
ning noortel oli päris raske kohtu-
mise lõpus lahku minna, siis nüüd 
kodus ülesandeid täites olid loodud 
kontaktid väga olulised.  Meeli 
Pappe ja Tanel Paavel 9.klassist 
said oma isiklike kontaktide ja 
muljetega vägagi ilmestada Leedu 
oluliste traditsioonide uurimist. 
„Ideede laada“ nime all uurisime 
vestluste, arutluste ja küsitluste 
käigus, kui tolerantsed on meie 
õpilased ja õpetajad erinevat pärit-
olu ja erineva välimuse, ka erine-
vate omadustega inimeste suhtes; 
kui palju teatakse üldse teistest 
Euroopa maadest ja kust saadakse 
infot nende kohta. Tulemused 
analüüsiti ja koostati kokkuvõtted, 

Külas albaania keele tunnis. Vana-Vigala Põhikooli õpetajate esindus 
vasakult: Marje Orav, Silja Käär, Krista Tõldmaker, Hedi Maasikas.
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purskkaev suurte skulptuuridega, 
tagaplaanil mäel hooned sammas-
tega - jääb vaid ette kujutada, kui 
kaunis on see paik eri aastaaegadel. 
Jõudsime seda kõike seekord vaa-
data vaid väljast. Otsustasime kü-
lastada lossi pargis asuvat suurt ja 
väärikat kasvuhoonet, mille tai-
mede-lillede liigirohkus ja seal valit-
sev rahu mõjusid eriliselt võimsalt. 
Saime Viinist väga huvitava üle-
vaate tänu oma Viini partnerite hoo-
likale, hästi läbimõeldud program-
mile. Oma õppetöös kasutavad Viini 
Euroopa Rahvakooli õpetajad kõike 
seda, mida see Euroopa väärikas 
pealinn pakub: ajalugu, arhitek-
tuuri, kunsti, loodust, pargikultuuri, 
söögitraditsioone, jms - kõike seda 
jalutuskäike, vestlusi, väikesi uuri-
musi ja ettekandeid tehes. 
Mõningaid arvamusi meie osaleja-
telt: „Mitmetahuline Euroopa, mis 
meie väikese Eestis jääb tavaliselt 
hoomamatuks, oli Viinis külastatud 
koolides täiesti tuntav-nähtav!“ Silja 
„Fantastiline maa, fantastilised ini-
mesed! Kaunis linn!“ Marje 
„Tundsin end selles suurepärases 
suurlinnas väga hästi. Üllatavalt 
vähe arusaamatusi selles mitme-
keelses seltskonnas. Võõrustajate 
poolt hea meeskonnatöö.“ Krista 
„Saime palju huvitavaid ideid, häid 
muljeid. Soovin kõike nähtut ja ko-
getut oma õpilastega jagada.“ Hedi 
Kel on soovi, võib tutvuda meie koo-
lis eri maade kohta kogutud mater-
jalidega, samuti meie partnerite 
kodutöödega. Oleme valmis jagama 
oma kogemusi koduvalla koolide 
õpilaste ja õpetajatele. 

Hedi Maasikas
Vana-Vigala Põhikool

erinevates põnevates söögikohtades, 
nt. kuulsad originaalsete roogadega, 
veinide ja õlledega tuntud 
heuriger´id ilmestasid meie Viinis 
veedetud projektipäevi ja andsid 
võimalusi meeldivas rahvusvahelises 
õhkkonnas vestelda ja muljeid vahe-
tada. Peaaegu kesklinnas, Raekoja 
lähedal asuv hotell kujunes huba-
seks ja mugavaks koduks, kus pu-
hata, hommikust süüa ja nõu- pida-
miseks kohtumisi korraldada. 
Eriti mugav ja inimsõbralik tundus 
olevat Viini transport. Metrooliinid, 
trammid ja bussid: kõik käe-jala juu-
res, kasutatavad nt soodsa ühe nä-
dalase teatud linnatsooni piletiga. 
Peale esialgset kohmetust linna suu-
ruse ja uudsuse tõttu leidsime vaja-
liku tee ruttu. Eriti osav oli meie 
seltskonda vabal ajal juhtima huvi-
juht Silja Käär. Nii käisime Loo-
dusmajas vaatamas tohutut basseini 
suurte kalade, kilpkonnade jt. vee-
elukatega, nägime samas madude 
toitmist, kauneid väikesi akvaa-
riume imeilusate kalade ja koralli-
dega, troopikaosakonnas lendasid 
ringi linnud, hüplesid väikesed ahvid 
vaatajate peade kohal. Suurepärane 
koht, kus veeta lastega peredel 
nädalalõppu ja vaadata läbi klaasi 
väljas kerge tuisuga vingetuulist 
talveilma. 
Ilmaga üllatas meid Viin küll eba-
meeldivalt, isegi meie võõrustajad 
külmetasid ja tunnistasid lõpuks 
mütside- sallide vajalikkust, mida 
muidu vist sel ajal eriti ei kasutata, 
sest kevadeootus ja 7-8 soojakraadi 
oleksid loomulikumad. 
Kaunis Schönbrunn`i loss kogu oma 
suursugususes keset hiiglaslikku 
parki, maastikku paigutatud tohutu 

