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tänaval on reas kunagiste ärimeeste 
majad, paljud neist on ehitatud XVIII 
sajandil, vana apteek pärineb koguni 
XIII sajandist. Sadamast jalutuskäigu 
kaugusel asubki vanalinn oma vaata-
misväärsustega, kirikute ja väikeste 
kohvikutega. Augustikuus toimub seal 
keskaja nädal, ellu ärkavad linna tä-
navad, mis on täis vapraid viikingeid, 
kauneid kaupmeheprouasid ja hobus-
tel kappavaid võõrvallutajaid. See ei 
ole üksnes Gotlandi, vaid kogu Rootsi 
üks tähtsamaid festivale, mis annab 
parima võimaluse seda ajastut koge-
da ja meelitada saarele turiste. Visby 
on 1995. aastast UNESCO maailma-
pärandi nimekirjas. Linnas asub ka 
botaanikaaed. Selle asutas seltskond 
noori mehi kohalikust ühingust Sup-
levad Sõbrad. Nad ostsid 1855. aastal 
ranna äärde tüki maad, kuhu istu-
tasid isegi mooruspuid, sest tahtsid 
siidiusse kasvatada. Botaanikaaed on 
liigirikas, seal näeb viigi- ja tulbipuid. 
Sajandeid on linn olnud jõukate kaup-
meeste ja aadlimeeste ning tänapäe-

val ka rootsi kultuurirahva lemmik-
pesapaik. Saarel on ka oma kõrgkool 
ja üle 90 keskaja kiriku.
 Liikudes saarel hakkab silma 
kalamüüjate onnid. Kalamüüjaid ko-
hal ei olnud, küll aga saime teada, et 
neid onne võib öömajaks rentida. Lõu-
natippu viiv teekond lõppes Hoburgi 
vanakese ehk suure kalju nägemise 
ning võimalusega kõrgele kiviväljale 
ronida, kus meri vaatab vastu kolmest 
suunast või rannas korjata omal käel 
luisukivi suveniiriks. Leidus nii suuri 
panku kui neid, mis sobisid lutsu- või 
luisukivideks.
 Ühel õhtul nautisime ühes-
koos päikeseloojangut Eksta rannas, 
mis oli tõepoolest vaimustav.
Peale saare vaatamisväärsuste tutvu-
misega, kohtusime Gotlandi Leader 
organisatsiooni esindajatega ja kü-
lastasime projektide raames rahasta-
tud objekte ning osalesime koolitusel, 
mida viisid läbi Gotlandi Leader gru-
pi eestvedajad. Suvel on saarel peami-
seks sissetuleku allikaks turism, kuid 
elanikkond tegeleb veel põllumajan-
duse, toiduainete tootmise, lamba-
kasvatuse, jms. Programmi raames 

LEADER programmiga Gotlandile
Septembrikuus korraldas MTÜ Ra-
plamaa Partnerluskogu seminar-õp-
pereisi Gotlandile. Grupi koosseisu 
kuulusid: juhatuse, revisjoni- ja hin-
damiskomisjoni liikmed, sidusrühma-
de esindajad, partnerluskogu töötajad 
ja projekti koordineerijad. Meie val-
last osalesid õppereisil Riina Redlich, 
Helbe Kliss, Natalia Lüllmaa ja Maie 
Üürike. Programmis olid seminarid, 
kohtumised Gotlandi Leader orga-
nisatsiooni esindajatega, tutvumine 
Leader projektide ja saare vaatamis-
väärsuste kui turismisihtkohtadega. 
Programm oli hästi koostatud ja sisu-
tihe.
Mugava bussi ja meeldiva bussijuhi 
Aivariga sõitsime Helsingist Turku, 
sealt edasi Isabella laevaga Stock-
holmi. Stockholmi Nynäshamni sa-
damast mitmekorruselise kiirpraam-
laevaga kestis sõit üle kolm tunni, et 
jõuda Gotlandi saarele, mis on veidike 
suurem kui meie Saaremaa. Keset si-
nist merd, ümbritsetud taevast ja päi-
kesest, asub Gotland - rooside saar, 
kus elanike arv on üle 57 000 ja tema 
pealinn Visby. Visby sadamas võttis 
meid vastu eestlanna Marion, kes on 
rajanud oma kodu saarele. Marioni 
kaasabil oli koosatud programm ning 
kohtumised Leader organisatsiooni 
esindajatega.
 Läti Henriku kroonikas mai-
nitakse Visbyt esimest korda 1203. 
aastal. Praegu on ta oma 22 000 ela-
nikuga (pluss suvitajad) Viljandist 
suurem. Nime esimene pool tähendab 
vanas taani keeles vesist, soostunud 
maad, nime lõpp aga asumisala. Got-
land oli varem täis soojärvi, kust vesi 
voolas ojadena merre, sellest ka saare 
hüüdnimi Ojamaa. Tänapäeval see 
nimi enam ei sobi, sest soid on kuiven-
datud. Gotland hoiab oma iidset linna. 
Visby kaitsemüür on sõdades suuresti 
hävinud, kuid alles olev 3440 meetri 
pikkune osa ilmestab linna. Ranna 
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külastasime Widegrani talu, kus pe-
rerahvas tegeleb porgandite kasvata-
misega. Käes oli porgandite korista-
mise aeg, selleks oli kasutusel vastav 
kombain. Suurt rõhku paneb pere-
rahvas toote kvaliteedile ja mahe põl-
lundusele. Talul on oma pood, uueks 
tooteks oli porgandimoos. Koostöös 
mitme talunikuga toodavad nad kva-
liteetsemalt ja turustavad kallimalt 
kui konkurendid. Nõudlus talu por-
gandite järele on mandril suur, nen-
de kaubamärki teatakse ja tuntakse. 
Teise projekti tulemusena olid tuli-
hingelised ettevõtjad ostnud endise 
tühjaks jäänud suhkrutootmisehoone 
ning rajanud sinna mitmed ettevõt-
ted, nüüd annavad nad tööd saare 
elanikele. Gotlandi saarel kasvata-
takse ka lambaid, külastasime Sand-
holme lambakasvatust, kus noor pere 
oli ostnud mõned aastad tagasi talu ja 
hakkasid nüüd tegelema lambakasva-
tusega. Põhikarja suuruseks peavad 
nad vähemalt 550 lammast. Koostöös 
mitmete lambakasvatajatega otsib 
pere uusi võimalusi, kuidas oma too-
teid arendada ja turustada. Mida teha 
peale lambaliha, -naha ja villa tootmi-
se? Uueks võimaluseks nähakse hoo-
nete soojustust lambavillast. Lövsta 
konverentsikeskuses toimus koolitus, 
kus Annelie Söderström, Leader or-
ganisatsiooni esindaja käsitledes tee-
masid: koostöövõrgustiku vajalikkus, 
nõustamisteenus Leader projektides 
ja tegevusmeetodid. Peter Daum (or-

