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AVATAKSE 
Vigala Külade 

Keskus 
ja Kivi-Vigala 

keskväljak

dinad. Kõigil asutustel kui ka 
eraisikustest soovijatel on või-
malik teha annetusi Vigala Kü-
lade Keskuse inventari heaks 
läbi Vigala Vallavalitsuse pan-
gaarve 10802004562004 SEB 
Pangas, märkides makse sel-
gitusse “annetus Vigala Kü-
lade Keskusele”. 18.09.2009 on 
nii avamisel kui ka hilisemal 
peol võimalik teha annetusi su-
larahas maja inventari heaks.

Priit Kärsna

18. SEPTEMBRIL 
AVATAKSE KIVI-VIGALAS  
VIGALA KÜLADE KESKUS 
JA KIVI-VIGALA 
KESKVÄLJAK. 

Päevakava (seoses vihmase il-
maga võib toimuda muudatusi):
14.00 – Rulaplatsil näitavad 
trikke ja räägivad ohutusest 
Rapla x-perience teami liikmed. 
Üritusel osalejate vahel loosi-
takse välja auhind. Samuti saab 
auhinna parima triki sooritaja 
Vigala poiss või tüdruk.
16.00 väljaku ja keskusehoone 
pidulik avamine. Üllatusesine-
jad. Kuna kutsetega külalisi on 
palju, siis kõigile huvilistele on 
tagatud sissepääs hoonesse ca 
18.00-st, võimalusel ka varem.
20.00 Pidu. Tantsuks mängivad 
Raivo Kalso ja Meelis Pappe. 
Tantsuplokkide vahel testivad 
kohalikud kollektiivid lava.
Vigala Külade Keskus on rahva-
suus ja projektidest käinud läbi 
nii Kivi-Vigala noortekeskuse 
kui külakeskusena. Siiski pole 
kumbki nimi olnud päris kohane, 
kuna tegemist on igas vanuses 
kõigi külade elanike kohtumis-, 
ürituste-, huvitegevuse, proo-

vi- kui ka kontserdipaigana. Ki-
vi-Vigala jaoks on tegemist ainsa 
lavaga saaliga, kuhu on võimalik 
paigutada peo korral peolauad 
kuni 50 inimesele, et jääks ka 
tantsuruumi. Tantsida on või-
malik soojemal aastaajal ka väl-
jas maja ees oleval tantsuplatsil.

Kuna praegu pole veel kõik 
detailid paigas, ootame elani-
kelt ideid nii tegevuste kui ka 

teenuste osas, mida kõike võiks 
valminud kompleks pakkuda. 
Samuti on kõige selle haldamise 
osas veel võimalikud variandid 
– kas jääb see kõik olemasole-
va rahvamaja struktuuriüksu-
seks, läheb otse Vigala Külade 
Ümarlaud MTÜ käsutusse või ... 
Kõik ideed on teretulnud kas 
e-postiga riina@vigala.ee või 
tavapostiga Vigala Vallavalit-
susse 31.oktoobriks. Auhin-
naks on võimalus ise kaasa 
rääkida külaelu korraldamises 
ja näha oma ideede teostumist.
Kuna Hasartmängumaksu pro-
grammis polnud võimlik re-
mondi käigus inventari soetada, 
siis puuduvad hoones lauad, 
toolid, lavaeesriie ja lava tagu-
mine seinavaip, samuti kar-

Rulaplatsil:
- kanna kiivrit ja kaitsmeid!
- sõida vastavalt oma võimetele!
- ole tähelepanelik kaaslaste suhtes!
- tühjad pudelid, õunasüdamed jne     
viska prügikasti!

Mänguväljakul ära kunagi viibi koos koe-
raga. Kõikjal (mitte vaid keskväljakul), kui 
juhtub, et koer teeb oma häda selleks mitte 
ettenähtud kohas, korista see ära ja vii 
prügikasti! 

Kuna mullatööd ja murukülv on alles teosta-
misel, ei ole pinnas veel piisavalt tahenenud 
ning võib kohati vajuda või vihma korral olla 
ligipääsmatu. Palume väljaku kasutajatel 
sellega arvestada ning võimalusel vältida 
nn pori sees ukerdamist!



PROJEKTI SAAMISLOOST
1930-ndatel ehitatud maja kuu-
lus kaitseliidule. Nõukogude ajal 
tegutses majas kultuurimaja, 
mis jätkas ka taastatud Eesti 
Vabariigis tegevust ja alles  4. 
septembril 1999 kolis ümber 
uude asukohta, kui maja tagasta-
ti õigusjärgsele omanikule, kelle 
pärija müüs kompleksi hiljem 
perekond Valgele.
Kusagil 2004.a. aasta paiku 
alustasin perekond Valgega 
läbirääkimisi platsi valla ka-
sutusse saamise osas, et see 
korda teha jaanitule- ja kohtu-
mispaigaks. Lausa uskumatu 
oli aga 2006.a. saadud teade 
perekond Valgelt, et nad on ot-
sustanud kinkida kogu kinnistu 
vallale, tingimuseks vaid see, 
et plats läheks avalikku kasu-
tusse. 10.10.2006.a. saigi notaris 
tehing tehtud. Nagu näitas eda-
sine, sai heast südamest tulnud 
kingitus aluseks suurepärasele 
lõpptulemusele.

