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Kivi-Vigala küladekeskuse majas 
kõlasid 1. juunil kaunid pillihääled 
ja mudilaste rõõmsad kilked. Valla 
kõige nooremad kodanikud koos ema-
de-isade ja õdede-vendadega olid ko-
gunenud pidulikule vastuvõtule. Peo 
aukülalisteks ja peaosatäitjateks olid 
2009. ja 2010. aastal sündinud lapsed 
ning nende vanemad. 

Pidulik koosviibimine algas vallava-
nem Priit Kärsna tervitusega. Raa-
matukogu juhataja tädi Mai luges ette 

mõned toredad luuletused ning rääkis 
raamatute ja lugemise tähtsusest las-
te kasvatamisel. Ühtlasi julgustas 
ta lapsevanemaid ka päris pisikeste 
lastega raamatukokku tulema, esi-
algu kas või ainult imeilusaid pildi-
raamatuid vaatama. Seejärel jagati 
väikestele vallakodanikele kingitused 
ja õnnitleti vanemaid. Lugemisaasta 
puhul sai iga beebi kingituseks toreda 
raamatu, mida koos ema või isaga lu-
geda ja vaadata.

Lastekaitsepäeval ütles 
Vigala vald oma 

noorimatele kodanikele – 
TERE TULEMAST!

Õnnitlustseremooniale järgnes Kivi-
Vigala Põhikooli noorte muusikute ja 
õpetaja Eve Kärsna näiteringi laste 
etteaste. Kontsert kuulatud, kingiko-
tid käes, pöördusid pilgud kaunilt kae-
tud suupistete laua poole, mis kutsus 
maiustama. Kuna ürituse ametlik osa 
sai läbi, siis oligi aeg kehakinnituseks 
ja omavahel tutvumiseks ning muljete 
jagamiseks. Kahjuks ei saanud lapsed 
vihma tõttu uuele mänguväljakule 
mängima minna, kuid sellegi poolest 
lahkuti vastuvõtult heatujuliselt. 

Beebidele esimese raamatu üleand-
mise pidu toimus Mai Sipelga algatu-
sel ka eelmisel aastal. Siis jäid paljud 
peole tulemata. Tänavu olid kohal 
juba rohkem kui pooled kutsutud pe-
red. Ajavahemikus 1. juuni 2009 kuni 
1. juuni 2010 on Vigala vallas sündi-
nud 9 last.

Loodetavasti see kaunis traditsioon 
jätkub ning järgnevatel aastatel on 
väikesi pidulisi veelgi rohkem. 

Ilme Roosi



14. mail toimus Kivi-Vigala rahvama-
jas kevadkontsert, mis oli pühenda-
tud ka emadepäevale, esineti meele-
olukate laulude, tantsude, pillilugude 
ja näidendiga.
Kontserdil esinesid Kivi-Vigala põhi-
kooli õpilased. Alguses mängis 5. klas-
si õpilane Grete Kärsna klaveripala 
„Saksa lauluke“. Publik oli vaimustu-
ses. Peale Gretet mängisid kannelda-
jad, kes panid kogu ruumi helisema. 
Kooli noorem näitetrupp esitas näi-
dendi „Kevadpidu metsas“. Näidendis 
esinejad olid ise väga õnnelikud, et 
said esimest korda selle näidendiga 
esineda. Kõik nautisid etendust väga. 
6. klass esines graatsilise peotantsu 
kavaga ning see pani ka rahva jalad 
tatsuma. Peale 6.klassi lasi show-
tantsurühm publikul nautida tantse 
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Kevadkontsert
Möödunud 2009. aastal toimus 

meie küla jaanituli 22. juunil Kolgi 
talu maadel.Üle pika aja tunti ühiselt 
rõõmu kenast jaanitulest, mõnusatest 
lõõtspillilugudest ning maitsvatest 
kaasavõetud suupistetest. Kokku said 
nii praegused kui endised külaeleni-
kud, ei puudunud ka kutsutud külali-
sed ja kontvõõrad.

Et külakoosolekul sai otsustatud 
reis Muhumaale teha, siis saigi see au-
gusti alguses teoks. Neliteist hakka-
jat huvilist tegid kena sõidu üle mere 
Muhumaale. Nii mõnelegi külaelani-
kule oli see esimene merekogemus. 
Peatusime Hellamaa Külakeskuses, 
kus meid võttis vastu Hellamaa raa-
matukogu juhataja Anne Leesla, kes 
väga põhjalikult rääkis Muhu vallast. 
Palju huvitavat nägime ja kuulsime 
sealsest elust. Meie reis kulges eda-
si kaunile Üügu pangale, tuttavasse 
Koguva külla ning jaanalindude ja 
kängurute turismitallu. Kuna Muhu-
maale saime väikese tiiru peale teha 
ja aega meil jätkus, siis suundusime 
ka Saaremaale. Maasilinnuse vare-
med jätsid meile kahtlemata unus-
tamatu mulje ristirüütlite aegsest 
ehituskunstist. Ei saanud jätta külas-
tamata selliseid traditsioonilisi turis-
miobjekte nagu Angla tuulikud, Karja 
kirik või Kaali kraater. Tegime ilusa 
ühepäevase reisi.

Mullu augustis jõudsid veel meie 
küla pensionärid ära käia Lõhavere 
linnusel ja Olustvere mõisas. Söödi 

angerjasuppi purjekal „Paula“, mis 
sõitis Võrtsjärvel. Tutvuti kena Taa-
gepera lossi ja selle aiaga.

Jätkus Päärdu Naisseltsingu tege-
vus.

Selleks, et käesoleva aasta plaa-
ne teha, pidasime aprillis maha küla 
koosoleku. Päevakorras oli meid nii 
lähedalt puudutav küsimus uuest Via 
Baltica teest. Kutsusime olukorda lä-
hemalt tutvustama Vigala valla maa-
korraldaja pr. Katrin Kalmuse. Oma 
nõu ja jõuga oli meile abiks ka hr. Tiit 
Rokk Maanteedeametist. Otsustasi-
me teha omapoolsed ettepanekud uue 
trassi asukoha kohta. Saatsime kirjad 
Maanteeametisse ja Rapla Maavalit-
susse. Tundub, et meie häält kuuldi. 

1. mai talgupäeval pidi iga külaela-
nik oma kodu lähima ümbruse korda 
tegema. Otsustasime sel aastal ühise 
jaanitule teha 19. juunil. Selle aasta 
külaekskursiooni kohaks valiti Lahe-
maa oma kauni looduse ja vaatamis-
väärsustega.

28. aprillil korraldas Velise Muin-
suskaitse Selts ja Sillaotsa talurahva-
muuseum huvitava nelja tunnise ring-
käigu Märjamaa valla endisesse Uhja 
külla. Huvilisi oli kokku tulnud 32. 
Rahvast oli nii lähedalt kui kaugelt. 
Paljude inimeste esivanemad olid sel-
le küla elanikud. Pikniku peeti Kivi 
talu maadel. Sellest talust oli pärit 
tuntud õigusajaloolane ja ajakirjanik 
Aleksander Looring, kelle 100-ndat 
sünniaastapäeva seal tähistasime.

Päärdu külavanem Krista Pesti

Tore heategevusüritus

22. mail toimus Kivi-Vigalas Vigala 
Külade keskuses suur heategevusüri-
tus “Oo aegu ammuseid”. Üritus algas 
lõbusate lõõtspillihelide saatel. Kogu 
kava esitasid kohalikud rahvamaja 
isetegevuskollektiivid. Aitäh teile kõi-
gile! 
Laulsime kõik koos laulu “Kui Kungla 
rahvas …”, julgen arvata, et see koos-
laulmine tekitas meis igaühes sooja ja 
ühtekuuluvuse tunde. Põgusalt mee-
nutasime aastakümneid tagasi koos-
veedetud aegu selles majas. Kaetud 
oli laud maitsvate küpsiste, võileiba-
de ja paljude maiustustega. Kava lõp-
pedes palusime kõiki peost osavõtjaid 
degusteerima lauale pandut.
Pidu jätkus lõbusate helide saatel. 
Tantsida said nii noored kui vanad. 
Aitäh pillimeestele Jaan Kuusikule, 

Meelis Pappele, Andres Kikasele ja 
Rein Lättekivile (viimasel oli kaasas 
oma isiklik süntesaator), nii et ei puu-
dunud ka tänapäevasem muusika.
Suur, suur tänu kõigile raha anneta-
jatele! Kogutud summa läheb külade 
keskuse lava eesriide muretsemiseks.
Aitäh Sulle, Tarmo Paat, kes Sa meis-
terdasid näiteringile ilusa ja vajaliku 
lauakese! Sulle, Ain Veiand, palju 
tänu, et tõid kaunid kased saali kau-
nistamiseks! Erilised tänud vallava-
nem Priit Kärsnale, kes kaamera abil 
jäädvustas meie päevase tegevuse!
Ma loodan, et lõbusa päeva võib luge-
da kordaläinuks! Soovin kõigile ilusat 
suve, palju päikest ja õnne isiklikus 
elus.