ganisatsiooni ALMI esindaja) viis 
läbi õppetunni teemal, kuidas luua ja 
kinnitada kaubamärki, andis prakti-
lisi juhiseid ning tutvustas Gotlandi 
kaubamärki. Gotlandi kaubamärk on 
ülesehitatud viiele võtmesõnale: maa-
gilisus - võluvus, loovus, elujõulisus, 
kirglikkus, lähedus. Gotland - see tä-
hendab head toitu, hea toit tähendab 
reisimist, turiste. Maaelu arendamise 
omavalitsuse perspektiividest rääki-
sid Eva Gahnström ning Riina Noo-
dapera. Saarel pannakse suurt rõhku 
mikroettevõtluse arengule. Heaks 
näiteks oli „multiköök“ - väiksemahu-
liste toitude tootmine. Kööki saab tul-
la oma ideedega ja asjatundjate juh-
timise abil võib leida võimalusi uute 
toodete valmistamiseks. Gotlandla-
sed on leidnud koostööpartnereid ise-
gi Jaapanist. Vamblingo infokeskuses 
kohtusime Leader organisatsiooni ra-
jaja ja endise esimehega. Pedagoogina 
oli huvitav külastada Hassela kollek-
tiivi Klintehamnis, kus tegeletakse 
13–21-aastaste noorte taastusravi ja 
narkootikumite vastase tööga. 

Meie tunneme Gotlandi eelkõige käia-
kivi järgi, kuid seal on palju muudki.
Suur tänu reisikorraldajatele, sest 
reis oli huvitav ja õpetlik.

Osalejate nimel tegi kokkuvõtte 
maie Üürike

noorkotkad ja seiklusring 
ühisel väliüritusel

10. ja 11. oktoobril veetsid ühise laag-
ri Vigala Noorkotkad ja Seiklusringi 
noored. Kui algselt oli plaanitud ööbi-
mine telkides, siis ilmataat tegi omad 
korrektuurid ja ööbimise saime me 
kokkulepitud Vana-Vigala Põhikooli 
võimlasse. Reedene õhtu oli sportlike 
mängude päralt ja vaatasime üle ka 
laste kotid ehk siis kuidas keegi oma 
varustuse pakkinud oli. Leidus väga 
korralikult pakitud kotiga lapsi ja ka 
neid, kes kodust väljunud kilekotiga. 
Pidasime kerge vestluse pakkimisest 
ja loodame järgmine üritus juba pare-
maid kotte näha.
 
Õhtul kella 23-st algas öörahu. Hom-
mikul kell 7 oli äratus ja hommiku-
söök. Kella kaheksast hakkasime jala 
liikuma Ahovere turismitalusse. Esi-
mese kilomeetri järel võis näha kelle 
kott oli kehvasti pakitud. Hakkas sät-
timine ja piinlemine. Kõik aga jõudsid 
edukalt ja ilma suurema jonnimiseta 
siiski kohale. Ahoveres jagati selts-
kond kaheks. Ühed läksid viburajale, 
teistele korraldati ekstreem esma-
abi õpetund. Umbes pooleteise tunni 
pärast oli vahetus. Kella kahe paiku 
ootas meid termostes kohale toodud 
makaronid ja soe tee. Peale mõnu-
sat lõunasööki hakkas laste lemmik-
tegevus - paintball, ehk eesti keeli 
värvikuulide lahing. Riided, relvad 
ja kuulid välja jagatud, seltskond ka-
heks ja metsa. Peale stardipauku oli 
võistkondade ülesandeks leida met-
sast pomm ja visata see autosse. Esi-
mese kahe lahinguga ei saanud keegi 
sellega hakkama. Lisalahinguga aga 
suudeti kõmakas ära teha. Oligi aeg 
koju minna. Diplomid ja maiustused 
kätte ja bussiga Kivi-Vigalasse. Oli 
väga meeldiv üritus ja nüüd ootame 
külmade tulekut, et järgmine ettevõt-
mine juba talvisel rabal läbi viia.
 