algus lk 4 
 
Alles 3.-4. aastal lisanduvad kirju-
tamine, põhjalikum lugemine. Nii on 
õpilased suhtlemisel igapäevaelus 
osavad ja loomulikud. 
Seejärel tutvustasime koos teiste 
partneritega ühisel üritusel oma ko-
dutöid. Peamiseks töökeeleks projek-
tis on saksa keel, vahel ka inglise 
keel. Kuna paljud osalejad Balti 
maadest ja ka Bulgaariast suhtlevad 
lisaks oma keelele veel ainult vene 
keeles, siis projekti üldkoordinaator 
Aldona Vinciene Leedust tõlkis vaja-
dusel olulisema info vene keelde. 
Arvestati kõigiga, meeleolu oli sõb-
ralik ja muidugi sai ka nalja. Aldona 
lõputu energia, südamlikkus, aga ka 
nõudlikkus ei jäta küll kedagi 
külmaks. 
Tegime plaane edasipidiseks, järg-
mine kohtumine Lätis ootab ees juba 
selle aasta mais ja uued ülesanded 
ootavad juba täitmist. 
Viini Euroopa Rahvakeskkooli kü-
lastusel nägime, kuidas järgmises 
kooliastmes 5.-8. (9.) õppetöö toimub. 
Jätkuvalt on oluline keeleõpe, mit-
meid aineid õpitakse kohe paralleel-
selt saksa ja inglise keeles, klassis 
on 2 ja rohkem õpetajat. Iga õpilase 
jaoks on talle kohandatud ülesanded, 
õpilasel endal on palju valikuvõi-
malusi. Peab aga ka lisama, et selli-
seid koole Viinis nagu Euroopa Rah-
vakool ja Rahvakeskkool on veel 
vähe. 
Külastusel Viini Euroopa Büroos 
tutvustasid projektis osalevad  maad 
end lühidalt ning vesteldi osalusest 
eri ühisprojektides. Võõrustajad pi-
dasid seda kohtumist eriti oluliseks, 
kuna nende Euroopa projektides 
osalemise kogemustepagas on suur 
ja tagasiside ja toetus Euroopa 
Büroolt oluline. 
Kui loetust võib jääda mulje, et 
Comeniuse projektis osalemine on 
ainult suur töörabamine, siis nii see 
ka päris ei ole. Võõrustajad tutvus-
tasid meile kauneid Viini vaatamis-
väärsusi, andsid ülevaate nende olu-
lisematest ajaloolistest etappidest ja 
valitsejatest. Käisime mööda 1,8 
miljonilise elanikkonnaga Viini tä-
navaid ja nautisime seda meeleolu, 
mida saabki ju ainult kohapeal ko-
geda. Viini kohvikud kuulsate 
Sacheri kondiitritoodetega, 
Apfelstrudel`id, erinevad kohvijoo-
gid, traditsioonilised Wiener 
Schnitzel koos juurde kuuluva kar-
tulisalatiga ja muud hõrgutised 

Comeniuse projekti Viini töörühm Schönbrunni lossi ees. 
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Vigala Vallavalitsuses 
 

11.02.2009 istungil otsustati: 
- moodustada katastriüksus maa 

riigi omandisse jätmiseks 
- väljastada projekteerimistingi-

mused kahele ehitisele  
- väljastada üks ehitusluba  
- väljastada kasutusload kahele 

puurkaevule 
- kiita heaks kahe kinnistu puur-

kaevude projektide aruanded 
- tunnistada hankel “Kivi-Vigala 

külakeskuse siseviimistlustööd” 
parimaks pakkumuseks OÜ 
Lalande  (registrikood 11218736) 
pakkumus kogumaksumusega 
483793 krooni 