Ürituse korraldaja ja läbiviija 
Viivi Sõber
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.kivi-vigala.edu.ee/?s=248&
j=11

„Tänavahuligaanid“ ja „Baby keep 
smiling“. Külalistele esinesid veel 
nooremad rahvatantsijad tantsudega 
„Ketramas“ ja „Kingseppmeister“ ja 
peale seda oli kätte jõudnud aeg vane-
matele rahvatantsijatele, kes esinesid 
tantsudega „Lustilugu“ ning „Oige ja 
vasemba“. Mudilaskoor ja lastekoor 
üllatasid rahvast südamesse mineva-
te lauludega. 
Lõpetuseks tänati kõiki esinejaid ja 
nende juhendajaid ning siis kinkis 
Helmi Hiibus õpetajatele lilli. 

Andra, Gerli ja Krista
Kivi-Vigala PK 

5. klass

Päärdu küla tegemistest 
mullu ja tänavu 



vigala sõnumid 3

15. mail toimus Vana-Vigala Rah-
vamajas Vigala folklooriseltsi Kiit-
sharakad nais- ja segarühma suur 
ühine (25+10) sünnipäevapidu. Peole 
olid palutud kõik endised tantsijad ja 
tantsujuhid, külarahvas, sõprusrüh-
mad Sargverest, Haanjast, Jõõprest 
ja Lauknalt ning Kivi-Vigala Rahva-
maja tantsukollektiivid Kullerkupp ja 
Singirullid.

Juubeliks hakati ettevalmistusi te-
gema juba sügisel ja nagu kõiki Kiit-
sharakate ettevõtmisi, nii hauduti ka 
neid plaane kaua ja suurejooneliselt. 
Iga rühmaliige sai oma arvamust 
avalda ja ettepanekuid teha. Kui veel 
aprilli algul tundus, et kädistamist on 
rohkem kui villa, siis mai alguseks 
said plaanid paika ja töö peo etteval-
mistamiseks käis täie auruga! Mis 
siis ära tehti?

Kaja, Aili ja Maire poolt vaadati 
üle rühmade ajalugu, telliti juurde 
fotosid ja pandi ritta sündmused. Ma-
terjale tegemiste kohta nii sõnas kui 
pildis on tänaseks kogunenud juba 
kuue albumi jagu. Läbilõiget rühma 
kujunemisloost sai õhtul vaadata ka 
fotonäitusel. Suured värvifotod aita-
sid alustele panna tantsunaiste nobe-
dad näpud ning seinale sättisid need 
vahetult enne peoõhtut Raivu ja And-
res. 

Valimikuga harakate maisest va-
rast, mida nende 25 aastaga kogu-
nenud ja harakate puhul ei ole seda 
mitte sugugi vähe, sai samuti tutvu-
da. Välja olid otsitud vanad tantsu-
kingad, tanud ja ka kostüümid. Võib 
öelda, et toimus „Kiitsharakate muu-
seumiöö“. 

Juubeli puhul anti välja värviline 
ajaleht „Araka ännast õbedat“. Selle 
toimetamisega nägid kõige kurjemat 
vaeva Anneli, Margit, Kaja, Krista, 
Marje ja Astra. Ajalehte said sisse 
kõik tähtsamad ajaloodaatumid, tege-
mised ja muidugi ka sortsuke kiitust 
teisteltki. Saali aitasid kujundada 
Andres, Liina ja Astra ning kõik tant-
sijad kes oma tantsusärgid eksponee-
rimiseks kapist välja otsisid.

Ning mis kõige tähtsam – peoks 
õpiti juurde uusi ja tuletati meelde 
vanu tantse, mis koos külalisrühma-
de, pärimusansambli lugudega Ast-
ra poolt ühtseks pea kahetunniseks 

Kiits(hara)katel täitus veerand sajandist

Sillaotsa Talumuuseumi ja Velise Ap. Õigeusu kiriku nimel tahame tänada 
värskeid juubilare Kiits(har)akaid ning nende eestvedajat Kristat. Nende pa-
kutud muusikalised hetked läksid hinge Nelipühi laupäeval vähestele kiri-
kulistele Velisel ja koos lauljatega juba suuremale kuulajaskonnale Sillaotsa 
kaasikus. 

Sillaotsa Talumuuseumi pere

tantsulavastuseks kokku põimiti. 
Etenduse „Ühte hoides ja teine-

teist leides“ kujutas endast tantsulist 
rännakut muinasajast tänapäeva. Vi-
galast korjatud rahvaluulet aitasid 
vahendada Vana-Vigala näitetrupi 
Topelt-Kiiks näitlejad Anu, Andres, 
Jaan, Roland, Raivu, Mai-Triin, Liina 
ja Meel i– kellest suurem enamus on 
tänaseks ka tantsurühma värvatud. 
Etendust aitasid helindada Raivo 
Kalso ja Hendrikko Juhkam.

Kogu selle kireva tantsupeo filmis 
üles Aare Hindremäe. DVD valmis-
tamine oli valla poolseks kingituseks 
Kiitsharakatele.

Peale tänamisi ja tunnustamisi is-
tuti pikkade pidulaudade taha ja peeti 
maha üks vahva ja lustakas simman 
Muhu ansambli „Laulusõbrad“ pillilu-
gude saatel. Ansambli vahele esitasid 
lustakaid tantsunumbreid Kivi-Vigala 
„Kullerkupp“ ja „Singirullid“, Haanja 
rühm, publiku lemmikuks kujunesid 
Vallatsi jänkupoiste tants. 

Peolauad aitas katta ja kohvi kee-
tis kiitsharakate ihukokk Raili ning 
kesvamärjukese, mis eriti hästi mees-
tele mekkis, tegi valmis Jaan.

Pidu sai teoks tänu Vigala vallale 
ja Eesti Kultuurkapitali Raplamaa 
Ekspertgrupile. Kõige suurema vae-
va nägijad olid muidugi harakad ise! 
Sära jalgadesse kõigile Kiitsharaka-
tele!

Astra Põlma

Foto: Jaan Viska
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VALLAVALITSUSES 

JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

05.05.2010 istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotlejal
- tagastada õigusvastaselt võõranda-
tud maa ühele õigustatud subjektile
- väljastada kaevetöödeluba ühele 
taotlejale
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale
- väljastada kasutusluba ühele taotle-
jale
- kiita heaks üks puurkaevu projekti 
aruanne
- eraldada sotsiaaltoetusteks 1150 
krooni

19.05.2010 istungil otsustati:
- tagastada õigusvastaselt võõranda-
tud maa ühele õigustatud subjektile
- määrata kompensatsiooni õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest ühele õi-
gustatud subjektile 
- muuta Vigala Vallavalitsuse korral-
dust nr 54 20.04.2005.a

- lubada erastada maad ühel taotlejal
- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks
- moodustada neli katastriüksust maa 
riigiomandisse jätmiseks vaba põllu-
majandusmaa kasutusvaldusse and-
miseks
- väljastada projekteerimistingimused 
ühele taotlejale
- väljastada kasutusluba ühele taotle-
jale
- kiita heaks üks puurkaevu projekti 
aruanne

Vigala Vallavolikogus

27.05.2010 istungil otsustati:
- maksta Vigala valla õpilasstipen-
diumi järgmistele õpilastele: Karolin 
Niit, Piia Laan, Katre Amann, Taavi 
Kliss, Doris Välis, Paula Kivi, Grete 
Välimäe, Mare Paavel, Kadri Kald-
ma, Rain Kalda ja Anre Kuldja
- kehtestada pedagoogide palga alam-
määrad alates 01.09.2010.a
- määrata sihtotstarve kahele katast-
riüksusele
- delegeerida regionaalministri käsk-
kirja 12.04.2010 nr 56 Hajaasustuse 
veeprogrammi programmdokumendi-
ga kohaliku omavalitsuse pädevusse 
antud küsimuste lahendamine Vigala 
Vallavalitsusele 
- taotleda Regionaalministrilt Rapla 
maakonna Vigala valla Leibre, Pal-
lika, Naravere ja Konnapere külade 
lahkmejoonte muutmist eesmärgiga 
ennistada Leibre küla endine ajaloo-
line lahkmejoon 

TOIDUABI JAGAMISEST
Eesti Punase Risti vahendusel saabus 
Rapla maakonda taas Euroopa Liidu 
toiduabi – makaronid, kaerahelbed, 
nisujahu. Toiduabi on mõeldud eel-
kõige toimetulekuraskustega perede-
le – töötud, toimetulekutoetusesaajad, 
paljulapselised pered, üksikvanemad, 
üksi elavad vanurid. 
Toiduabi arvestuslik kogus ühe abi-
vajaja kohta on kokku 10 kg. 