Täname lapsevanemaid, kes oma lap-
si kaheks päevaks meie kätesse usal-
dasid, täname Vana-Vigala Põhikooli 
öömaja eest. Täname Ivo Kukke kal-
list kaasat, kes lasi oma köögis lõunat 
valmistada. Lõpetuseks täname lapsi, 
kes meid välja kannatasid.

ivo, marko, Taavi ja Jaan

Veel on kohti järgmistele Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskoolis 
toimuvatele täiendkoolitustele

Abitööline kokale, maht 80 tundi, algus 20.november
Auto plastdetailide remondi võimalused ümberõppijaile, maht 15 tundi, toimub 4 ja 
5.detsember.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest finantseeritavad 
koolitused on tasuta antud valdkonnas töötavatele ja ümberõppijatele

Registreerimine ja lisainfo 
Tel.5662 4701 või e-post: ilmi@vigalattk.ee
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Lõppenud on 2009/10 õa I veerand ja teh-
tud on esimesed kokkuvõtted.

Ainult hindele „5“ õppisid:

2. kl - Jürgen Kõllo, Egert Nei, Henry Tii-
tus
3. kl - Raido Liiv, Aveli Meeles, Rannes 
Rukki, Anete Vahl
4. kl - Robert Haljas, Kadri Kärsna
5. kl - Grete Kärsna
7. kl - Kristina Muhu
9. kl - Katre Amann, Piia Laan

“4” ja “5” olid tunnistusel järgmistel 
õpilastel:

2. kl - Andreas Liitmäe
3. kl - Aaron Mere, Rando Ollo, Kristin 
Viimne
4. kl - Tauri Seits
5. kl - Gerli Kullap, Hanna-Liina Lus-

ti, Krista Muhu, Pirjo Paukku, Andra 
Veiand, Kristi Viimne
6. kl - Kärolin Lints, Keily Moks, Keitlin 
Niit, Pille Siimar, Annabel Vaarma 
8. kl - Janette Liitmäe, Liis Siimar
9. kl - Karolin Niit

Kiidan eespool nimetatud õpilasi ja loo-
dan, et nad jätkavad sama edukalt või 
veelgi paremini. Kuna II veerand on veidi 
lühem, siis tuleb neil õpilastel, kel õpitule-
mused olid halvemad end kohe käsile võt-
ta ja pingutada selle nimel, et tulemused 
paraneksid.
 
I veerandil toimus ka maakonna I koo-
liastme (1.-3. kl) mälumängu esimene 
voor, kus meie kooli õpilastel läks väga 
hästi. Anete Vahl (3. kl), Egert Nei (2. kl) 
ja Silver Haljas (1. kl) saavutasid II-III 
koha (jagades kohta Rapla Ühisgümnaa-
siumiga). Selline mälumäng viiakse läbi 
korra veerandi jooksul ja lõppkokkuvõtted 
tehakse kevadel. 

Oktoobris alustasid koolis tegevust 13 
huvi- ja spordiringi. Kui algklassides on 
huvi erinevate tegevuste vastu suur, siis 
juba keskastme õpilaste hulgas huvi ka-
haneb. Üheks peamiseks põhjuseks ringi-
des mitteosalemise kohta tuuakse lihtsalt 
viitsimatus. Põhjuseks tuuakse ka seda, et 
koju tuleb minna koolibussiga, kuid pole 
ju reaalne, et kõik mahub koolipäeva sis-
se. Enamikus koolides toimuvad õpilaste 
huviringid väljaspool kooliaega. Samas 
annab ka lapsevanem kergekäeliselt otsus-
tuse lapsele, kelle valik võib sõltuda „sõp-
rade“ suhtumisest või hetke meeleolust. 
Lapsevanem ise peaks olema huvitatud, et 
tema laps on tegevuses ja tahan rõhutada, 
et huvi- ja spordiringid meie valla kooli-
des on õpilastele tasuta. 

Teavet Kivi-Vigala Põhikoolis toimuva 
kohta leiab kooli kodulehelt: www.kivi-
vigala.edu.ee

Kristine niit
Kivi-vigala Põhikooli direktor

Oktoober algas koolipere jaoks ühe 
olulisema tähtpäevaga – õpetajate 
päevaga. Selleks puhuks tuli kooli 
saadetis kaugelt ja oh imet, paki si-
suks olid nukud. Leidus seal kaltsu-
nukke, portselannukke ja muidugi 
kõige rohkem Barbie`sid ning ka üks 
Ken. Kõik lapsed said nende nukku-
dega ainult sel päeval mängida ja 
mängu jaoks olid ainult vahetunnid, 
sest lisaks nukkudele saabusid kooli 
ka uued, värsked õpetajad ning nende 
karmi käe ja pilgu all toimus koolitöö. 
Suured tänud meie kooli 9. klassile, 
kes organiseeris vahva õpetajate päe-
va ja kinkis õpetajatele „valge laeva“, 
mille viimased pidid kokku panema 
(tegemist oli puzzle`ga :)) ja mida me 
nüüd õpetajate toa seina peal imetle-
me ja ootame, millal laev meile jõuab.
Traditsiooniline sügisnäitus kandis 

sel aastal nime „Sügise annid purgis“ 
ning oli avatud terve nädal. Huvitav 
oli näha, milliseid põnevaid hoidiseid 
valmistatakse kodudes ja kui osavalt 
võib purgile sisu kirjelduse lisada.  
Tähistasime ka sel aas-
tal hõimupäeva. 9. klassi 
õpilased olid emakeele 
õpetaja Eve Kärsna ju-
hendamisel valmista-
nud ettekanded meie 
hõimurahvastest ning vi-
deoesitluses oli võimalik 
jälgida Karjala perean-
sambli  „Sattuma“ kontserti.
I veerandi viimasel päeval 
toimus ka traditsiooniline 
sügismaraton, ilmataat 
soosis meid küll külma 
ilmaga, kuid õnneks 
mitte vihmaga ja jooks 

sai joostud. Parimatest parimad said 
auhinnatud karika ja medalitega. 