Külarahvas asus arutama 
platsi eskiise ja mõeldi, mida 
suhteliselt viletsas seisus oleva 
hoonega peale hakata. Kui ehi-
tusmehed olid hoone üle vaada-
nud, leiti siiski, et hoone taas-
tamine on mõttekas tegevus. 
Keskuse kujundusprojekt valmis 
Juta Ruudu poolt, platsi haljas-
tusprojekt Margit Leemeti poolt. 
Sõnad pole piisavad kirjeldama, 
missuguse entusiasmiga mõlema 
projekti juures oldi ja tulemused 
ületasid kaugelt ootuseid. 
Keskuse ehitaja on olnud La- 
lande OÜ, kelle töömehi 
nimetaksin Meistriteks suure al-
gustähega, sest suhtumine läbi 
aastate (tööd 2007, 2008 ja 2009) 
on olnud super ja projekti teostus 
on kujundusprojekti vääriline. 
Keskväljaku peatöövõtjaks valiti 
riigihankega OÜ Magistraal, kes 
on samuti ülesande hästi täit-
nud, suheldes paljude erinevate 
alltöövõtjatega. Varasemalt on 
väljakul tegutsenud veel Lihula 
Maaparandus AS, Era Valduse 

AS ja VH Ehitusteenused OÜ. 
Üheks väheseks mõruks pil-
liks jääb Merko Ehituse meeste 
“loomingulisus”, kes vedasid 
platsile täiteks ka savise pin-
nase, mis ei pidanud sinna mitte 
sattuma, seetõttu täna pinnave-
!"# $"# %&'(# )*$+((,"+"# -""!(.(/0#

kiiresti ja projekti käigus tuli 
tegeleda täiendavalt vee ärajuh-
timise probleemidega.

Kust selleks kõigeks raha tuli? 
Loomulikult ei saa kusagil 
omaosaluseta, kuid põhisummad 
tulid siiski mujalt. Keskväljaku 
väljaehitamiseks on läbi aastate 
eraldanud Majandus- ja Kom-
munikatsiooniministeerium 400 
000 krooni ning LEADER pro-
grammist saadi 1 000 000 krooni, 
mis oli taotlusvoorus maakonna 
suurim projekt. Külade kes-
kusele on Kultuuriministeeriumi 
kaudu eraldatud kokku 650 000 
krooni ning hasartmängumak-
sust läbi EAS-i 363000 krooni. 
Projektidele on eri aegadel abiks 
olnud poliitikud Taavi Veskimä-
gi IRL-st ja Tiit Tammsaar Rah-
valiidust. Ma loodan siiralt, et 
külade heaks teoks saanud unis-
tusi ka tulevikus elanikud igati 
heaperemehelikult kasutavad ja 
et nii silma- kui ka tegutsemis-
rõõmu jätkub pikalt.

Priit Kärsna

Vallavanem

Tõsised tegijad 
ja oma ala 

asjatundjad - 
Magistraal OÜ 

mehed
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Tantsulaager Kivi-Vigala 

Põhikoolis
Augusti kahel viimasel nädalal 
toimus meie koolis tantsu-
laager. VAT Tantsustuudio Tal-
linnast treenis oma hip-hop 
tantsijaid ja diskotantsijaid 
Tšehhi võistlema minekuks.
Ka meie valla mõlema põhikoo-
li showtantsijad said laagris 
osaleda ja hip-hop trennis käia. 
Hommikul saime õnneks kaua 
magada, sest trennid toimu-
sid kell 12.00 – 13.45, siis oli

lõunapaus ja õhtused trennid 
kestsid kella 15.30 - 17.00-ni. 
Kahel õhtul oli meil akrobaa-
tika ning diskotants. Mõlemad 
olid väga huvitavad. Hip-hop`i 
trenni andsid meile VAT-stuudio 
noored treenerid ja tantsijad Ger-
da, Tiina ja Krissu. Tegime kaks 
nädalat tublisti tööd ning olime 
rahul oma esinemisega lõppkont-
serdil 28. augustil. Täname väga 
korraldajaid! Kõigil oli väga tore.

Piia Laan
Kivi-Vigala Põhikool 

9. klass 

KIVI-VIGALA RAHVAMAJAL 
TÄITUS 10 AASTAT MAJA PIDU-
LIKUST AVAMISEST

Heli Lints
Rahvamaja juhataja

10 aastat tagasi kirjutas ajaleht 
“Nädaline“ kuidas 04. septembril 
1999.aastal avati Kivi-Vigalas uus 
rahvamaja. Kaire Kozlov kirjutas, 
et endistes aastaid tühjana seisnud 
Märjamaa tarbijate ühistule kuu-
luvates sööklaruumides tehti ma-
hukas remont ja ümberehitus ning 
nüüd on Kivi-Vigala rahval olemas 
avar ja ruumikas kooskäimise koht. 
Nii see tõesti oli. Tegelikult kolisime 
majja 01. jaanuaril, aga siis olid 
veel tegemata elektritööd, seetõttu 
toimus algustegevus küünlavalgel 
ja ajutiste põranda- ning laualam-
pidega. Emadepäeva pidugi sai nii 
peetud.

Peale jaanipäeva valmisid elekt-
ritööd ja Kivi-Vigala kooli 01. sep-
tembri aktus toimus juba rahvama-
jas. Sel kevadel tehti rahvamajale 
värvivärskendust ja võib öelda, et 
Kivi-Vigala rahval on jälle uus maja. 
Täpselt 10 aastat hiljem, 04. sep-
tembri 2009.a õhtul kogunes väike 
seltskond seda sündmust tähis-
tama. Kokkutulnuile oli tervitusi 
tootmas Vigala meeskvintett ja 
„Hopsani“ Märjamaalt. Kuid ega 
ainult pidu sel korral ei peetud, 
töögruppides valmis Kivi-Vigala 
rahvamaja arengukava järgmiseks 
kümneks aastaks. Selgemaks said 
ja kirja pandi rahvamaja plussid ja 
miinused, mis üritustel inimesed 
meelsasti käiksid ja millistest rin-
gidest osa võtaksid. Samuti meenu-
tati möödunut ja värskendati mälu 
erinevate sündmuste kohta. Kuna 
korralik kroonika puudub, tuli nii 
mõnigi fakt möödanikust koos sel-
geks vaielda. Endale sai tõotatud, 
et tuleb kroonikat pidama hakata, 
sest paraku kipuvad sündmusesd 
meelest minema. 
Tore, et kõikide valla allasutuste 
juhatjad olid leidnud aga kohale 
tulla. Samuti oli rõõm näha val-
lamaja töötajaid. Aitäh ka sõbra-
likele naabritele – apteegilie ja 
„Lepatriinu“ poele. Tänan ka „Sõb-
ra-Väge” ja „Singirulle”, Rutti ja 
Katrinit ning Märjamaa rahvamaja 
tüdrukuid. Järgmine suurem üri-
tus Kivi-Vigala Rahvamajas on no- 
vembris isadepäeva pidu.
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VALIMISTEST   Priit Kärsna, vallavanem