Toiduabi jagamist Vigala vallas kor-
raldab sotsiaaltööspetsialist Ilme 
Roosi. 
Kõigil neil, kes vajavad toiduabi, pa-
lun pöörduda abipaki saamiseks val-
lavalitsusse. Kuna 14. - 20. juuni olen 
puhkusel, siis toimub toiduabi jaga-
mine: 

11. juunil Vana-Vigala TTK 2. 
ühiselamus kell 10.00 – 12.00 ja Ki-
vi-Vigala vallavalitsuse ruumides 
kell 14.00 – 16.00.

Alates 21. juunist saab toiduabipakke 
kätte vallavalitsusest. Seejuures on 
ikkagi soovitav ette helistada, et abi-
paki kättesaamise koht ja päev täpse-
malt kokku leppida.
Juhin veelkord tähelepanu sellele, et 
minu puhkuseaeg on 14. – 20. juuni ja 
19. juuli – 15. august. 

Täiendav info telefonil 489 4777; 526 
9841 Ilme Roosi

Kivi-Vigala ja Vana-Vigala külades on piirkonnad, kus 
kehtib õuealade liikluskord. Kuna tähelepanu on ärata-
nud see, et õueala liikluskorda autojuhtide poolt palju 
rikutakse, mis võib seada ohtu inimeste elu ja tervise, 
on siin kokkuvõtvalt meeldetuletuseks oluline info.

- Õuealalt teele sõites peab juht andma teed kõigile teel oleva-
tele liiklejatele, sh teel liikuvatele jalakäijatele.
- Jalakäija tohib õuealal liikuda kogu tee ulatuses. Jalakäija ei 
tohi juhti põhjendamatult takistada. 
- Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vaja-
duse korral tuleb sõiduk peatada. 
- Sõiduk tohib õuealal jalakäijate vahetus läheduses liikuda 
jalakäija kiirusega, mujal mitte kiiremini kui 20 km/h. St ja-
lakäijast möödutakse aeglaselt, see ei tähenda, et jalakäijast 
mööda sõita ei või. 
- Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või par-
kimiseks.
- Õuealal ei kehti jalgratturi vanuse alammäär, st ka väikelap-
sed võivad õuealal jalgrattaga liigelda.

Liiklemine õuealal
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Vigala Vallavalitsus annab teada, 
et 25. maist 2010 on alanud Haja-
asustuse veeprogrammi taotluste 
vastuvõtt Vigala vallas.

Taotleda saab hajaasustuspiirkon-
dades asuvate majapidamiste jaoks 
toetust kaevude ja joogiveetorustike 
ehitamiseks ning kaevude varustami-
seks vajalike tehniliste seadmetega. 
Toetust saavad taotleda füüsilised 
isikud, mittetulundusühingud ja siht-
asutused.
Taotlejatele kehtivad järgmised nõu-
ded:
1.1. füüsiline isik, kes rahvastikure-
gistri andmete järgselt elab taotlus-
järgses kohalikus omavalitsuses hil-
jemalt alates 01.01.2009;
1.2. mittetulundusühing või sihtasu-
tus, mille registrisse kantud asukoha 
aadress asub taotlusjärgses kohali-
kus omavalitsuses hiljemalt alates 
01.01.2009, ja mille põhikirjaliste te-
gevuste hulka kuulub oma liikmetele 
või elanike joogiveega varustamise 
tagamine või kes täidavad korteri- või 
veeühistu ülesandeid.

2. Taotlejal ei tohi riiklike maksude 
osas olla maksuvõlga, välja arvatud 
juhul, kui see on ajatatud.
3. Toetust saab taotleda veesüsteemi-
de rajamiseks vaid olemasolevatele 
majapidamistele. 
4. Majapidamine, mida rajatav 
veesüsteem teenindab, peab kuuluma 
üldjuhul taotlejale (v.a mittetulun-
dusühingud) või kaastaotlejale(tele).
5. Rajatav veesüsteem ei või teenin-
dada ebaseaduslikku ehitist. 
6. Rajatav veesüsteem peab järgima 
ehitusseadust, taotlusjärgse kohaliku 
omavalitsuse ehitusmäärust ja head 
ehitustava ning keskkonnaministri 
30. jaanuari 1997. a. määrusega nr 
8 “Põhjavee uurimise, kasutamise ja 
kaitse korra ning puurkaevude projek-
teerimise, puurimise, konserveerimise 
ja likvideerimise korra kehtestamine” 
kehtestatud lisa 2 “Puurkaevude pro-
jekteerimise, puurimise, konserveeri-
mise ja likvideerimise kord”.
7. Veesüsteemi rajamiseks või re-
konstrueerimiseks peab olema väljas-
tatud kohaliku omavalitsuse kirjalik 
nõusolek või ehitusluba ja projektee-
rimise korral projekteerimistingimu-
sed. Kui rajatav veesüsteem läbib 
mitut kinnistut, siis on vajalik esita-
da notariaalne kokkulepe reaalservi-
tuudi seadmiseks, mille kohaselt kin-
nistu omanik on kohustatud taluma 
tema kinnistut läbivat veesüsteemi.
8. Joogiveetorustiku võib rajada vaid 
sellise puurkaevu juurde, mille vesi 
vastab joogivee kvaliteedi nõuetele.

Toetatavate tegevuste nimekiri:
1. Salvkaevu rajamine
2. Salvkaevu puhastamine
3. Puurkaevu rajamine
4. Puurkaevu puhastamine
5. Kaevumajade ehitamine
6. Olemasolevatest või uutest kaevu-

dest joogiveetorustiku ehitamine ja 
selle ühendamine hoonesisese veesüs-
teemiga
7. Kaevude varustamine vee pum-
pamiseks ja puhastamiseks vajalike 
tehniliste seadmete ja tarvikutega, 
sealhulgas selleks vajalike elektritöö-
de teostamine paigaldamine
8. Rajatud hooneteväliste veesüstee-
mide teostusmõõdistamine
9. Vanade puurkaevude tamponeeri-
mine
10. Vee kvaliteedi analüüs

Toetatavate tegevuste nimekiri ja 
abikõlblike kulude loetelu ning taot-
lemise tingimused leiate regionaal-
ministri 12.04.2010 käskkirjast nr 56 
„Hajaasustuse veeprogrammi prog-
rammdokument” mis on kättesaadav 
Vigala Vallavalitsuses ja Vigala Val-
lavalitsuse koduleheküljel www.viga-
la.ee 

Programmdokumendis kehtesta-
tud nõuetele vastavad taotlused 
tuleb esitada Vigala Vallavalitsu-
sele hiljemalt 25. juuni 2010. 

NB! Kuna taotluse juurde nõutavate 
dokumentide vormistamisele kulub 
aega, palume taotluste esitamist alus-
tada esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: 

Vigala Vallavalitsus telefonil 489 
4774
Rapla Maavalitsus
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskes-
kus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
veebilehel http://www.eas.ee/index.
php/avalikule-ja-mittetulundussekto-
rile/avalike-teenuste-arendamine/ha-
jaasustuse-veeprogramm/ueldjutt

Hajaasustuse veeprogrammi 
taotlusvoor avatud

märjamaa 130x90

200 kiiremat Nädalise tellijat 
(vähemalt 3 kuuks)

saavad kingituseks 1000kroonise 
NOVATOURSI SOODUSKUPONGI!