Tulemused: 

Nooremad poisid:
I koht Tauri Seits 4. kl
II koht Mairold Lusti 3. kl
II koht Henry Tiitus 2.kl

Nooremad tüdrukud:
I koht Mari-Liis Lusti 4.kl
II koht Helyn Luik 4.kl
III koht Kadri Kärsna 4.kl

Vanemad poisid:
I koht Ranar Sildoja 7.kl
II koht Jürmo Kiikajon 9.kl
III koht Andrin Veiand 7.kl

Vanemad tüdrukud:
I koht Triinu Rokk 8.kl

II koht Perje Paukku 7.kl
III koht Liis Siimar 8.kl

Ja ongi esimene veerand läbi. Juba 
uuel veerandil, 6. novembril kell 18.00, 
toimub sportlik isadepäeva tähista-
mine kooli võimlas ja edaspidi veel 
mitmesuguseid põnevaid ettevõtmisi!

ilona noor 
Kivi- vigala PK huvijuht

vihmAnE-väRviLinE OKTOObER Kivi- viGALA PõhiKOOLis

i õppeveerandi tulemused 
Kivi-vigala Põhikoolis
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Tublid õpilased vana-vigala 
Põhikoolis
I veerand sellest õppeaastast on möö-
das. Rõõm on tõdeda, et õpilased on 
oma põhitöö ehk õppimisega hästi 
hakkama saanud. Olgu siinkohal ära 
märgitud need, kel olid tunnistusel 
ainult viied või neljad-viied.

Ainult hindele “5” õppisid I veerandil 
järgmised õpilased:
1.klass – Kristo Lebin, Mari Saffre
2.klass – Anti Asumets
3.klass – Raido Rehepapp, Markus 
Rudak
4.klass – Hanna Hatto
5.klass – Adeele Zagurski

Hinded “4” ja “5” olid tunnistusel järg-
mistel õpilastel:
1.klass – Kristofer Kolesov, Liisa 
Nazarov, Andreas Tõldmaker; 
2.klass – Andres Hatto, Martin-Kre-
gory Ketkinen, Fred Kikas, Kert 

Moorbach, Kaily Ojavee, Kristiina 
Põlma, Kristjan Vodolaztšenko; 
3.klass – Lisett-Mariin Maasikas, 
Triinuly Veimann, Andreas Välis, 
Hannes Välis;
4.klass – Jarko-Jael Jõessar, Pille-
Riin Noppel, Urmis Veimann, And-
reas Viibus, Tanel Ülemaante; 
5.klass – Katri Alesmaa, Annika Otti, 
Tiima Põlma;
6.klass – Kersti Einling, Kristel Kir-
sipuu, Teet Roosi, Arnold Zagurski, 
Mery-Liis Välis;
7.klass – Alar-Angelo Kuusk, Signe-
Renate Saar, Triinu Ülemaante; 
8.klass – Taavi Kliss, Doris Välis; 
9.klass – Grete Kupp, Märt Pilman.

Tänaseks päevaks on teine veerand 
hoogsalt käima läinud. Soovin jõudu 
nii õppimiseks kui õpetamiseks, olge 
terved! 

marje Orav
vana-vigala Põhikooli õppealajuhataja

vigala vallavalitsus juhib ehitis-
te ( hooned ja rajatised ) omani-
ke tähelepanu alljärgnevale:
Vastavalt EHITUSSEADUSE §29-le 
on ehitise omanik kohustatud „taot-
lema ehitamise lõpetamisel ehitisele 
kasutusloa või esitama ehitise likvi-
deerimise korral ehitise teatise;“.

Seega, kui olete hoone valmis ehita-
nud, ei tohi seda kasutusele võtta 
enne kasutusloa (kui see on vajalik) 
saamist. Kui Teil on jäänud kasu-
tusluba siiski vormistamata, pöördu-
ge koheselt vallavalitsusse, et hoone 
saaks vastu võetud ja ka selle doku-
mendid korda.

Info: Risto Konnapere
Tel. 489 4774
e-post: risto@vigala.ee

mAA-AmET TEATAb „RiiGivARA 
võõRAnDAminE“
Käesolevaga teatame, et keskkonna-
minister on oma 24.09.2009 käskkir-
jaga nr 1522, 1526 ja 1538 otsustanud 
müüa avalikul kirjalikul enampakku-
misel järgmised Vigala vallas asuvad 
kinnisasjad: 

Läti külas asuvad: 
Merle kinnisasi (88401:001:0237, 7,03 
ha, maatulundusmaa);
Margo kinnisasi (88401:001:0238, 
5,72 ha, maatulundusmaa);
Maidu kinnisasi (88401:001:0239, 
3,71 ha, maatulundusmaa);
Marga kinnisasi (88401:001:0236, 
9,09 ha, maatulundusmaa).
Paku kinnisasi (88401:001:0044, 
12,31 ha, maatulundusmaa);
Käntu III kinnisasi (88401:001:0062, 
12,22 ha, maatulundusmaa);
Araste külas asuv Konnasilma kin- 
nisasi (88402:001:0099, 27,51 ha, 
maatulundusmaa);
Manni külas asuv Uuehindreku kin-
nisasi (88402:002:0057, 25,79 ha, 
maatulundusmaa);
Jädivere külas asuvad Aasaääre kin-
nisasi (88402:002:0062, 10,96 ha, 
maatulundusmaa) ja Roosi kinnisasi 
(88402:002:0094, 6,51 ha, maatulun-
dusmaa).