- kehtestada arvestusliku kulu 
maksumuseks ühe õpilase kohta 
Kivi-Vigala Põhikoolis ja Vana-
Vigala Põhikoolis 2009.a. 17294 
krooni 

- maksta sotsiaaltoetusi neljale 
taotlejale kokku summas 4338 
krooni 

- toetada Vigala õpetajate šõutrupi 
osavõttu Viljandis 27.ja 
28.veebruaril toimuval XII teatri-
festivalil “Sillad” 2000 krooniga 

25.02.2009 istungil otsustati: 
- lubada erastada maad ühel 

taotlejal 
- määrata Vigala vallas  Vängla 

külas Keeru maaüksusel asuva 
ehitise teenindusmaa suuruseks 
992 m2 

- väljastada projekteerimistingi-
mused ühele rajatisele 

- väljastada kasutusload viiele 
rajatisele 

- kinnitada Vana- Vigala Põhikooli 
õpilaskodu toitlustamise pakku-
mise võitjaks FIE Elve Sumberg 
ning sõlmida temaga leping kuni 
01.09.2010 

- anda luba MTÜ Hard Rock Klu-
bile festivali Hard Rock Laager 
2009 korraldamiseks 1.- 5.juulini 

- toetada projekti “Vana-Vigala 
looduse ja kultuuri õpperada” 
voldiku tõlkimist inglise, saksa ja 
soome keelde 3000 krooniga. 

 

04.03.2009 istungil otsustati: 
- kinnitada vabade maade 

nimekiri 
- eraldada reservfondist ürituse 

“Raplamaa Laulukarussell 2009” 
toetuseks 1200 krooni  

Vigala Vallavolikogus 
 
26.02.2009 istungil otsustati: 
 
- kinnitada Vana-Vigala Avatud 

Noortekeskuse arengukava 
aastateks 2009 - 2013  

- kinnitada puudega lapse 
hooldajatoetuse määramise ja 
maksmise kord 

- kehtestada hooldajatoetuse 
määraks puudega lapse hoolda-
jale 400 krooni kuus 

- võtta Vigala vallale laenu SEB 
Pangast 2 miljonit krooni viieks 
aastaks välisinvesteeringute 
KOIT programmist Vana-Vigala 
mõisa hoone (Vana-Vigala 
Põhikool) renoveerimise ja EL 
Ühtekuuluvusfondist Matsalu 
alamvesikonna ÜVK projekti, 
omaosalus katteks 

- määrata sihtotstarbed kahele 
katastriüksusele 

- määrata kohanimed viieteist-
kümnele teele ja tänavale 

VANA-VIGALA RAHVAMAJA 
K U N S T I R I N G  
ootab kõiki huvilisi 

P Ü H A P Ä E V A L  22. märtsil  
 

VIGALA SAVIPÄEVALE 
KAVAS: 
11.30- 12.00 kogunemine  
12.00-12.30 Merike Hallik ja Piret Marks ülevaade 
treimistehnikast ja töövahenditest 
12.30-16.00 töötoad 
16.00-17.00 Kontserdile ja näitusele on oodatud kõik!!! 

• Kunstiringi tööde ja kogutud mustrite näituse avamine 
• Konkursi „Vigala mustrid savis“ tulemuste välja 

kuulutamine 
• rahvuslik kontsert FS „Kiitsharakad“ 
• savipäeval tehtud tööde tutvustus 
• Savipäeva lõpetamine 

Selleks, et osaleda töötoas tuleb ennast eelnevalt kindlasti 
19. märtsiks registreeruda!!!   
 

INFO: Vana-Vigala Rahvamaja 24-581 või 5636 2293 
astra.polma@gmail.com 
http://sites.google.com/site/vvigalarahvamaja/Home/vigala-savipaev 
 

Savipäeva toetavad Kultuurkapital ja Vigala Vallavalitsus 

Tähelepanu Kodutütred ja 
Noored Kotkad Rapla 
maakonnas 
 
20-22 märts toimub Kodutütarde ja 
Noorte Kotkaste kevadlaager 
Rapla Ühisgümnaasiumis. Laagris 
tuleb ette rivistusi, sport- ja selts-
konnamänge, Aasta KT ja NK 2009 
valimine, viktoriin Eesti lipupäe-
vade kohta ja muud huvitavat. Igal 
rühmal tuleb ette valmistada 
rühma laul.  
Laulu pikkus on kolm minutit; 
laulu kirjutamiseks on kaks 
varianti: 
•  kirjutada laul juba tuntud viisile 
• luua täiesti uus heliteos oma 

sõnade ja ka oma viisiga. 
Lubatud on ka võistlustööde esi-
tamine autorite kollektiivide poolt. 
Parim laul läheb edasi lõppkon-
kursile, mis toimub 25 aprillil 
Paides. 
 