Tellides Nädalise toimetusest Tallinna mnt 17, Rapla, 
meie kodulehelt www.nadaline.ee või 

e-postiga: nadaline@nadaline.ee
Info tel 489 2133Nädaline
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7.-12. mail toimunud Comeniuse 
projekti „Euroopa Puzzle“ viimaseks 
kohtumiseks valmistus Vana-Vigala 
koolipere juba nädalaid. Rahulikele 
ja koostööle suunatud nõupidamiste-
le direktor Margit Liira juhtimisel ja 
sekretär Kaili Kirsipuu assisteerimi-
sel järgnesid konkreetsed infootsin-
gud, broneeringud, ideede teostused 
- nii olime külaliste saabumise het-
keks valmis ka ise kohtumist igati 
nautima, nüüd juba heade sõpradega 
Austriast, Saksamaalt, Bulgaariast, 
Leedust ja Lätist. Eriti põnevil olid 
need õpilased ja lapsevanemad, kes 
pidid kuueks päevaks külalisõpilase-
ga kodu jagama. Täname Tiina Otti, 
Kristel Vitsbergi, Taavi Klissi, And-
reas Viibuse, Kersti Einlingi, Doris 
Välise, Kristel Kirsipuu, Tuuli Roo-
si, Monika Hatto, Triinu Ülemaante, 
Meeli Pappe ja õp. Marje Orava pe-
resid, kes meid vastutulelikult abis-
tasid ja tänu kellele noored külalised 
end koduselt tundsid.

Luhtre Turismitalu võõrustas täis-
kasvanud külalisi, kes pakutuga väga 
rahule jäid. Toad olid mugavad ja oma-
pärase sisustusega, söögid mitmeke-
sised ja maitsvad, ümbrus ja õhkkond 
rahulik ning lõõgastav. Pole paremat 
visiitkaarti oma maa tutvustamiseks 
kui pakkuda igati tasemel, korralik-
ku, mugavat ja usaldusväärset esma-
vajaduste rahuldamist: magamist, 
pesemist+ WC, head sööki-jooki. Sa-
mas saame näidata, et Eestis on veel 
puhast loodust ja vaikust ehtsate loo-
dushäältega, mida hoiame ja oskame 
ka külalistele pakkuda. Puhanud ja 
end hästitundev külaline märkab siis 
ka meie väikeste kohtade ilu ja hak-
kab mõistma siin elavatele inimestele 
nii olulisi tõekspidamisi.

Kõigepealt tutvustasime külalis-
tele Saaremaad. Praamisõit kulges 
tänu vaiksele päikselisele ilmale igati 
nauditavalt. Eesti suurima saare võ-
lud, eriti Kuressaare piiskopiloss ja 
vanalinn, samuti müstiline Kaali järv 
jätsid kõigile meeldejääva mulje. Soo-
vitamist väärt on süüa lõunat Kaali 
trahteris. Tänu õpetajate Olga Vunu-
kaineni ja Raili Roosi ettevalmistus-
tele õnnestus päev hästi.

Pühapäev, ühtlasi emadepäev Tal-
linnas üllatas küll eriliselt jaheda ja 
vihmase ilmaga, aga eks seegi ole üks 
Eesti omapärasid: tuleb olla valmis 
end „kihiliselt“ riietama. Jalutuskäik 
läbi Toompea ja all-linna, Bastioni 

käikude/Ahhaa keskuse külastus, eri-
ti oodatud vaba aeg kesklinnas koos 
meeldiva kontserdiga Raekoja platsil, 
tutvumine Tallinna loomaaia ja Rocca 
Keskusega – kogu kevadine Tallinn 
võlus külalisi ja nii mõnigi lubas pe-
rega tagasi tulla. Peatus lauluvälja-
ku juures, kus lauluisa G. Ernesaksa 
kuju kõrval ühiselt „Mu isamaa ...“ 
laulsime, mõjus külalistele lumma-
valt: ju nad tajusid neid tundeid ja 
mastaape, mis seonduvad meie jaoks 
selle paigaga. Nii mõnigi tahtis en-
dale selle laulu CD-d, et meenutada 
tekkinud muljet. Õpetaja Silja Kääri 
ja õppealajuhataja Marje Orava poolt 
koostatud programm andis pealinnast 
meeldiva ülevaate ja innustas külalisi 
tulevikus siia naasma.

Kõige olulisem projekti seisukohalt 
oli päev Vana-Vigalas. Meie mõisa-
kooli omapärast võlu tajusid kõik juba 
sisenedes. Kevadiselt värske pargi rü-
pes, uuenenud fassaaadiga maja fua-
jees tervitasid külalisi mudilas- ja las-
tekoorid õpetaja Silja juhatusel. Õp. 
Mare Kivi poolt üles pandud õpilaste 
joonistused ja õpetajate Lille Viska 
ning Veikko Halliku poolt näitusele 
seatud õpilastööd lisasid ajaloolisele 
olustikule tänapäevast koolihõngu. 
Direktor Margit Liira tervitas külali-
si, jagati suveniire ja komme - meel-
div algus Vana-Vigala Põhikoolis oligi 
loodud. Ajaloolise ülevaate majast ja 
koolist täna õp. Alide Ljubomirovalt 
vene keeles ja minult inglise keeles 
andsime ringkäigu ajal; piilusime ka 
klassidesse, kus parasjagu tunnid 
käisid. Muidugi oli võimatu varjata 
pooleliolevaid töid meie remondisaa-
gas, kuid hiljem külalistega vesteldes 
toonitasid nad oma muljetes seda tun-
tavat meiepoolset uhkust ja väärtuse-
tunnetust oma ajaloolise maja ja kooli 
suhtes. Suur osa maja ilusast üldmul-
jest oli kindlasti majanduspersonali 
(Imbi Kanter, Aime Kikas, Viivi Ja-
las) kanda, juhituna Jaan Üürikese 
poolt. 

Projekti seekordsete kodutööde 
esitlust saalis jälgiti tavapärase hu-
viga, kogudes infot partnerite oluliste 
kevadiste tähtpäevade tähistamise 

kohta nii kodudes kui koolides. Ka 
projekti lõpp-produktide fotod, mis 
iga maa oma albumi tarbeks sai, and-
sid põneva ülevaate kaheaastase tege-
vuse tulemustest. Meie saime esitleda 
oma lõpp-produkti nö. tegevuses, kuna 
osalevate maade kaarte moodustavad 
pusle kuubikud koos küsimuste- ja 
vastustekaartidega on keelteklassis 
igaühele kasutusel. Meenutati projek-
ti käigus valminud teisigi olulisi nn. 
tooteid, ülevaateid, küsimustikke ja 
analüüse. Nende põhjal tuleb igal osa-
leval maal esitada oma maa Euroopa 
noorteprojektide büroole lõpparuanne 
koos tulemusi sisaldavate CD-dega. 
Koostöös peakoordinaatori Aldona 
Vinciene juhtimisel arutati läbi kogu 
lõpparuanne.

Väga töist päeva ilmestasid töötoad 
õpetajate juhendamisel: Ilona Pappe 
(klaasimaal), Lille Viska (kaeraküp-
siste valmistamine), Krista Tõldma-
ker (kandlemängu ABC), Silja Käär 
(sõbrapaelte punumine), Liina Kikas 
(kaerajaani tantsu õppimine), direktor 
Margit Liira ja õppealajuhataja Marje 
Orav (nimede ristsõna, eri keelte olu-
lised sõnad). Elevust ja rõõmu rahvus-
vahelistes töötubades tehtu esitlusel 
jätkus kõigile. Päeva muutsid veelgi 
meeldivamaks lõunapaus TTK-i ilu-
sas söögisaalis, õpetajate Raili Roosi 
ja Krista Viibuse poolt pidevalt võlu-
väel täienduvas kohvilauas ja õdus 
õhtusöök „Madissoni kutsikates“ hr. 
Reemet Kasekampi toredate tervi-
tuste saatel. Vahepealne jalutuskäik 
külalistega pargis mitmekeelsete sel-
gitustega allakirjutanult oli värsken-
dav ja andis võimaluse jagada infot 
Vigala ajaloost ja kultuuritraditsioo-
nidest. Nn. õhk programmis, pisut 
aega endale mõtisklemiseks, omaette 
käimiseks tundus olevat vajalik igal 
projekti päeval ja meeldis külalistele.