18.oktoobril 2009.a. toimuvad üle Eesti valimised kohalikesse vo-
likogudesse. Olenemata Teie poliitilisest või isikueelistusest soovi-
tan kõigil Vigala elanikel kindlasti valima minna, sest vastasel 
juhul:
- annate ära võimaluse kaasa rääkida oma kodukoha asjades;
- Te ei oma mingit moraalset õigust kritiseerida järgmise nelja aas-
ta otsuseid.

Kuigi Vabariigi Valimiskomisjon on varasemalt soovitanud kulude 
kokkuhoiuks vähendada valimisjaoskondade arvu ühele, ei pida-
nud Vigala Vallavalitsus ega Vallavolikogu seda mõistlikuks, kuna 
see suurendaks inimeste kulusid valima minekuks ja suure tõenäo-
susega vähendaks valimisaktiivsust.

Järgmises oktoobrikuu vallalehes on kõigile esitatud valimisliitude 
ja erakondade nimekirjadele eraldatud enda tutvustamiseks kaks 
A4 vallalehe pinda (nimekirja kohta), mille täitmine sisuga sõltub 
vaid kandideerijate leidlikkusest. Soovin oktoobrikuuks seda, et 
paneksite juba varakult valimispäeva enda ajakavasse ja osalek-
site kohalike asjade otsustamisel aktiivselt!

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

22.07.2009 ISTUNGIL OTSUSTATI:
- rahuldada kõik hajaasustuse 
veeprogrammi toetuse taotlused
- määrata koha-aadressid 93 
maaüksusele
- tagastada õigusvastaselt võõ-
randatud maa kahele õigustatud 
subjektile
- lubada jagada üks kinnistu ka-
heks maaüksuseks
- kinnitada vabade põllumaade 
nimekiri 
- väljastada ehitusluba kahele 
taotlejale
- anda kirjalik nõusolek väike-
hoone püstitamiseks
- väljastada kaevetöödeluba ka-
hele taotlejale
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaia 
nimekiri 2009/2010 õppeaastaks   
- eraldada sotsiaaltoetusteks 
10567 krooni
- eraldada koht Vigala Hooldeko-
dus ühele valla elanikule
- eraldada MTÜ-le Jätkusuutlik 
Vana-Vigala 2000 krooni Vana-
Vigala looduse ja kultuuri õppe-
raja infotahvlite korrastamiseks 

26.08.2009 ISTUNGIL OTSUSTATI:
-määrata kompensatsioon ühele 
õigustatud subjektile õigusvas-
taselt võõrandatud maa eest

- tunnistada kehtetuks Vigala 
Vallavalitsuse korraldus nr 339 
26.11.2001
- määrata koha-aadressid 104 
maaüksusele
- väljastada ehitusload kahele 
taotlejale
- väljastada kasutusload kolmele 
taotlejale
- kiita heaks ühe puurkaevu pro-
jekti aruanne
- kinnitada Vana-Vigala Laste-
aia nimekiri 2009/2010 õppe-
aastaks
- määrata Vigala Vallavalitsuse 
isikuandmete kaitse eest vas-
tutavaks isikuks registripidaja 
Merje Voog
- lõpetada hooldajatoetuse maks-
mine ühele hooldajale
- määrata hooldaja ühele raske 
puudega hooldatavale
- määrata ja maksta hooldajatoe-
tust ühele hooldajale
- eraldada sotsiaaltoetusteks 
5552  krooni ja ranitsatoetuseks 
33000 krooni
- eraldada MTÜ-le Vigala Külade 
Ümarlaud 3000 krooni Jäneda 
sügislaadale sõiduks 19.09.2009
- eraldada MTÜ-le  Jätkusuutlik 
Vana-Vigala projekti “Hirvepark 
kauniks” toetuseks 5000 krooni 

UUDISEID JA TEATEID

PANGABUSSIST 

Swedbank on teatanud, et juulis 
külastas pangabussi vaid 6 klien-
ti, vajalik oleks vähemalt 15. 
Kui külastatavus ei parane, siis 
2010. aastal pangabuss lõpetab 
Vana-Vigala teenindamise. Kui 
soovite, et pangabuss jätkab, ka-
sutage teenust aktiivselt!

PAKENDIKONTEINERITEST 
KIVI-VIGALAS

Kivi-Vigalas on muutunud pa-
kendikonteinerite operaator, 
selleks on OÜ Prügitont. Kui-
gi nende paigaldatud 3 halli 
segapakendi konteinerit ja üks 
paberpakendikonteiner ei ole 
välimuselt kõige värskemad, on 
neisse avatava kaane tõttu en-
disest palju mugavam pakendeid 
laadida. Lisaks asub Kivi-Vigala 
kaupluse taga veel üks üldkasu-
tatav rohelist värvi pakendikon-
teiner.

Viimasel ajal on tähelepanu 
äratanud aga asjaolu, et segapa-
kendikonteinerite täituvus on 
kohati väga väike võrreldes elan-
ike arvuga, seda eriti 7. ja 8. ela-
mu juures. Vigala Vallavalitsus 
tuletab elanikele meelde, et en-
diselt kehtib pakendite sorteeri-
mise vajadus ja soovitame täita 
pakendikonteinereid aktiivselt. 
Kindlasti ei tohiks kilepaken-
deid küttekolletes põletada, vaid 
ka nende õige asukoht on paken-
dikonteiner.