Registreerida 15. märtsiks noorte-
juhtide kaudu või otse Kaiele. Info: 
kaie.kensap-kukk@kaitseliit.ee või 
telefonil: 53001885. 



  

 

7 märts 2009 kultuur / teated / kool 

Et me ikka osaleda saame, selleks 
tänud Vigala Vallavalitsusele, 
Kivi- Vigala põhikoolile, Kivi-
Vigala Rahvamajale, Vana- Vigala 
TTK-le ja meie kokkadele Rutile ja 
Katrinile.  
Festivalil osalesid ja oma panuse 
showtrupi tegemistesse annavad:
Tiina Kalda, Meelis Välis, Hannes 

XII üleriigiline õpetajate 
teatrifestival 
 
Juba 12 korda toimus Viljandis 
teatris “Ugala” õpetajate 
teatrifestival. Ja nagu kõik 
eelnevad aastadki võttis ka 
seekord Vigala Õpetajate 
Showtrupp festivalist osa.  
Selle aasta motoks oli “Mul meelen 
kuldne kodukotus”. Kõikide 
truppide esituses oligi rohkem või 
vähem näha valusaid meie maad 
puudutavaid teemasid ning 
punkte. Kokku osales festivalil 16 
truppi. Vigala showtrupi esitas  
pisut idiootliku alatooniga 
pisarakiskujat lugu - “Mul meelen 
kuldne…”. Tegemist oli nagu ikka 
trupi ühisüllitisega ja sisult poolest 
siiski pigem  rõõmsameelne 
etteaste. Saime mõnusasti 
reklaamida ka oma koduvalda –
kasutades Kivi-Vigala põhikooli 
superluks tea mis kümnendist 
pärit sinist, villast dressi, mille 
seljal  suurelt Vigala.  
Pärjatud saime mitmeti -  lisaks 
teiste truppide nännile jagus meile 
ka mõlema žürii poolt tunnustust: 
koreograafilise komöödia 
eripreemia ja Publitsistika auhind. 

Sassi, Ilona Noor, Marko Kreuz, 
Ingrid Ploom, Heli Lints, Hillar 
Orav. Tänu neile oli festivalil 
esindatud koolid: Kivi- Vigala PK, 
Vana- Vigala TTK, Kullamaa KK, 
Pärnu Kutsehariduskeskus. 
 

Ilona Noor
Kivi- Vigala PK huvijuht

Vigala õpetajate showtrupp "Ugala" ees. 
Pildilt puuduvad Ingrid ja Heli, pildistab Hillar.

Eesti tuleviku heaks,  
Vana–Vigala heaks. 
 

Elukeskkonna arendamise raken-
duskava prioriteetse suuna 
„Hariduse infrastruktuuri aren-
damise“ meetme „Kutseõppe-
asutuste õppekeskkonna kaas-
ajastamine“ raames käivitus 
Vana–Vigala Tehnika- ja Teenin-
duskoolis projekt „Vana–Vigala 
TTK õppe – suurkööki täiendavate 
seadmete soetamine“.  
Projekti põhitegevuseks on kokan-
duse õppe – suurköögile täienda-
vate, kaasaegsete seadmete soeta-
mine ja paigaldamine vastavalt 
tööandjate ettepanekutele ning 
riikliku õppekava täitmise nõuetele 
eriala väljaõppel. Juhtivõpetaja 
Inge Rego eestvedamisel koostati 
vajaminevate seadmete loetelu. 
Kool teostas hankemenetluse 
allpool riigihanke piirmäära ning 
hindamiskomisjon valis välja 
Metos AS. Alustatud on seadmete 
paigaldamisega. Lepingu kohaselt  

Valmis töö- ja koolitusportaal 
EDUKAS! 
 
Tegemist on eelkõige erivajadus-
tega inimestele mõeldud töö- ja 
koolitusportaaliga, mille kasuta-
mine on kõikidele tasuta, kuid ka 
kõik teised inimesed on oodatud 
portaali külastama. 
 