Õhtune emadepäeva kontsert oli 
seekord seotud ka külaliste tervita-
misega. Kontserdikava mitmekesisus 
ja kvaliteet hämmastasid külalisi - 
kuidas küll nii väikese kooli õpilased 
ja õpetajad suudavad nii paljude eri-
nevate aladega sellisel tasemel tege-
leda? Suur tänu siinkohal õp. Krista 

Vana-Vigala mõisakool võõrustas 
Comeniuse partnereid
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Tõldmakerile, Merit Suurnale, Ilona 
Noorele, Silja Käärile ja kõigile esine-
jatele.

Teisipäevaks olid õpetajad Ilona 
Pappe ja Lille Viska planeerinud hom-
miku Kivi-Vigalas, edasi tutvumise 
Pärnuga. Tänud Kivi-Vigala koolile, 
kus direktor Kristine Niit koos õpi-
lastega andsid kena ülevaate oma 
koolist ja selle ümbrusest. Ladusad 
ingliskeelsed selgitused võimaldasid 
külalistel tutvuda hoopis teistsuguse 
maakooliga kui meie oma, igal oma 
võlud. Vigala Maarja Kiriku õpetaja 
Kristiina Jõgi oli lahkelt nõus näita-
ma meie kodupaigale olulist ja Eestile 
nii iseloomulikku kirikut, andes asja-
likku infot selle ajaloost.

Päev Pärnus möödus jalutades ran-
napromenaadil, Raimond Valgre kuju 
juures muusikat kuulates, mööda vil-
ladega ääristatud tänavaid kesklinna 
kõndides, ka Elisabeti kirikus käies. 
Laiaulatuslikud ehitustööd nii ran-
naaladel kui tänavatel andsid märku 
sellest, et ka Eestis püütakse kuurort-
piirkondi üha atraktiivsemaks muuta. 
Pärnu vanalinna avastati juba vaba 
aja käigus ise. Nii mitmedki külalised 
pidasid plaane kunagi tagasi Pärnu 
rannamõnusid nautima tulla.

Lõpuõhtu Vana-Vigalas möödus 
kokkuvõtteid tehes, tänusõnu öeldes 
ja oma rahulolu väljendades. Valla-
vanem hr. Priit Kärsna tervitas kõiki 
inglise keeles ja projekti koordinaator 
pr. Aldona Vinciene pidas oluliseks 
kindlasti jätkata loodud kontaktide 
põhjal veel teisigi projekte. Eks tule-
vik näitab, kuidas need plaanid teos-
tuvad. Õhtu lõppes ühise rootsi laua 
ümber, mille oli nauditavalt teosta-
nud Inge Rego oma tiimiga.

Meie „Europa Puzzle“ projekt on 
seega lõppenud. Oleme saanud hul-
galiselt kogemusi nii koostööks oma 
koolis kui ka teiste maade projek-
tipartneritega. Oleme tutvustanud 
oma maad, selle olulisi traditsioone 
ja koolisüsteemi, saanud teada palju 
teiste maade kohta; oskame paremini 
mõista ja hinnata meid ühendavaid 
momente, sarnasusi ja erinevusi. Või-
davad kõik - nii õpilased kui õpetajad, 
nii pered kui meie ümbruskond. Sa-
mas on projekt nii hästi õnnestunud 
ainult tänu kõigi osapoolte ühisele 
pingutusele. Loodame edaspidigi al-
gatada huvitavaid ühisprojekte õpi-
laste ja koolipere huvides ja osaleda 
ettevõtmistes, mis meie kodupaigale 
huvi pakuvad ja kasu toovad.

Hedi Maasikas

Vana- Vigala Tehnika- ja Teenin-
duskoolis käivitus sellel õppeaastal 
keskkonnateadlikkuse valdkonna 
projekt „Linnud meie ümber“. Pro-
jekti eesmärgiks on toetada õpilaste 
looduspädevuse kujunemist, orien-
teerumist eluslooduses läbi praktilise 
tegevuste ja vaatluste kaudu. Projek-
ti sihtrühmaks valisime käitumis- ja 
õpiraskustega, kerge ja keskmise 
vaimse puudega õpilased. Esmaseks 
praktiliseks tegevuseks oli õpetajate 
Jüri ja Urmase juhendamisel lindu-
dele pesakastide tegemine. Õpilased 
valmistasid 100 pesakasti. Pesakaste 
on paigaldatud õpilaste abil Hirve- ja 
mõisaparki, koolimaja ja ühiselamu-
te juurde ning kingitud meie headele 
koostööpartneritele. Rõõm on tõdeda, 
et linnud on leidnud endale kodu ja 
tänuks nende poolt on linnulaul. Õpe-
taja Tiina Kalda juhendamisel toi-
musid linnuvaatlused koos vastavate 
töölehtede täitmisega. Õpiti tundma 
linde ning jälgiti nende saabumist 
kevadel. Emakeele tunnis kirjutati 
kirjand. Õpetaja Gonstanze juhenda-
misel valmisid pildid lindudest, ke-
raamikatunnis prooviti voolida savist 
linde. Enne äraminekut Saksamaale 
korraldas õpetaja Constanze kunsti-
näituse õpilastöödest. Praegu on või-
malik tutvuda fotonäitusega „Linnud 
meie ümber“ ning valida välja meeldi-
vam foto.

Eelkutse õpilastel on õppekavas pui-
dutöö, siis sellest lähtuvalt korralda-
sime õppepäeva Kabli looduskesku-
sesse. Õppepäevast võttis osa kogu 

eelkutse õppurid koos instruktorite-
ga. Juhendajaks oli kaasas õpetaja 
Tiina, kes oli valmistanud õppepäeva-
kohased töölehed. Saime juurde uusi 
teadmisi üleujutusalaga metsast. 
Milline see mets on? Millised puud, 
põõsad, taimed seal kasvavad? Mil-
lised linnud, loomad elutsevad? Kas 
on tegemist väärt elupaigaga ehk siis 
vääriselupaigaga? Üheksandate klas-
side õpilased said proovida palgipar-
vetust. 

Õppeaasta hakkab küll lõppema, kuid 
projektitegevused jätkuvad. Kavas on 
veel kahepäevane praktiline õppepäev 
kodumajanduse eriala õpilastele, õpi-
mapi valmistamine lindudest ning 
kokkuvõtete tegemine ja parimate 
tunnustamine.

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala 
esitas KIK-le looduskaitse valdkonna 
projekti „Hirvepark kauniks“, mis on 
eelmise aasta jätkuprojektiks. Hirve-
park on vanimaid ja haruldasemaid 
kogu Eestis. Pargi suurus on ligi 75 
hektarit. Hirveaia asutajateks olid 
Berend Johann von Uexküll (tsiviil-
kuberner) ja tema äi krahv Jakob Jo-
hann von Sievers. Pargi asutamisega 
tehti algust 1791 ja tööd viidi lõpule 
1795. Üheks tööks oli Hirveaeda pik-
liku tiigi kaevamine, mille pikkus on 
600 m. Tiigi keskele rajati kaks üm-
margust saart koos puudega. 

Vigala loodus ja maastik võib esma-
pilgul paista vähe külgetõmbav, kuna 
puuduvad silmapaistvalt suured ja 
atraktiivsed objektid. Oma projektiga 
võimaldame Hirvepargis külastavate 
objektidele juurdepääsu, korrastada 
loodust kahjustamata ning säilitada 
sealse looduse mitmekülgsus. Eelmi-
ne aasta korrastasime Lisette saart, 
kuid selle aasta projektitegevuseks 
on luua pargikülastajale uus võima-
lus ehk pääs teisele saarele.

Oleme rajanud juurdepääsu teisele 
saarele, ehitanud sinna silla ning pu-
hastanud võsast ja tuulemurrust seni 
avastamata saare. Paigaldasime kü-
lastajate tarbeks kaks istumiskohta 
Lisette saarele ja kaks päikesekella 
juurde. Plaanis on veel täiendavate 
suunaviitade paigaldus.

Meeldivaid elamusi Hirvepargis!