ARENGUKAVA MUUTMINE

Kuna volikogu vaatab igal aastal 
üle arengukava, siis on Vigala 
Vallavalitsus algatanud arengu-
kava läbivaatamise protseduuri. 
Ootame kirjalikke arengukava 
muutmise ettepanekuid riina@
vigala.ee või tavapostiga Vigala 
Vallavalitsusse 24. oktoobriks. 
Palume lisada ümbrikule või e-
kirja teemareale kirje: “Arengu-
kava muutmisettepanek”
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Vigala Vallavolikogu valimisteks esi-
tatud kandidaatide registreerimine 
ja registreerimisnumbri andmine

Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse § 37 lg 1 ja 2  
ning Vabariigi Valimiskomisjoni 
määruse 07.07.2009 nr 17 “Kandi-
daatide registreerimiseks esitamise 
ja registreerimise kord kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistel” § 
14 ja § 18 alusel Vigala Valla Vali-
miskomisjon otsustab: registreerida 
18. oktoobril 2009.a. toimuvateks 
Vigala Vallavolikogu valimisteks 
esitatud kandidaadid ja anda neile 
järgmised registreerimisnumbrid:

EESTI REFORMIERAKOND
nr 101 Meelis Välis
nr 102 Aivar Jõgiste
nr 103 Heli Lints
nr 104 Vallo Asperk
nr 105 Marko Kreuz
nr 106 Einar Nei
nr 107 Hillar Orav
nr 108 Marge Plamus
nr 109 Koit Roosi
nr 110 Hannes Sassi
nr 111 Mirgo Seisonen

VALIMISLIIT VIGALAL POLE VIGA
nr 112 Ester-Evi Alekand
nr 113 Evi Andrejev
nr 114 Aino Hiibus

nr 115 Helmi Hiibus
nr 116 Jaan Jeeser
nr 117 Maret Järv
nr 118 Evi-Ingrid Kald
nr 119 Liina Kikas
nr 120 Helbe Kliss
nr 121 Tiit Kuimets
nr 122 Priit Kärsna
nr 123 Anne Külaots
nr 124 Ave Lazarev
nr 125 Margit Liira
nr 126 Andrus Liitmäe
nr 127 Arne Maiste
nr 128 Pille Meeles
nr 129 Kristine Niit
nr 130 Ants Ojavee
nr 131 Riina Redlich
nr 132 Enn Roosi
nr 133 Viljo Siimsalu
nr 134 Evelin Tamm
nr 135 Riina Viibus
nr 136 Raivu Ülemaante

EESTI KESKERAKOND
nr 137 Toivo Averin
nr 138 Jaan Viska
nr 139 Heino Üürike
nr 140 Jaan Kuusik
nr 141 Mari Kuusik
nr 142 Rainer Allipere
nr 143 Anti Hints
nr 144 Heiki Kullap
nr 145 Mihkel Paiba

ÜKSIKKANDIDAADID
nr 146 Alje Jürnas

SISEMINISTEERIUM KUTSUB TEID 
E-VALIJAKAARTI TELLIMA

Enne iga valimisi saadetakse igale vali-
jale koju valijakaart. Valijakaart teavi-
tab valijat sellest, kus, kuidas ja millal 
on võimalik hääletada. Valijakaarti ei 
pea valima minnes kaasa võtma. Tra-
ditsiooniliselt on valijakaarte saade-
tud posti teel, kuid nüüd on võimalik 
valijakaarti tellida ka elektroonselt 
e-kirjana. E-valijakaarti saab tasuta 
tellida riigiportaalist www.eesti.ee.  

Valijakaardi saamiseks tuleb: 
1. Logida sisse riigiportaali www.eesti.
ee kasutades ID kaarti, mobiil–ID-d 
või sisenedes interneti panga kaudu.
2. Suunata e-post oma kasutatavale e-
posti aadressile (trükkides oma e-posti 
aadress vastavasse lahtrisse). Peale 
seda tuleb avada oma e-postkasti saa-
bunud aktiveerimisvõtmega kiri ja 
vajutada aktiveerimislingile. 
3. Satud taas riigiportaali lehele, kus 
tuleb vasakult menüüde ribalt valida 
„e-valijakaart“ ja „tellimine“. Avaneb 
aken kus saab hiireklõpsuga oma telli-
muse kinnitada.

E-valijakaartidele üleminek aitab 
hoida loodust ning säästa raha. Igal 
valimistel saadetakse üle 880 000 
valijakardi, mille trükkimiseks kulu-
tatakse ca 3 miljonit krooni ning ca 
2,5 tonni paberit. Paberist valijakaart 
muutub peale läbi lugemist prahiks, 
mis vajab taaskäitlemist. Elektroo-
niline teade aga jõuab alati õige saa-
jani, see ei tekita jäätmeid ega reosta 
keskkonda kogu oma elutsükli jooksul 
- tema tootmisel, saatmisel ega pärast 
kasutamist. E-valijakaardiga säästad 
loodust, sest valijakaart saadetakse 
eranditult igale valijale ning seda ole-
nemata sellest, kas Sa plaanid valima 
minna või mitte.

Selleks, et saada e-valijakaarti juba 
järgmisteks 18. oktoobril 2009 toi-
muvateks kohalike omavalituste vo-
likogude valimiseks tuleks tellida 
e-valijakaart riigiportaalis enne 18. 
septembrit. 

Otseviit e-valijakaardi tellimiseks 
https://www.eesti.ee/portaal/vali-

mised.eabi

AS MATSALU VEEVÄRK KORRALDAB VANA-VIGALAS TTK AULAS INFOTUNNI 
16.09.2009 KELL 17:00

Oodatud on kõik praegused ja uued kliendid. Selgitusi jagame seoses lepingute 
sõlmimise, arvelduste ja muude vee ja kanalisatsiooni tarbimisega seotud küsi-
muste kohta. 