Avalik kirjalik enampakkumine on 
välja kuulutatud 28.10.2009 vastava 
teate avaldamisega ametlikus välja-
andes Ametlikud Teadaanded ja Maa-
ameti kodulehel www.maaamet.ee.
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vigala vallavalitsuses

14.10.2009 istungil otsustati:
- tunnistada kehtetuks Vigala Valla-
valitsuse korraldus nr 428 17.12.2001 
“katastriüksuse moodustamine met-
samaa enampakkumisega erastami-
seks”;
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale;
- väljastada kaevetöödeluba ühele 
taotlejale.

vigala vallavolikogus

29.10.2009 istungil otsustati:
- valida Vigala Vallavolikogu esime-
heks Enn Roosi;
- Vigala Vallavalitsus esitas volikogu-
le lahkumispalve.

Eelarve 2010

Alanud on 2010.a vallaeelarve koos-
tamine. MTÜ-de, seltsingute, üksik-
isikute jne eelarvetaotluseid ootame 
hiljemalt 30.11.2009 e-postiga riina@
vigala.ee või paberkandjal tavaposti-
ga vallavalitsusse. Nii e-kirja kui ka 
tavakirja selgituseks palume märkida 
“Eelarvetaotlus 2010”. Taotlusvorm 
on saadaval valla kodulehel http://
www.vigala.ee/taotlusvorm.rtf . Taot-
lusvormile on soovitav lisada kalku-
latsioone, lisaselgitusi jms

Info: Riina Redlich
riina@vigala.ee
489 4772

vana-vigala “lasteaiamaja” ehk 
elamu 8 haldamine

Alates 01.11.2009 on kutsekool otsus-
tanud nimetatud elamut enam mitte 
hallata. Kuna elamu on valla omand, 
asub haldama vald. Novembri-det-
sembri jooksul sõlmitakse elanikega 
vajalikud lepingud. Vald hakkab va-
hendama vee ja kanalisatsiooni (seda 
juba alates 01.10.2009) ning tõenäo-
liselt soojuse ja prügiveoteenust. Lä-
hiajal vaadatakse üle haldamisest 
tulenevad valla kulud ja kehtestatak-
se hinnakiri. Korterisiseste veemõõt-
jate näidud seisuga 30.09. 2009 ja 
31.10.2009 ning elanike arv korteris 
teatada Helvi Tondile 489 4776 või 
helvi@vigala.ee. 

Info: Risto Konnapere
risto@vigala.ee
489 4774

Tänan seoses valimistega:
Tänan kõiki valimisliidu ja erakondade liikmeid ning üksikkandidaati, kes 
kandideerisid aktiivselt, et vallaelu paremaks muuta!

Tänan Vigala inimesi suurepärase aktiivsusega (61,87%) valimistel osale-
mise eest! Maakonnas edestas meid napilt vaid Käru vald.

Tänan valijaid Vigalal Pole Viga valimisvõidule viimise eest ja isiklikult 
mulle osutatud suure usalduse eest! Anname oma parima valla heaks.

Tänan kõiki oma valimisliidu liikmeid suurepärase panuse eest!

Vigala pole viga! Kui järgmise nelja aasta jooksul iga vallaelanik osakese 
endast annab, suudame koos liigutada mägesid.

Priit Kärsna
vallavanem

Täname Teid kallid valijad, kes te toetasite 
Keskerakonda valimistel
Mis jäi meelde valimiste järgselt:
+  meeldis, et volikogusse hakkab tulema noori
+  andsime välja lehe Vigala minu koduvald – et jätkuks elu külades
+  loodame, et võim teenib elanike huve, nii nagu lubatud
- kunagisest hiilgavast omavalitsusparteist – Rahvaliidust pole midagi ar-
vestatavat alles jäänud
- volikogud on taandarengus, ütleksin et jätkuvalt, volikogude esimehed on 
koosoleku juhatajad, kellest rahvas midagi ei oska arvata valimistel. Muret 
süvendab veelgi asjaolu, et kandideerijate seas on vallavalitsuse töötajaid. 
Täitesaatev võim jagab endale ülesandeid. See on demokraatia taandareng 
(vt. 20. okt. „Nädaline“ T. Tõnisson). Sellele pöörasin ka eelmiste valimiste 
järel tähelepanu, etteotsa tuleb valida see, kes on enim hinnatud valijate 
poolt. Tavaliselt poliitilised kokkulepped naeruvääristavad volikogu tööd. 
Rohkem demokraatiat.

Volikogu liige Jaan Viska

Eestimaa Reformierakonna 
Vigala nimekirja liikmed 
tänavad kõiki oma valijaid

Kuni 16.11.2009 (kaasa arvatud) 
saab vallavalitsuses esitada 
taotlusavaldusi vaba põlluma-
jandusmaa kasutusvaldusse 
saamiseks.

PIIRKONDLIKU METSASPETSIALISTI 
PEETER PAUNMAA VASTUVÕTT 

VIGALA VALLAVALITSUSES 

TEISIPÄEVAL 24. NOVEMBRIL JA 
8. DETSEMBRIL 

KELL 9.00 – 13.00 

TELEFON 5344 8701
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 19. oktoobril möödus 20 aas-
tat sellest, kui vast valminud Vigala 
Maakultuurimaja hoones ametiühin-
gu eestvedamisel esimene tasuta 
tantsupidu peeti. Seekord tasuta pidu 
ei tehtud ja kohale tulid kõik, kellele 
rahvamaja tegemised tõsiselt korda 
on läinud. Esinesid rahvamaja kollek-
tiivid, pakuti torti, tantsiti ja loomu-
likult jagati õnnitlusi. Iga tegija sai 
endale rahvamaja poolt kingituseks 
seinakalendri.