Projektijuht Maie Üürike

Keskkonna-
investeeringu 

Keskuse poolt 
rahastatud 

projektid Vana-
Vigalas
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Vigala vallale on olnud LEADER 
programmist uskumatult palju abi ja 
rõõmu, näiteks juba valminud toetus-
te abiga ehitati Kivi-Vigala küla kesk-
väljak. 
2009. aastal esitati ja 2010 toetati 
“Vana-Vigala rahvamaja rekonst-
rueerimise projekteerimise” pro-
jekti. Praegu tööd käivad ja parimad 
lahendused ja ideed sünnivad. Ruumi-
de lahenduse eskiisprojektiga oleme 
jõudnud kokkulepeteni. Kõigil huvi-
listel on võimalik minna Vana-Vigala 
rahvamajja eskiisjoonistega tutvuma.

2010. aastal esitati samuti LEADER 
programmile Vigala vallast järgmised 
taotlused:
MTÜ Vigala Külade Ümarlaud sai 
toetuse projektile “Vigala külade 
keskuse inventari soetamine”. 
Selle projekti raames soetatakse ruu-
midesse vajalikud inventar - 60 tooli, 
6 ümmargust lauda, koridoridesse ja 
tualettruumidesse peeglid, etteval-
mistusruumi mööbel ja esinejate kos-
tüümide hoidmiseks stanged. Kuna 
maja on oma kasutuselt planeeritud 
multifunktsionaalne - on võimalik 
korraldada sünnipäevi, kontserte, 
memme-taadi tantsu- ja laulupäevi, 
jne, on ettevalmistusruumi (ei oskagi 
muudmoodi seda ühte üliolulist ruumi 
lava ja saali vahel nimetada) tellitud 

mööblikomplekt, mida erinevate üri-
tuste ajal on võimalik kasutada erine-
valt. Seda saab vastavalt olukorrale 
ja üritustele kokku panna ja kergesti 
lahi tõmmata. Mööbli teeb meie oma 
valla ettevõte S.S Vigala Puu OÜ.

MTÜ Vigala Jahimeeste Selts esi-
tas toetuse taotluse “Vigala Jahi-
meeste Seltsi jahimaja rekonst-
rueerimine”, mida samuti toetati. 
Projekti käigus planeeritakse hoonel 
vahetada välisvooder, aknad ja uksed. 
Maja sees lammutada vaheseinad ja 
ehitada välja üks suur universaalne 
ruum, mida saab kasutada saalina, 
auditoorumina jai ka tehnilise ruumi-
na spetsiifiliste ürituste korraldami-
sel. Ehitatakse välja II korrus, mida 
saab kasutada vahendite hoiuruumi-
na. Samuti ehitatakse välja uus küt-
tesüsteem ahi-kamina baasil koos uue 
korstnaga ja soetatakse lauad pingid. 
Sisekujundusprojekti tegi meile juba 
tuttav Juta Ruut, kes on oma värvi-
lahenduste pakkumisega julge ja hu-
vitav.

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala sai 
toetust taotlusele “Vigala viidad”. 
Projektitegevustena paigaldatakse 
Vana-Vigala ja Kivi-Vigala asulasse 
tänavasildid, puuduvad vallateesildid 
ning ettevõtete asukohta määravad 

suunaviidad. Nimede valikul sai läh-
tutud rahva seas levinud ja kasutusel 
olevatest nimedest. Paigaldatakse 
254 silti ja 115 posti.

2009. aastal sai Vigala Apteek OÜ 
toetust Vana-Vigala apteegi I eta-
pi - akende, uste ja katuse vahetu-
seks, mis tööd on käesolevaks ajaks 
ka tehtud. 2010. aastal esitati “Vana-
Vigala apteegimaja rekonstruee-
rimise II etapp” taotlus, millega 
soovitakse teha välisseinte soojustus- 
ja viimistlustöid ning apteegiruumi 
laiendust.

Heltan OÜ esitas taotluse “Hos-
tel Vana-Vigalasse”, toetuse abiga 
plaanitakse juurdeehitust (koolitus-
ruum) ja katuse ümberehituseks, et 
II korrusele saaks ehitada toad.

Toetust on saadud ka Regionaalse-
te investeeringutoetuste andmise 
programmist. 2009. aastal toetati 
“Vigala külade keskuse siseviimist-
lustöö” projekti ja 2010. sai toetuse 
osaliseks “Kivi-Vigala lasteaia va-
baaja- ja spordiruumide rekonst-
rueerimine” projekt. Selle projekti 
raames rekonstrueeritakse ja sisus-
tatakse lasteaia IV tiib, kus praegu 
on saalina kasutusel vaid üks ruum. 
Remontimata on vana nimistu järgi 
saali ees olev riietusruum (peale re-
monti - vabaaja sisustamise ruum) 
ja tagumine magamisruum (peale 
remonti spordiruum), kus hakkab te-
gutsema maadlusring Jüri Nisumaa 
juhtimisel.
Projekti raames paigaldatakse maad-
lus-/spordisaalis uued aknad, välis-
uks, seinale ronimisredel, lakke ro-
nimisköis ja teostatakse elektritööd 
koos valgustite paigaldusega ning 
muu siseviimistlustöö. Vabaajaruum/
mänguruumi suurendatakse koridori 
arvelt, võetakse maha sein ja paigal-
datakse uus tulekindel uks, seina-
kapp ja peegelliuguksed.

Riina Redlich

Vigala Vallavalitsuse esitatud projektidest ja koostöös Vigala valla 
aktiivsete MTÜdega esitatud ja toetatud projektidest

Matsalu Veevärgi teemadel
Eelmises artiklis AS Matsalu Veevärgi ja veehinna teemadel sai mainitud, et 
igasugune abi valla inimestelt, eriti nendelt, kes seotud AS Matsalu Veevärk 
teenusega on teenuse kontrolli ja parendamise osas teretulnud.
Nüüd ongi saabunud väga hea moment initsiatiivi näidata. Nimelt kinnitatak-
se 30. juunil AS Matsalu Veevärk uus nõukogu. Seni on sinna kuulunud Vigala 
valla poolt Risto Konnapere. Aga uude nõukogusse võib volitada ka uue liikme. 
Nõukogu liige ei pea olema vallavalitsuse töötaja ega volikogu liige.
Tulenevalt eeltoodust on ettepanek kõigile neile Vigala inimestele, kes soovik-
sid kaasa rääkida AS Matsalu Veevärk asjades või tõhustada kontrolli nende 
tegevuse üle, esitage 15. juunini kandidaate, kes võiks teie arvates kuuluda Vi-
gala valla poolt AS Matsalu Veevärk nõukogusse. Aga et kandidaatide esitam-
ne ei kujuneks lihtsalt nimede väljaütlemiseks, toimetagu kandidaadi esitaja 
või kandidaat ise vallavalitsusse ka kandideerija kirjalik nõusolek.

Enn Roosi
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Aadressidest
2008. aastal alustati Vana-Vigalas 
küla aktiivsete inimeste eestveda-
misel aadressandmete korrastamist. 
Nüüdseks on enamik elamuid nii 
Mõisas kui ka Jaamas omale kerge-
mini leitava aadressi saanud. Korras-
tamata jäänud aadressid muudetakse 
esimesel võimalusel, kui selleks vaja-
likud eeltööd tehtud saavad.

Nüüd on kord Kivi-Vigala külas aad-
resside korrastamise käes. 7-ndast 
juunist on Vallavalitsuses ja ka raa-
matukogus väljas plaan tänavate ja 
kruntide numbritega.

Meeldetuletuseks. 
Koha-aadressi osadeks on: maakonna 
nimi, valla nimi, küla nimi ja lähiaad-
ress. Lähiaadressiks võib olla nii maa-
üksuse nimi, kui ka liikluspinna nimi 
koos krundi numbriga. Hajaasustu-
ses kujuneb maaüksuse koha-aadress 
maakonna-, valla-, küla- ja maaüksu-

se nimest. Näiteks: Rapla maakond, 
Vigala vald, Kivi-Vigala küla, Saare.

Tiheasustuses kasutatakse koha-aad-
ressi määramisel kohanimeregistrisse 
kantud ja aadressandmete büroole re-
gistreerimiseks esitatud liikluspinna 
(valla tee või eratee) nime koos krun-
di numbriga. Näiteks: Kivi-Vigala 
külas Kooli tänava äärne maaüksus 
hakkaks kandma koha- aadressi Ra-
pla maakond, Vigala vald, Kivi-Vigala 
küla, Kooli tn 3.