Kohapeal saab sõlmida ka lepinguid. 

NB! Kaasa võtta isikuttõendav dokument, viimane makstud näit ja hetkel 
mõõtjal olev näit koos mõõtja numbriga. Hea oleks kaasa võtta ka eelmise 
operaatoriga sõlmitud leping.

AS Matsalu Veevärk
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Terve vald oli kokku aetud, ki-
helkond kokku kutsutud, külalisi 
Valgust, Sipast, vallavanem koos 
volikogu esimehegagi palutud. 
Juubelipidu algas hoogsa „Tuljaku-
ga“ naisrühma „Kullerkupp“ esitu-
ses ja lõppes lauluga „Rõõm“ (“Laul 

on ju rõõm, millest tuge sa saad. Ei 

veinisõõm selle vastu küll saa. Laul 

on ju rõõm, päiksest kuumem veel – 

hoia see rõõm sõbraks eluteel.”) nais-
ansambli „Hõbejuus“ esituses. 
Seda pidu valmistati ette juba aasta 
algusest alates. Tantsunaised ei pu-
hanud üldse – terve suvi käidi koos, 
laulunaised said puhkust ka ainult 
tänu sellele, et juhendaja oli kuu 
aega Eestist eemal. Aga see vaev 
tasus ära, sest kõik etteasted tulid 
väga hästi välja. 
Nüüd natukene ka ajaloost. 
1984. aasta märtsikuus hakkasid 
kuus tegusat naist Ilmar Kaera 
juhendamisel koos laulmas käima. 
Nii sündis ansambel „Hõbejuus“. 25 
aasta jooksul on ansamblis laulnud 
26 naist.

Algusest saadik on laulnud Leida 
Üürike. Juhendajaid on olnud 7. 
Praegu laulab ansamblis 11 naist 
Aili Soonbergi juhendamisel. 
1984 aasta sügisest hakkasid ak-
tiivsed naised Helmi Hiibuse 
juhendamisel tantsima. Nii sün-
dis naisrühm „Kullerkupp“. Naisi 
on rühmas tantsinud läbi aegade 
46. Praegune koosseis on 15 naist 
ja ikka jätkuvalt tantsitakse Hel-
mi Hiibuse juhendamisel. Selle 
25 aasta sisse on mahtunud palju 
esinemisi. Osa on võetud kõiki- 
dest maakonna memme-taadi suve-
pidudest, esinetud Saku suurhallis 
ja Sillaotsa talumuuseumis, käidud 
külas sõpradel Valgus, Raplas, Jär-
vakandis, Sipas, Lihulas, Varblas. 
Kõiki esinemisei ei jõua siinkohal 
üles lugedagi.
Mõlemad kollektiivid on osalenud 
kõikidel valla ühisüritustel – suve-
pidu, isetegemisepäev, tantsupäeva 
tähistamine, esinetud on „Unus-
tatud mõisade“ projektis, käidud 
laulmas kirikus ja samuti laulmas-
tantsimas Vigala hooldekodus.

tantsimas Vigala hooldekodus. Kaks 
kindlat esinemist on igal aastal ka 
rahvamaja jõulupeol ja kevadpeol. 
Sügav kummardus teile tublid 
naised, kes te tulete iga ilmaga, 
jalgratastega või jala korra näda-
las rahvamajja proovi. Vaid tõsine 
põhjus - kas haigus või arstilkäik – 
lubab teil proovist puududa. Lisaks 
proovidele jätkub teil jaksu kokku 
tulla ka ühiselt tähistama juubeleid 
ja muid tähtpäevi. Ei teki prob-
leemi, kui helistan ja palun kokku 
tulla näiteks pildistamiseks. Aitäh 
teile selle eest. Olete need tugevad 
tammed, kelle peale võib alati loota.
„Hõbejuus“ ja „Kullerkupp“ tänavad 
Vigala Vallavalitsust ja Vigala Val-
lavolikogu toetuse ja meelespidam-
ise eest, samuti „Singirulle“, kes 
aitasid juubelipeo köögipoolt korral-
dada.

Heli Lints
Rahvamaja juhataja

6

„HÕBEJUUS“ JA „KULLERKUPP“ 
TÄHISTASID 25. TEGEVUSAASTAT
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1. OKTOOBER - 
RAHVUSVAHELINE EAKATE PÄEV

1. oktoobril tähistatakse paljudes 
riikides üle maailma rahvusva-
helist eakate päeva, väärtusta-
maks vanema põlvkonna elu-
tarkust ning ühiskonnale antud 
panust. Täna seostub sõnaga 
„eakas” eelkõige aktiivne ühis-
konnaliige. Eakate toimekus ja 
teotahe on tähtsad olukorras, 
kus pensionäride osakaal rah-
vastikus suureneb märgatavalt. 
Pensionile jäämine ei tähenda 
Eestis enam seda, et jäädakse 
üksi koju nelja seina vahele 
kurtma ja nukrutsema. Vastu-
pidi, üha enam leitakse tee päe-
vakeskustesse, kohtuma vanade 
ja uute sõpradega, tegelema mit- 
mesuguste harrastustega ning

oma silmaringi laiendama. Vii-
masel ajal on nii riik kui oma-
valitsused teinud jõupingutusi 
toetamaks eakate töötamist, õp-
pimist, huvialadega tegelemist 
ning kultuuri- ja ühiskonnaelus 
osalemist. 

Ka väikeses Vigala vallas on 
palju aktiivseid pensionäre, kes 
tõepoolest ei ole jäänud koju nuk-
rutsema vaid on leidnud huvita-
vat tegevust koos eakaaslastega. 
Valla erinevates kantides tegut-
sevad pensionäride ühendused 
ei saa just väga tihti kokku ja 
sellest sündiski mõte korraldada 
1. oktoobril Vigala valla pen-
sionäridele üks tore üritus ning 
ühtlasi tähistada rahvusvahelist 
eakate päeva.