Veidi ka maja ajaloost.
 Maja ehitati kolhoos „Va-
badus“ poolt ning oli algselt hoopis 
spordikeskuseks planeeritud. Ei ole 
kuulda olnud, et Vigalas mõni sport-
lik ettevõtmine nüüd sellepärast, et 
spordikeskust ei rajatud, tegemata 
oleks jäänud. Küll aga võib väita, et 
rahvamajast alguse saanud Folkloo-
riselts „Kiitsharakad“ ja näitetrupp 
„Topelt-Kiiks“ on tuntust kogunud ka 
väljaspool Vigala valda.
 Rahvamaja on tegutsenud 
järjepidevalt kakskümmend aastat ja 
näinud erinevaid aegu, aga alati on 
siin saalis tuled põlenud ja inimesed 
oma hobide ja harrastustega tegeleda 
saanud. Rahvamajal on olnud kolm 
juhatajat: Helju Lüllmaa (1989-94), 
Astra Põlma (1994- …) ja Arvo Roosi 
(1997- 2000). Iga juhataja on jätnud 
rahvamajja oma näo ja panuse. Hel-
ju Lüllmaa käe all sai maja hoo sisse 
ja eriti tugevad olid muusika kollek-
tiivid. Olid head ajad veel ka majan-
duslikus mõttes – ilusas suures majas 
käisid teatrid, tuntud ansamblid ja 
saali kõik 250 kohta olid välja müü-
dud. Kino näidati kolmel korral näda-
las.
 Juhataja kohusetäitjana üri-
tas Arvo Roosi palju koostööd teha 
valla erinevate kollektiividega ja 

suurt kultuurikeskust luua. Paraku 
oli majandus jõudnud madalseisu ja 
Vigala segakoor ja puhkpilliorkester 
hakkasid vägisi koost lagunema. Arvo 
Roosi oli hea asjaajaja, kutsus külla 
tuntud artiste, vedas oma transpor-
diga esinejaid proovidesse. Tema tee-
neks on ka eesriiete paigaldus lavale.
Endast ma pikalt ei räägi, olen püüd-
nud asju ajada nii hästi kui võimalik 
ja kuidas see välja on tulnud, otsusta-
vad juba teised. Olen oma püüdlused 
rahvamaja juhatamisel kirja pannud 
missioonina: “Vana-Vigala Rahvama-
ja on kohtumispaik Sinu kodu lähedal, 
mis on alati avatud uutele ideedele, 
vanadele traditsioonidele ja vahva-
tele ettevõtmistele. Teeme kõik Sinu 
vaba aja meeldivaks ja kasulikuks 
veetmiseks!“ Ja nii ongi, väikeses ko-
has tuleb olla paindlik ning üha uusi 
asju välja mõelda ja katsetada. 2002. 
aastal tekkis rahvamaja juurde Vana-
Vigala Avatud Noortekeskus, mis on 
noortele suunatud ürituste ja ringide 
korraldamise oma hooleks võtnud. 
Viimane trend on savi ja klaasikunsti 
viljelemine, mille on oma südameas-
jaks võtnud seltsing „Vigala Kunsti-
pada“.
Käesolevaks ajaks on tekkinud loo-
tus, et hoone läheb renoveerimisele ja 
peagi muutub maja inimestele sõbra-
likumaks.
 Peo eel mõtisklesin, mis on 
siis see rahvamaja ja kelle sünnipäe-
va tähistame? Kas see on hoonekarp, 
mis peidab endas maakonna üht suu-
rimat saali ning on ajahambast pisut 
puretud või hoopis asutus, kus paku-
takse teenuseid kohalikele elanike-

vana-vigala Rahvamaja 
pidas sünnipäeva

le oma vaba aja veetmiseks? Lõpuks 
jõudsin järeldusele - kõige olulisem on 
tähistada seda, et majas on koos käi-
nud inimesed, kes on siia vabataht-
likult panustanud oma oskusi, vaba 
aega ja ka raha. Rahvamajale loovad 
tähtsuse inimesed ning asutuse ees-
märgiks peaks olema eelkõige ikka 
elanike kultuuriline ja isamaaline 
kasvatus. Paraku on rahvamaja staa-
tus meie ühiskonnas ebamäärane, ei 
ole täit selgust miks ja millisena seda 
institutsiooni vaja on. Ja nii eeldabki 
iga külastaja, et rahvamaja on just 
see, mida temal kõige enam vaja on 
- kellele rahvakultuur, kellele selts-
kond, kellele diskod, kellele tasuta 
peod jne. Aga ükski asi ei ole lõpuni 
universaalne ja ei saa sobida kõigile 
ja kõigeks. Miks peaks siis rahvamaja 
suutma ühendada endas nii kultuu-
ri-, haridus-, kui ka lõbustusasutuste 
funktsioone? Siit järeldus, et ei peagi 
kõigile meeldima, tuleb selgeks teha, 
millised on need tõelised väärtused, 
mille poole püüelda.
 Lõpetuseks tahan tänada 
kõiki inimesi, kes on juhendanud või 
osalenud mõnes taidlusringis; kõiki 
häid sõpru, kes on alati abiks ja toeks 
olnud rahvamaja ürituste korralda-
misel, ja muidugi „Kiitsharakaid“ ja 
„Topelt- Kiiksu“. Suured tänud Vigala 
vallavalitsusele ja volikogule, kes on 
toetanud nii maja ülalpidamisel, kui 
ka igasuguste ettevõtmiste ja projek-
tide korral.