Portaali 
www.edukas.invainfo.ee kaudu 
on tööandjatel võimalik leida en-
dale sobivat tööjõudu ning tööotsi-
jatel hõlpsam leida tööd. Samuti on 
portaalis mitmesugust informat-
siooni käimasolevate koolituste 
kohta, kus saavad osaleda ka eri-
vajadustega inimesed. 
 

Portaali kasutamine on tasuta. 
Info portaali kohta saab telefonil 
5347 8422 või e-maili teel 
kylliki@think.ee 
 
Lugupidamisega, 
Külliki Bode 

viib firma läbi õpetajatele koolituse 
seadmete kasutamisest ja 
hooldusest. Projekti üldmaksumus 
on 407 000 kr ja rahastatakse EL 
struktuuritoetuse ERF rahadest. 
Uute ja täiendavate seadmete 
soetamisega loome heatasemelise 
õppekeskkonna praktilise töö  ning 
integreeritud õppe / erivajadustega 
noorte, täiskasvanutele / 
läbiviimiseks. Õppetöö läbiviimine 
kaasaegsete seadmete ja uue 
tehnoloogia kasutamisega saavad 
õppurid juurde uusi oskusi ja 
teadmisi, et olla konkurentsi-
võimelisemad nii sise- kui Euroopa 
tööturul. 
Peale antud tegevuste valmistab 
kool ette taotlust projektile „Vana–
Vigala TTK õpilaskodude ja õppe-
hoonete vaheliste keskkütte-
trasside väljavahetamine„ tööde 
alustamiseks, mida rahastatakse 
samast EL struktuuritoetusest. 

Maie Üürike
projektijuht
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MAADLUS 
 

6. - 7. veebruaril toimusid Tartus 
Eesti meistrivõistlused täiskasva-
nutele kreeka-rooma maadluses: 
Ranno Laane 74kg 3.koht 
Ardo Arusaar 84kg 2.koht 
Rait Thomberg 96kg 3.koht 
 

1. märts- Raplamaa meistrivõistlu-
sed Märjamaal.  
Noored: 
Andreas Välis 38kg 1.koht 
Hannes Välis 38kg 2.koht 
Urmis Veimann 42kg 1.koht 
Õpilased: 
Hans Veskimägi  38kg 1.koht 
Raido Liitmäe +73kg 1.koht 
Kadetid: 
Marek Lainela 60kg 1.koht 
Indrek Kuusemäe  60kg 3.koht 
Karlis Kaldma 74kg 1.koht 
Jaan Kuusik 84kg 1.koht 
Indrek Pilv 96kg 1.koht 

Olev Nisumaa

Vigala Vallavalitsus 
teatab 
 
Vastavalt 
Maareformiseaduse § 
23 (3) lg 4 
avalikustatakse vabade 
põllumajandusmaade 
plaanid ajavahemikul 
6. märtsist kuni 
06.aprillini 2009 k.a.  
Vigala Vallavalitsuses 
aadressil:  
Kivi-Vigala küla Vigala 
vald. 
 
Info: 489 4773 

Loomisel on  Vigala 
piirkonna ajaloohuviliste 
sõpruskond.  
Võimalus ühineda ja 
osaleda äsja Lihulas loodud 
seltsinguga.  
 

Meie esimene 
kokkusaamine on Vana-
Vigala Pizzabaaris 
Madissoni Kutsikad. 
 

Ootame reedel, 20. märtsil 
kell 20.00, nii noori kui vanu 
ajaloohuvilisi.  
 

Info mob 5649 5284 
Reemet Kasekamp 

Parandused ja muudatused Vigala valda läbivate liinibusside sõidugraafikus 
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Suur tänu sugulastele, sõpradele, 
kollegidele ja tuttavatele, kes olid 
toeks heade sõnadega, kui saatsime  
meie kalli abikaasa, isa, vanaisa 
 
JAAN ALEKAND´i 
 
Tema viimasesse puhkepaika ning 
kaunistasid kalmu rohkete lilledega. 
 