Ilme Roosi
Sotsiaaltöö spetsialist

Ootame oma valla pensionäre 
1. oktoobril kell 12.00 Kivi-Vig-
alasse vastrestaureeritud küla-
keskuse majja 

VIGALA VALLA 
EAKATEPÄEVALE

Kuulame-vaatame, millega tegele-
vad meie valla pensionäride ühen-
dused ja saame nautida Kihnu 
Virve esinemist.

Kuna kohtade arv on piiratud, 
palume osalemise soovist kindlasti 
teada anda hiljemalt
25. septembriks!

Registreeruda saab telefonidel: 
Heli Lints tel. 482 5681, mob 
520 2436  
Mare Ülemaante tel. 482 4419, 
mob 5663 4116
Ilme Roosi tel. 489 4777, mob 
526 9841

ERF TOETUSTEGVUS 
Vana-Vigala Tehnika- 
ja Teeninduskoolis
Vana-Vigala ametikooli asulas toi-
muvad juba juulikuust alates kae-
vamistööd. Käimas on kooli sooja-
trasside väljavahetamine. Töid 
teostatakse „Elukestva arenduse 
rakenduskava“ prioriteetse suuna 
„Hariduse infrastruktuuri arenda-
mine“ meetme „Kutseõppeasutuste 
õppekeskkonna kaasajastamine“ 
projekti „Õpilaskodude ja õppehoo-
netevaheliste keskküttetrasside 
väljavahetamine“ raames. Tööde lõ-
petamine on planeeritud septemb-
risse.
Projekti eesmärgiks on tagada 
õpperuumide ja õpilaskodu küt-
tesüsteemide kaasaegsus, töökind-
lus ning soojussäästlik töötamine. 
Tööde käigus vahetatakse välja 
442 m kooli kasutuses olevate hoo-
nete (õpilaskodud, õppetöökodade 
hooned ja kooli peahoone) vahe-
lisest keskküttetrassist ning pai-
galdatakse hoonetesse soojasõlmed 
koos soojamõõtjatega. 
Tööde teostaja leidmiseks korral-
datud hankes osales 11 pakkujat, 
kelle hulgast valiti välja trasside 
ehitajaks AS Scanweld ja AS EG Ehi-
tus soojasõlmede paigaldajaks. Pro-
jekti kogumaksumus on 2 500 000

krooni. Antud projekt on üks viiest 
kutseõppeasutuste õppekeskkonna 
kaasajastamise investeeringute 
kava 2007–2015 realiseeritavast 
projektist, mis rahastatakse Regio-
naalarengu Fondi vahenditest koos 
*""1"$$/(*.$!0# 0'/$.(# 2((!3+(+04

seerimisega. Hiljuti lõppes projekt 
„Kokanduse õppe- ja suurköögi
seadmete pargi tehnoloogiline
täiendamine“, alustatud on
projekti „Vana–Vigala TTK õppe-
töökodade hoone nr.1 renoveerimine

ja sisustamine“ taotluse etteval-
mistusega esitamiseks rakendus-
üksusele SA Innove. Oma järge 
ootavad õpilaskodu ja peahoones 
asuvate õpperuumide kaasajasta-
mine, seega peaksid hiljemalt 2013. 
aasta lõpuks Vana–Vigala ame-
tikooli õppetööga ja õppurite ma-
jutamisega seotud hooned nägema 
välja kenad ja kaasaegsed.

Maie Üürike
Projektijuht

VÄLISPRAKTIKANT 
VANA–VIGALA 

TEHNIKA- JA TEENINDUSKOOLIS

1. septembril oli kooliperele üllatus, 
kui avaaktusel direktor Enn Roosi 
tutvustas välispraktikant Constan-
ze Gundlacki Saksamaalt, kes Co-
meniuse projekti raames sooritab 
õpetajakoolituse praktikat ame-
tikoolis. Constanze õpib Greifswal-
)"# 5/"266/"!# 1$61*((3(0# %(# 2'+!0"7#

Tehnika- ja teeninduskoolis annab 
ta inglise, saksa ja kunstiõpetuse 
tunde ning on abiks klassijuhataja-
na 31-K grupi juures. Praktika kes-
tvus ulatub seitsme kuuni. Cons-
tanze soov on õppida eesti keelt, 
õppida tundma Eestimaad, tema 
rahvast ning tegeleda noortega va-
bal ajal. Kuna õpetajatel ja õpilastel 
on huvi keeleõppe vastu on ta nõus 
võõrkeelt õpetama ka õhtul.

Kontaktisik Maie Üürike



SUVEÜRITUSED
VIGALA VALLAS

2009. aasta suvi on saamas mine- 
vikuks. Mis siis Vigala vallas sel 
suvel toimus? 
Kõigepealt valla suvepidu, mis 
oli sel aastal varem kui tavaliselt 
– 13. juunil. Kuna sageli on ol-
nud probleeme, et vallapidu 
langeb kokku koolide lõpuaktus-
tega, toodi see varasemale ajale. 
Millegipärast ei meeldinud ilma-
taadile aga sugugi sel päeval 
pidutseda ning ta kostitas meid 
ohtra vihmaga. Pidu toimus sell-
egipoolest ja siirast rõõmu võib 
tunda Vigala valla inimeste üle, 
kes ei ole suhkrust ning vih- 
ma trotsisid ja kontserti ikka-
gi vaatama tulid. Kummardus 
teilegi esinejad, pidasite vapralt 
vastu ja keegi ei virisenud. 