Astra Põlma
Rahvamaja juhataja

maadlusuudised
3. oktoobril toimus Vigala lahtine 
matt. 1995. aastal alguse saanud 
võistluste korraldamise traditsioon 
sai tänavu 15 aastaseks. Võisteldi 
14 kaalukategoorias, millest neljas 
õnnestus võitjana väljuda Vigala ma-
timeestel. Osales 67 võistlejat. Esin-
datud olid Tallinn, Tapa, Martna, 
Haapsalu, Kallavere, Pärnu, Kadrina, 
Märjamaa, Vändra ja Vigala. 

Vigala poiste tulemused:
Noored:
Andreas Välis 38kg 1.koht;
Hannes Välis 42kg 1.koht;
Urmis Veiman 42kg 2.koht.
Õpilased:
Hans Veskimägi 42kg 2.koht;
Marek Lainela 63kg 1.koht;

Sascha Müller 63kg 2.koht;
Karlis Kaldma 76kg 1.koht;
Raido Liitmäe 76kg 2.koht:
Juuniorid:
Jaan Kuusik 76kg 2.koht.

NB! 1996a. ja 2009a. Vigala lahtise 
mati kokkuvõtted võid leida netiaad-
ressilt www.youtube.com, trükkides 
otsingusse “vigala matt”!
10. oktoobril toimunud Tapal maad-
luspäeval saavutas Karlis Kaldma 
(76kg) 2. koha ning 25. oktoobril Rak-
vere Cupil tõi Karlis koju (73kg) 1. 
koha.
24. oktoober viidi Jõgeval läbi ajaleht 
Vooremaa auhinnavõistlus:
Andreas Välis 40kg 3.koht;
Hannes Välis 40kg 3.koht;
Raido Liitmäe 73kg  3.koht.

Olev nisumaa
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uuT JA huviTAvAT LuGEmisvARA 
Kivi–viGALA RAAmATuKOGus

KAUNID ALBUMID: 
1000 kirikut ja kloostrit
1000 lossi, kindlust ja paleed
Kauneimad paigad (unistuste reisi-
sihte kogu maailmast)
Püramiidide dekodeerimine (avas-
tusretk maailma salapäraseimatesse 
ehitistesse)

TEABERAAMATUD:  
Nekrassov, A. Mees ja naine
Garrett, J. Täielik fotograafiakursus: 
harrastajast asjatundjaks
Ots, L. Juba kooli (kuidas last kooliks 
ette valmistada)
Berlinger, N.T. Kuidas aidata depres-
sioonis teismelist
Lord, M. Muusika ajalugu: antiik-
ajast tänapäevani
Kees, H. Rekordid: huvitavaid fakte 
meilt ja mujalt
Ert, K. Sõber koer ja tema tervis

ILUKIRJANDUS: 
Mallery, S. Vana arm ei roosteta
Aitsam, M. Hiiu lossist Siberisse
Aunaste,M. Mitte ainult meestest
Jacobs, K. Maiuspala
Vuorinen, J. Kristiani noorusaastad

TÄNAPÄEVA NOORSOORAAMAT: 
Horby, N. Maoli
Kutsar, G. Nukud ja õunad
Priilinn, K. Mustlasplikad

ELUST ENESEST: 
Laidoner, J. Ühtekuuluvuse teel: 
Johan Laidoneri kirjad abikaasale
Lepassalu, V. Kallase afäär: 10 miljo-
ni dollari kadumise lugu
Tammer,E. Uno Loop: läbi elu
Rakke, K. Rahatuulutaja: Diana Klas
Jürgen, M. Kõik puha omad jope: 
olupilte ja kohtumisi

MAITSEELAMUSI: 
Eliasson, I. Plaadipirukad: soolased 
ja magusad
Hallgren, A. Õunakoogid ja muud 
head-paremat õuntest
Arro, A. Sahver: lihtsaid hoidiseid

JA HÄSTI PALJU TOREDAID LAS-
TERAAMATUID!!

mai sipelgas

 Usinamal lehelugejal pole 
teadmata, et Vana-Vigala Rahvama-
jas on võimalik savist igasuguseid 
asju meisterdada. Kindlast on paljud 
mõelnud, vaat kui vahva, tahaks ka 
aga... Kinnitan teile, kui on huvi, siis 
ei mingeid agasid! See on just sinu või-
malus! Tule ja tee oma käed saviseks! 
Selleks, et oma kätega midagi valmis 
voolida, ei pea olema kunstnik. 
 Seltsing „Vigala Kunstipada“ 
koondab endas isikuid, keda on sa-
vipisik nakatanud ja ühiselt oleme 
omandanud uusi oskusi ja teadmisi. 
Selleks on meile suureks abiks olnud 
Vigala Vallavalitsus, Eesti Kultuur-
kapital ja Raplamaa Partnerluskogu. 
Käesoleval aastal on seltsingu eest-
vedamisel viidud läbi meenekonkurss 
„Vigala mustrid savis“, korraldatud 
kolm koolitust ja soetatud savikaussi-
de valmistamiseks elektritrei. Nüüd-
seks on meil olemas võimalus keraa-
mikaga tegeleda.
 Tutvustan lähemalt Rapla-
maa Partnerluskogu LEADER meet-
me „Pärimustraditsioonide säilitami-
ne ja arendamine“ poolt rahastatavat 
keraamika projekti.
 Projekt sisaldas reklaampäe-
va ja töötuba Vigala küladepäeval, 
kaht kahepäevast praktikumi ja jät-
kub kevadel valmistoodete põletami-
sega puupõletusahjus ning projekti 
käigus valminud tööde näitusega Va-
na-Vigalas.
 15.-16. augustil toimus Va-
na-Vigala Rahvamajas Keraamika 
suvekool, milles osalejad said täpse 