Täname väga abi ja toetuse eest:  
Õpetaja Kristiina Jõgi, Ede Rukki, 
Ants Ojavee, Inge Rego, Jaan Viska 
 

Ester ja pojad peredega

 
 
 
 
 

VANA-VIGALA RAHVAMAJA KUNSTIRING 
ANNAB TEADA 

VIGALA MUSTRITE KOGUMINE: 
 

Selleks, et Vigala rahvakultuur ja käsitöömeistrite 
loodud näputööd ka tulevastele põlvedele alles jääks, 
kutsume kõiki üles oma kodudes lahtiste silmadega 
ringi vaatama ja esiemade Vigala mustritega 
kaunistatud näputöid (VAIBAD, KINDAD, VÖÖD jne.) 
üles pildistama ja meile edastama.  
Digitaalsest fotost esialgu täiesti piisab. Oleme nõus 
ka soovi korral ise kohale tulema ning pildistama. 
 
Fotod saata e-postile: astra.polma@gmail.com või 
toimetada Vana-Vigala Rahvamajja või põhikooli 
(Mare Kivile või Ilona Pappele).  
Fotoga võiks kaasneda ka informatsioon, mis talust 
ese pärineb, kes on valmistanud, kui vana ja millega 
on tegu. 
Fotodest ja asjadest pannakse üles näitus 
„Vigala savipäeval“ 22. märtsil. Vana-Vigala 
Rahvamajas 

 

SAVIESEMETE KONKURSS  
„VIGALA MUSTRID“ 

 

Eesmärgiks on vanade Vigala mustrite (vaibad, 
kindad, tikandid jne.) kasutamine savist toodetel. 
Võistlustööd võiks jaguneda järgnevate kategooriate 
vahel: 

- ehted 
- tarbekeraamika 
- pisiplastika 
- teose ideekavand  

Konkursile võib esitada nii valmis (savi) töid kui ka 
ideekavandeid. Tore kui asjal on juures ka lugu, kust 
saame teada, mis asjaga on tegemist ja missugust 
mustrit ta peidab.  
 
Töid ootame V-Vigala Rahvamajja hiljemalt 
16. märtsiks. 2009.a. 

Meie hulgast lahkunud 
 

Leili Mander 
Jaan Alekand 

Silvi Elmik 

 

Pizzakohvik 
Madissoni Kutsikad 

Vana-Vigalas 
 

Reserveerib Teile ürituste tarvis 
ruumid koos seminari-, kino- või 
helitehnikaga igal ajal iga ilmaga. 
Kohvik mahutab kuni 50 inimest 
ning pakub prisket toitlustamise 
võimalust. 
Väiksemale seltskonnale (kuni 15 
inimest) sauna- ja majutus-võimalus 
Pärna talus.  
 

Vaata lisaks: 
www.rohelinetalu.pri.ee  
Küsi lisaks: 5649 5284 Reemet   
 
NB! Kohvikus toimub kange alkoholi 
müük alates 21. eluaastast! 
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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 
 

MÄRTS 
 

Leida Rahe 85 
Linda Keller 84 
Leida Koplimaa 84 
Mihhail Kõostik 84 
Siina Õismaa 83 
Valda-Nagasta Kidra 80 
Ilme Maalinn 75 
Ines Rohumaa 65 
Urmas Jensen 65 
Mati Rebasso 65 
Marja Puumann 60 
Henn Mägi 60 

 
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! 

Seoses trükikotermani eksitusega on 

lehest välja  jäänud tähtis sündmus 

Oktoobris 2008 

Sündis uus ilmakodanik 

Rasmus Kuik 

 

Müüa pakitud 
 

TURBABRIKETT 
PUIDUBRIKETT 

Küttepuud võrkkotis, 30 cm, 
lepp. 

 
Kohalevedu tasuta 

Tel. 514 9745 

VanaVanaVanaVana----Vigala Põhikooli Vigala Põhikooli Vigala Põhikooli Vigala Põhikooli     

vilistlaste kokkutulek vilistlaste kokkutulek vilistlaste kokkutulek vilistlaste kokkutulek     

toimubtoimubtoimubtoimub    

1. mail 20091. mail 20091. mail 20091. mail 2009     
18.00 – registreerimine ja näituste 

külastamine 

19.00 – kontsert-aktus 

20.00 – tervituslaud 

21.00 – tantsuõhtu vilistlastele, 

bankett endistele õpetajatele ja 

koolijuhtidele  Eelregistreerimine ja info: Tel 482 4582, 5330 5966 e-post: vigala.pohikool@mail.ee Osavõtumaks:kuni 28. aprillini 125 krooni, hiljem 150 krooni.  Osavõtumaks tasuda A/a 10802006933000 Vigala Vallavalitsus märgusõnaga “Kokkutulek” või tuua kooli kantseleisse.  