Järgmisel nädalavahetusel olid 
koolides lõpuaktused ja siis saa-
bus jaanipäev. Paljudes külades 
peeti oma jaanitulesid. Sel kor-
ral oli ilmataat igati nende poolt 
- üle paljude aastate möödus 
jaanilaupäev ilma vihmata! 
Peale jaanipäeva sõitsid Tallin-
na laulu- ja tantsupeole Vigala 
vallast neli kollektiivi. Samal 
ajal said suure peoga hakkama 
kõvad hardrokisõbrad Vana-Vi-
galas Hard Rock Laagris.

25. juulil toimus Vana-Vigalas 
Vigala valla külade päev, igati 
tore üritus, mida korraldati juba 
kolmandat korda. 
Juuli lõpus oli huvilistel võima-
lus nautida Hispaania Mallor-
ca tantsukollektiivi esinemist 
Vana-Vigala laululaval. 
02. augustil toimus järjekordne 
pärimuspäev „Pärimuse Pärlid“. 
Augusti algusesse jäi ka tra-
ditsiooniline valla spordipäev, 
millest sel aastal võttis osa 200 
huvilist. 
15. augustil sai peetud Poti laa-
ta, kus seekord osales rekordarv 
müüjaid – 52 kaubitsejat. Laada 
raames toimus kolmandat korda 
Vigala rammumehe võistlus. 
Seekord läks võit naabervalda 
Halingasse ja Vigala rammume-
heks 2009 sai Sten Lapkin. 
Tubli teise koha sai vallavanem 
Priit Kärsna ja kolmandaks jäi 
seekord mullune rammumees 
Andrus Liitmäe. 
Suve jooksul toimus vallas roh-
kesti teisigi üritusi, aga eelpool 
nimetatud ürituste organiseeri-
misega olid seotud valla volikogu 
kultuuri- ja hariduskomisjon, Vi-
gala Külade Ümarlaud, FS „Kiits- 
harakad“ ja loomulikult palju Vi-
gala inimesi. Suur tänu teile.

HELI LINTS
KULTUURIKOMISJONI 

ESINAINE
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SEPTEMBER- DETSEMBER 
2009 TOIMUVAD VANA-VIGALA 
TEHNIKA-JA TEENINDUSKOOLIS 
TÄIENDKOOLITUSED:

ABITÖÖLINE KOKALE, maht 80 tundi
LEIVAKÜPSETAJA, maht 16 tundi
AUTO PLASTDETAILIDE REMONDI VÕIMALUSED ÜMBERÕPPIJAILE, maht 15 
tundi
AUTOPLEKKSEPA JA POOLAUTOMAATKEEVITUSE (TRAATKEEVITUS) KURSUS 
ALGAJATELE, maht 30 tundi
AUTOMAALRI ALGÕPPE KURSUSED, maht 60 tundi

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning 
!"#$$%&'($)*+&&,-$./+'0&12./+)2*)'3.&.)-

seeritavad koolitused on tasuta antud 
valdkonnas töötavatele ja ümberõppijatele

Registreerimine ja lisainfo :

Tel. 5662 4701 või 
e-post: ilmi@vigalattk.ee

OÜ Ogrim Grupp pakub
teravilja ja rapsi koristus-
teenust kombainiga New Hol-
land TX 66

Tel. 5218 558
Mirgo Seisonen

Müüa odavalt kolmetoaline 
korter Vana-Vigalas Mõisas 
maja nr. 9 korter 12

Info: tel 503 2996

Järgmise lehe matejale 
ootame 2. oktoobrini e-posti 
aadressil elle@vigala.ee
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“Vigalas olnud vanasti org. Iga 
neljapäeva õhtul käinud oru 
juurest jõesuudmest välja kolm 
hiit ja läinud orgu suure tamme 
alla mängima. Seda näinud Vigala 
parun Uexküll ja pannud selle 
orule nimeks hiite järgi Hiieorg.”

(katkend kogumikust „Pärimuse 
pärlid“)

Kas selles 1939. aastal jutustatud 
loos võib peituda tõde ja miks toi-
muvad seal kummalised nähtused 
praegugi? Kas üldse ja milline 
tähendus on looduslikel pühapai-
kadel meie jaoks tänapäeval? 

Nendele ja loodetavasti paljudele 
teistelegi küsimustele saad vastuse 
26. septembril. 

Kell 12 kohtume Hiieorus ning 
kell 13 teeb Ahto Kaasik ettekande 
pühapaikadest ja vastab selletee-
malistele küsimustele Vana-Vigala 
Põhikooli õpilaskodus.

Huvilistel palun anda võimalusel 
endast teada tel. 5660 1358 (Krista) 

või 5653795 (Jaan)

MIDA SA EILE 
ÕPPISID?

Külliki Steinberg,
ETKA Andras

Kuidas, ei midagi? Mäletad, 
naabrinaine rääkis sulle, kuidas 
uutmoodi õunamoosi keeta, laps 
õpetas täitsa mitu uut inglis-
keelset sõna... Tähendab õppisid 
küll! 
Tõsi on, et õppimine leiab üha 
rohkem kõlapinda. Nii toimub 
sellelgi aastal 2.-9. oktoobrini 
XII täiskasvanud õppija nädal 
(TÕN), mil inimeste õpijulgust 
taas tunnustatakse. 
Traditsiooniks saanud avaüritu-
sel, sedapuhku 2. oktoobril Põlt-
samaal, astuvad lavalaudadele 
Eesti aasta õppija, koolitaja, koo-
litussõbralikum organisatsioon 
ja omavalitsus. 
On hea tõdeda, et esile tõstmist 
leiab ka miski, mida meetriga 
mõõta ja kullakottides kaaluda 
ei saa – elukestev õpe ja õppi-
missõbralikkus.
Ehk on just Euroopa Liidu loo-
vuse ja innovatsiooni aasta sobi-