Erandina, suure erandina, saab kasu-
tada ka võimalust, kus koha-aadress 
võib sisaldada liikluspinna nime ja 
krundi numbrile lisaks ka maaüksuse 
olemasolevat nime. Nii-öelda paral-
leelaadressina. Näiteks: Rapla maa-
kond, Vigala vald, Kivi-Vigala küla, 
Kooli tn 3 (liikluspinna nimi ja krundi 
number) //Uustalu (maaüksuse nimi). 
Sellist varianti aga ei soovitata ka-
sutada, sest sel juhul on maaüksuse 
ametlik koha- aadress pikk ja lohisev 
ning seda tuleb kõikjal ametlikes do-

Maaüksuse nimi  Uus aadress

Vanavalge  Kooli tn 2
Sassi   Kooli tn 4
Kivi-Vigala kaupluse II Kooli tn 1
Uustalu   Kooli tn 3
Mägimänni  Kooli tn 5
Kivi-Vigala põhikooli* Kooli tn 6
Kivi-Vigala põhikooli Kooli tn 7
Palu   Kooli tn 9/1
Jaagandi  Kooli tn 9/2
Tohtri   Kooli tn 9/3
Niidu   Kooli tn 9/4
Saare*   Kooli tn 11
Saare   Kooli tn 8
Kivi-Vigala lasteaia Lasteaia tn 1
KÜ Kivi-Vigala 7  Lasteaia põik 1
Sirelike   Lasteaia põik 3
Rehekalda  Lasteaia põik 2
Rehekalda juurdelõige Lasteaia põik 2a
KÜ Viies   Valge tn 1
Konnapere  Järvekalda tee 1
Järvekalda  Järvekalda tee 2
Bergmanni  Järvekalda tee 3
Teeristi   Kiriku tee 2
Kivi-Vigala rahvamaja Kiriku tee 4
Kivi-Vigala kaupluse I Kiriku tee 4a
Preegeli   Kiriku tee 6
Langi   Kiriku tee 1
Tamme   Kiriku tee 3
KÜ Kivi-Vigala 34  Kollane tn 3
Aringamaja  Kollane tn 1

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli juures peatub 
pangabuss üks kord kuus
esmaspäeviti kell 11.30–13.00
(II kvartalis: 26. aprill, 24. mai, 28. juuni)

kumentides sellisena ka kasutada. 
Kuna maaüksuste koha-aadresside-
ga tehtavate muudatuste aluseks on 
riigi õigusaktid, ei lähe Maa-ameti 
registris ja Kinnistusameti registris 
muudatuste tegemine maaomaniku-
le midagi maksma. Laenu- ja ostu-
müügilepingutes tagatisena mainitud 
maaüksuste puhul on oluline kinnis-
tusregistri number, mis käimasole-
vate muudatuste tegemise käigus ei 
muutu. 

Lisan tutvumiseks tabeli, milles on 
lähiajal koha-aadressi muutmisele 
minevad maaüksused ja nende uued 
lähiaadressid. 

See tabel ei ole lõplik. Teretulnud on 
kõik arvamusavaldused ja ettepane-
kud.

Info vallavalitsusest tel. 4894774.

Katrin Kalmus
Maakorraldaja 
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Idamaine riis 4-portsjonit

Mugulsibul 100 g
Küüslauguküüs 
Õli 1 sl
Köömned 1 tl
Kurkum 1 tl
Peenestatud kardemon ½ tl
Kaneelipulk või ½ tl kaneeli
Pikateraline riis 2 dl
Sool ½ tl
Vesi 5 dl
Soolapähklid 1 dl
Hakitud meliss ½ dl

Valmistamine:
- Koori ja haki sibul ja küüslauk, kuu-
muta neid veidi õlis.
- Maitsesta sibulasegu köömnete, 
kurkumi ja kardemoniga. Lisa kanee-
lipulk või kaneel. Kuumuta segu um-
bes minut aega.
- Lisa kuiv riis ja sega. Kalla vesi pea-
le ja lisa sool.
- Kata kaanega ja lase haududa um-
bes 25 minutit.
- Lisa pähklid ja meliss ning sega.
- Serveeri näiteks koos lihapajaroa ja 
tomati-kurgisalatiga.
NB! Idamaist riisi võib külmutada 
portsjonite kaupa, siis võib selle kii-
resti soojendada kasvõi ühele sööjale. 
Pakkuda võib koos riisiga liha, näi-
teks singiviile, grillitud kanakintse 
või viinereid.

Selleri- apelsinisalat 4-portsjonit 
a`100 g

Varsseller 120 g
Õun 120 g
Porru 40 g
Apelsin 120 g
Munqua idud 20 g
Oliivõli 40 g
Sidrunimahl 14 g
Mesi 10 g

Valmistamine:
- Lõika seller ja õunad viiludeks, sa-
muti apelsin (või ¼ ratasteks).
- Porru pese korralikult ning lõika 
võimalikult peeneks. 
- Sega õli, sidruni mahl ning mesi ja 
lisa salatile.

Õunavorm vaniljekastmega a`300 
g - 4 portsjonit

Õun 300 g
Suhkur 100 g
Või 75 g
Jahu 160 g
Riivsai 10 g
Suhkur õuntele 15 g
Kaneeli
Või määrimiseks 10 g

Vaniljekaste:
Piim 400 ml
Suhkur 100 g
Muna 2 tk
Tärklis 20 g
Vanilje

Valmistamine: 
- Haki või, jahu, ja suhkur noaga pee-
neks, pane 20 minutiks külma.
- Pese, koori ja tükelda õunad.

- Aseta õunad võiga määritud ja riiv-
saiaga ülepuistatud vormi (või väikes-
tesse vormidesse), riputa peale kanee-
li ja suhkrut.
- Kata õunad külmast võetud puruga.
- Küpseta eelsoojendatud ahjus 200 
juures 15-20 minutit.
- Kastme jaoks kuumuta piim keema, 
sega hulka külma veega lahustatud 
kartulijahu.
- Hõõru muna suhkruga lahti ja vala 
hulka kuum piim, sega korralikult 
läbi.
- Kuumuta madalal kuumusel pide-
valt segades, kuni kaste pakseneb.
- Lase kastmel jahtuda ja serveeri õu-
navõrmi lisandiks.
NB! Praegusel rabarberi hooajal võib 
õunte asemel kasutada rabarberit. 
Vaniljekastmele võib lisada paar 
tüümiani oksakest, saate huvitava 
maitseelamuse.

KÜLASTUSMÄNG UNUSTATUD MÕISAD 
Vana-Vigala mõisas

Juba varsti avab Vana-Vigala mõis 
oma uksed külastajatele, kes soovivad 
osaleda külastusmängus “Unustatud 
Mõisad”. Igal täistunnil on giidiga 
ekskursioonid, avatud on kohvik, näi-
tusmüük, osaleda saab õpitubades, 
toimuvad kontserdid. 

12. juuni - Naisrahvatantsurühm 
Kanarbik Lavassaarest Pärnumaalt
26. juuni - Vigala Folklooriseltsi Kiit-
sharakad lavatantsukava
10. juuli - Vigala Folklooriseltsi Kiits-
harakad folkloorikava
11. juuli - Kammermuusika kontsert
24. juuli - Kivi-Vigala memmed
5. august - Vigala Folklooriseltsi Kiit-
sharakad pärimusmuusikaansambel

Kellaajad on veel täpsustamisel, sel-
leks tulevad eraldi reklaamplakatid 
ja info ka kooli kodulehele.

Külastustasud: pered 50 kr, täiskas-
vanud 25 kr, õpilased ja pensionärid 
15 kr. 

Tulge kõik külastama meie 
muutunud ja uue katuse saanud 

mõisa! Ootame teid!

Vigala Külade Ümarlaua
koosolek toimub

14. juuni kell 18.00 
Kivi-Vigalas külade keskuses
Oodatud on kõik huvilised!

Lõuna-Ameerikas loodust 
tunnetamas

Ott Maasikas Prantsuse Guajaanas 

Noorte huvid, mis tihti lapsepõlvest 
pärinevad ja tänapäeva ootamatult 
võimalikuks osutuvad olud, viivad 
neid tihti päris kaugele. Kui Ott Kivi-
Vigala Põhikoolis loodusringis käis 
ja Amazonase põnevast piirkonnast 
unistas, siis nüüd ülikooliaastatel ta 
sinnakanti ühel hetkel sattuski. Vih-
mametsades loodust tunnetades, 
fotograafiaga tegeledes ja ka päris 
erandlikes oludes elades-toimetades 
jagab ta oma muljeid ja fotosid nen-
dega, kel peaks asja vastu huvi ole-
ma.

http://m6rraheide.blogspot.com/

Soovitades:
Hedi Maasikas
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KOKKUTULEKU AMETLIK AVAMINE
ON 21. AUGUSTIL KELL 11:00.