ja põhjaliku ülevaate treimise põhitõ-
dedest. Koolitajaks oli tegevkeraamik 
Margit Mald (Haeska Keraamika), 
kes on omandanud keraamiku eriala 
Bornholmi Klaasi- ja Keraamika-
koolis. Koolituse teoreetiline osa on 
tänu Krista Tõldmakerile nüüd ka 
plaadil ja kõik huvilised saavad selle-
ga „Kunstipajas“ tutvuda. Suvekooli 
märksõnaks võikski olla – kvaliteet. 
Väga oluline on, et õppides omanda-
takse kohe õiged võtted ja tehnika. 
 10.-11. oktoobril toimus Sulu 
Külamajas Keraamika sügiskool. 
Koolitajaks Piret Marks. Koolitu-
se käigus õpiti vormide kasutamist, 
õõnesnõude käsitsi voolimist ning 
erinevate tehnikate kasutamist tar-
bekeraamika valmistamisel. Sellelt 
koolituselt saime palju uusi oskusi ja 
nippe, kuidas on võimalik ilma poti-
kedrata nõusid ja kausse valmistada. 
Märksõnaks - kvantiteet. Sulu küla-
keskuse spartalikult jahedad hooned 
sundisid osavõtjaid aktiivselt tegut-
sema ja nii valmis koolituse käigus 
kokku ligi 150 erinevat eset. Kuna 
koolitus on suunatud erinevate põle-
tusliikide tundma õppimisele, jäävad 
meie tööd veel Pireti käe alla keva-
det ootama. Selle ajaks valmib jällegi 
tänu LEADER projektile Sulus puu-
põletusahi, kus meisterdatud asjad 
oma viimase viimistluse saavad. 
 Arvan, et nendest koolitustest 
oli meie kunstihuvilistele väga kasu 
ning me kõik oleme valmis oma osku-
si kõigile soovijaile jagama. 

sAvi On LAhE!

Seltsing „Vigala Kunstipada“ annab teada, et iga kuu esimesel 
kolmapäeval kella 16.00- 19.30 toimuvad V-Vigala Rahvamaja 

kunstiklassis KERAAMIKAÕHTUD täiskasvanutele !!!

Astra Põlma
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

Toimetaja: Elle Altmets, 
elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida aval-
damiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

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

Novembrikuu sünnipäevalapsed: 

Aleksander Kaarits   88 
Jaan Laanemets   87 
Lidia Harlamova   86 
Helju Liländer   82 
Maimu Mitt    82 
Helmi Hiibus    80 
Vello Nööp    70 
Riina Tann    70 
Aime Davtjan   65 
Iivo Kukk    65 
Ants Ojavee    65 
Havo Hallik    65 
Vello Jeeser   65 
Heino Üürike    60 
Evi Mägi    60

Õnn ei ole ime mingi,
ei ta kanna kuldseid kingi.
Teda otsida ei tasu,
imemaal - ta seal ei asu.
Õnn on soe ja ilus kodu,
mis on just Su enda nägu.
Õnn on töö ja õnn on sõbrad,
kes Sind täna õnnitlevad!!!

PALJU ÕNNE!

Ester Alekand - loomaarst üle 
poole sajandi

Eesti Loomaarstide Ühing tunnustab ja 
tänab pikaajalise ning eeskuju andva 

töö eest Ester Alekand’i.

Meie hulgast lahkunud

Hilda Rukki

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud 
kuulutab välja fotokonkursi  

„KÜLAPILT“
Piltidele võib jäädvustada kõike külaga seonduvat – loodust, 

inimesi, vaatamisväärsusi, ühistegevust, jms.

Külapilte ootame 26. juunini 2010, et küladepäeval teha 
näitus ja uueks aastaks (2011) kokku panna kalender.

Fotod võiksid olla salvestatud originaalsuuruses CD plaadile 
ning need tuleks toimetada vallavalitsusse. 

Kivi-Vigala, Vigala vald, 78001, Raplamaa „Külapilt“

marek Kikaselt ilmus humoorikas kalender
Vigala vallast pärit ja Vana-Vigala Põhikooli lõpetanud Marek 
Kikas andis koostöös OÜ Kurimuriga välja 2010. aasta kalend-
ri. 
Kuigi Mareki õpingud ja töö ei ole kunagi otseselt olnud seotud 
joonistamisega, on ta sellega tegelenud hobikorras varemgi. 
Ühel koledal päeval sai Marekil aga sahtlisse joonistamisest 
villand (ka sahtel sai täis) ning ta otsustas proovida kätt mil-
legi enamaga. Nii valmiski kalender, kus iga pilt jutustab loo 
eestlaste igapäevastest tegemistest ja toimetustest. 
Pildid toovad muige näole, kuid panevad ka mõtlema, kas selli-
sed me olemegi. Kalender on igati sobilik jõulukingitus inimes-

tele, kel jagub huumorimeelt ja oskust enese üle naerda. 

Kalendrid on müügil Apollo 
raamatupoodides ning Ees-
ti Posti postkontorites k.a 
Kivi-Vigala ja Vana-Vigala 
postkontoris.

Ostusoovidega võib pöörduda 
ka otse kirjastuse poole telefo-
nil 506 4842

www.kurimuri.ee/kalender/