lik oma ellu muutuste ja uuen-
duste toomiseks?
Laenates Viljandimaa aasta 
õppija kandidaadi, Raul Järve 
sõnu: „Minu arvates täiskas-
vanuõppega on sama lugu, mis 
paljuräägitud innovatsiooniga.
Tihti mõeldakse, et see peab 
olema midagi suurt, keerulist 
ja teaduslikku. Võib, aga ei pea. 
Eelkõige on tähtis, et oskust ja 
teadmisi kasutatakse ja need 
aitavad meil midagi kiiremini, 
paremini ja odavamalt teha või 
saavutada.”
Loo algusse naastes on selge, et 
sa oled õppimisega alustanud. 
Järgmine samm on teha seda 
teadlikult. Enesearendamise teel 
ei pea saavutusi tingimata har-
jumuspäraste edu parameetrite-
ga mõõtma. Kui tänu õppimisele 
pole kohe tulnud palgakõrgen-
dust või kõrgemat ametikohta, 
ei tohiks käega lüüa. Tegelik 
kordaminek on see, et julged ot-
sustada ja muuta oma elu, kül-
lap tuleb siis kõik muu nagunii. 
Investeering iseendasse on jääv.

Õppimine avab ukse võimalus-
tele. Alusta juba täna ja usu, 
homme vaatad maailma uute sil-
madega!

KUULA: Vikerraadios igal ree-
del „Huvitaja” saates kell 10-11 
juttu täiskasvanuharidusest. 
Järelkuulatav: www.err.ee
VAATA: ETV ekraanil alates 
5. septembrist igal laupäeval 
kell 18 saade „Tagatargemad”. 
Järelvaadatav: www.err.ee
LOE: Ajakirja „Õpitrepp” teine 
number ilmub 15. septembril. 
Küsi kohalikust raamatukogust 
ja omavalitsusest või loe: www.
andras.ee

INFORMATSIOONI ÕPPIMISVÕIMA-
LUSTE KOHTA LEIAB:

8# 9(*")'!4# %(# 0$()'!:"+"!0$$*"-
umi kodulehelt www.hm.ee rub-
riigist „Õppijale”;
8# 2'0!$&--$(!'0'!$# .&"# 2&*1-
kooli täiskasvanute koolituse 
osakonnas on võimalik osaleda 
erinevatel kursustel, info õppe-
asutuse koduleheküljelt ja www.
hm.ee/tasutakursused;
8# .(;(9(*")'!/"2'!# 266/"0'!4

keskuses (rahvaülikool, rahva- 
kool, huvialakool) on samuti 
võimalik osaleda erinevatel kur- 
sustel
Info: www.vabaharidusliit.ee ja 
koolituskeskuste kodulehekül-
gedelt. 

Mõni hetk on elus valusam 
kui teine, mõni hetk on kohe 
väga, väga valus...

Südamlik kaastunne Kalevile 
elukaaslase ja Riiale kalli ema 

REILI 

ootamatu kaotuse puhul. 

Perekond Kirsipuu

Meie hulgast lahkunud

Hilda-Armilda Turtsa
Erich-Johannes Rukki

Zoja Üürike



VIGALA VALLA 
TERVISEPÄEVAD 
MÄRJAMAA UJULAS!
Sügisel algavad taas Vigala val-
la tervisepäevad Märjamaa uju-
las. See tähendab, et Vigala val-
la elanikel jälle võimalus tasuta 
külastada Märjamaa ujulat.

Märjamaa ujula on broneeritud 
Vigala valla rahvale kella 19:00 
kuni 20:30 järgmistel kuupäe-
vadel: 

29. september
13. oktoober
27. oktoober
10. november
24. november
08. detsember
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Endiselt saavad alla 13-aasta-
sed lapsed ujulasse ainult koos 
vanema(te)ga või täiskasvanud 
saatjaga.

NB! Bussiga sõita soovijatel 
palun kindlasti registreeru-
da. Sõit maksab 15 krooni.

Buss väljub Kivi-Vigala 
Põhikooli eest 18:15
Vana-Vigala bussijaamast  
18:30

Kohale võib sõita ka isikliku 
transpordiga ja sel juhul eelne-
valt registreeruda pole vaja.

Info ja eelregistreerumine bus-
sisõiduks telefonil 48 94 777;  
5269841 Ilme Roosi.

SEPTEMBRIKUU 

SÜNNIPÄEVALAPSED:

Sooja Rokk  88
Hilja Aiaots  86
Vilma Kamarik  83
Helmi Asperk  81
Juta Umalas  75
Evald Allipere  75
Anu Verev   70
Kalle Kaldvee  65
Elvi Hallik  65
Helju Lüllmaa  65
Heinu Lebin  60
Marie Vänt  60

Raskused kõik oled võitnud,

seljataha jäänud need.

Uued rõõmud, hingerahu

naeratanud Sinule. 

Tervist, jõudu, tööd ja raha, 

et Sind õnn ei jätaks maha.

Olgu pikk see õnnerada,

eluaastaid sagu sada!

PALJU ÕNNE!

VANA-VIGALA LASTEAIAS 
ON VEEL VABU KOHTI 
KOLMELE LAPSELE 
VANUSES 2–7 ELUAASTAT

Kontakt tel. 482 4516

Uued ilmakodanikud

Krister Kruusa

Heidi Laasma

ILUSAT KOOLIAASTA ALGUST!
Vana-Vigala Põhikooli 1. klassis 

õpib sel aastal 5 toredat last:

Kristofer Kolesov

Kristo Lebin

Liisa Nazarov

Mari Saffre

Andreas Tõldmaker

Klassijuhataja on Raili Roosi

Kivi-Vigala Põhikool soovib kogu 

kooliperele töökat ja sisukat 

õppeaastat!

1. klassi astusid:

Merili Burmeister

Triin Djatšok

Silver Haljas

Relika Kullap

Rait Laidsalu

Kristina Ollo

Klassijuhataja: Kady Henk

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

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

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