MEENUTUSED, HEIETUSED,
JÕUKATSUMISED, TANTS JA TRALL
KESTAVAD 22. AUGUSTI
KESKPÄEVANI!

OSALEMISSOOVIGA PALUME
PÖÖRDUDA OMA KODUMALEVA
NOORTEINSTRUKTORI POOLE.

INFO: WWW.VILISTLASED.COM
VÕI 51 51 612, 51 77 049

OSALEMINE ON TASULINE JA
KOHTADE ARV PIIRATUD!
TULE JULGESTI, TEGEVUST
JÄTKUB KÕIGILE!

VILISTLASTE KOKKUTULEK 2010

AASTA         PARIM
KOKKUTULEK!
Lõikuskuu kahekümnendal päeval on Raplamaale 

Toosikannule lahkesti oodatud Kodutütarde ja 
Noorte Kotkaste endised liikmed.

23. juunil toimub Kivi-Vigalas Maakaitsepäev 

Kaitseliidu Rapla Malev korraldab koostöös Rapla Maa-
valitsuse ja Vigala Vallavalitsusega 23. juunil Kivi-Viga-
la staadionil tasuta pereürituse. Kaasa löövad Politsei ja 
Piirivalveamet, Päästeamet ja Kaitseliit, kes esitlevad 
oma tehnikat ja relvi. 

Üldine info
- Etteasted, tutvumine väljapanekutega, jms kell 10-12 
ja 13-14. 
- Maakaitsepäeva avamine staadionil orienteeruvalt 
12.00. Järgneb paraad ja võidutule üleandmine.
- Vigala inimesed (ka külade esindajad), kes soovivad 
oma lõkke süüdata võidutulest, saavad samuti Kivi-Vi-
galast võidutule kaasa võtta. 
- Õhtul on keskväljakul jaanituli.

Parkimisest:
- Kell 9.00-15.00 on poe esine parkla Kaitseliidu käsutu-
ses, st sinna autoga ei pääse. Poed on avatud.
- Kell 9.00 kuni orienteeruvalt 13.00 on külakeskuse juu-
rest koolimaja ette viival teel peatumine keelatud, pa-
raadi ajal sealt autoga läbi ei pääse.
- Parkida saab muude teede ääres, lasteaia parklas, val-
lamaja parklas, postkontori vastas, kiriku eest mööduva 
tee ääres. Jälgige märke.

Muud:
- Supi söömine toimub põhikooli taga.
- Koolis I korrusel on avatud WC-d. 

FOLKLOORISELTS KIITSHARAKAD ANNAB TEADA:

3. - 8.august - VIGALA FOLKLOORILAAGER
8. august - PÄRIMUSE PÄRLID 

Täpsem info ja registreerumine laagrisse seltsi kodu-
leheküljel http://web.zone.ee/arakad 
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Üheksandat aastat järjest Vana-Viga-
las toimuv Eesti raskeim rokifestival 
Hard Rock Laager (2.-3. juuli) kuulu-
tas välja esinejate lõpliku nimekirja, 
kust võib leida 22 bändi kaheksast eri 
riigist, teiste seas ka maailmanimed 
FINNTROLL (fin), ROTTING CH-
RIST (gre), MAD SIN (ger) ja WEED-
EATER (usa). Kohal on ka hetkel 
enim kõneainet pakkuvad kodumai-
sed roki- ja metalbändid eesotsas 
Metsatölluga. 

Eesti kõige järjepidevam rokifestival 
Hard Rock Laager toimub Vana-Viga-
la looduskauni mõisapargi jõekäärus 
aastast 2002 ja on tänavu üks vähe-
seid suviseid üritusi, mille esinejate 
seast võib leida maailmas laiemat 
tuntust kogunud bände. Festivali ka-
hel laval on aastate jooksul üles astu-
nud sellised suurnimed nagu Amorp-
his, Soilwork, Cathedral, Satyricon, 
Dismember, Katatonia, Tiamat, Dea-
thstars ja paljud teised. Hard Rock 
Laager on publiku seas kõrgelt hinna-
tud sõbraliku ja looduslähedase atmo-
sfääriga mitmepäevane üritus, mille 
juurde käivad tasuta parkimine, tel-
klaager, saun ja ujumisvõimalus otse 
festivaliplatsil. 

Festivalipassid hinnaga 595 krooni on 
müügil kõigil Piletilevi müügipunkti-
des ja Statoili jaamades; fännipile-
teid müüvad Tallinnas klubi Tapper, 
Pärnus kauplus Muusik ning Tartus 
Liivamäe muusikariistad. Kuni 12-
aastastele ja ratastoolis külastajatele 
on pääs festivalile tasuta.

Hard Rock laager 2010 esinejate 
nimekiri on järgmine: 

FINNTROLL (fin) 
ROTTING CHRIST (gre) 
MAD SIN (ger) 
WEEDEATER (usa) 
DEMONICAL (swe) 
BLACK COBRA (usa) 
SAVIOURS (usa) 
CRIONICS (pol) 
THROES OF DAWN (fin) 
OCULARIS INFERNUM (lat) 
LASSIE THE CAT (lat) 
mETsaTÖll 
HORRiCanE 
PEdigREE 
EvEsTus 
gOREsOERd 
RECYClE Bin 
sõJaRuun 
KanTOR vOY 
OnE dOllaR PROJECT 
CanTilEna 
HRC noor bänd

Vigala Vallavalitsuses (küsida re-
gistripidaja Merje käest) on müügil 

piiratud kogus Hard Rock Laagri 
sooduspileteid hinnaga 495 .- 

Tasumine sularahas.

Suvelugemist koolilastele  uuemast 
kirjandusest Vana-Vigala raamatukogus

1.- 3. klassidele suunatud raamatud:
1. Kristiina Kass “Samueli võlupadi” 
2. Aino Pervik “Tirilinnas algab kool”
3. Aino Pervik “Aiapidu roosiaias”
4. Ketlin Priilinn “Väike kuningan-
na”
5. Ilmar Tomusk “Vend Johannes”
6. Siiri Pärkson “Ämblike kool ehk 
Tsenko seiklused ja sekeldused”
7. Leelo Tungal “Miriami lood”
8. Grethe Rõõm “Lohe Lembitu lood. 
1. raamat, Pahandus Ööbikuorus”
9. Mare Müürsepp “Viis vaba kutsi-
kat”
10. “Eesti muinasjuttude kuldraa-
mat”, koostanud Reet Krusten

4. – 6. klassidele suunatud raamatud:
1. Juhani Püttsepp “Lauajupi Ma-
donna: jutustus sõprade leidmisest 
pudelposti abil”
2. Kadri Hinrikus “Kui emad olid 
väikesed”
3. Evi Rist “Külakoolikell”
4. Toivo ja Tõnis Tootsen “Jõhvi Joo-
sepi koolijutud”
5. Reet Bobõlski “Väike hea mõte”
6. Kaider Vardja “Vana Maja lugu = 
The story of an Old House”

7. – 9. klassidele suunatud raamatud:
1. Ene Sepp “Medaljon”
2. Anette-Marlen Ott “Kevin!: kas 
Katrin pole sulle midagi õpetanud?”
3. Kristi Rebane “Minu oma”
4. Ketlin Priilinn “Mustlasplikad”
5. Siiri Laidla “Pärnaõietee. III”
6. Kersti Kivirüüt “Okultismiklubi”
7. Marje Ernits “Hei, Dima!”
8. Leelo Tungal “Samet ja saepuru 
ehk Seltsimees laps ja kirjatähed”
9. Heljo Mänd “Toomas Linnupoeg ja 
Maia” 
10. Ivar Soopan “Head pahad poisid”

22. maist kuni 20 septembrini on 
Narva linnuse torni I korruse 
saalis avatud Vana Vigala TTK 
sepaeriala õpilastööde näitus „Vi-
gala raud VI“. 

Näitus on ülevaade Vana-Vigala Teh-
nika-ja Teeninduskooli viimaste aas-
tate lõputöödest. Näituse eesmärk on 
propageerida sepatööd kui iidset ame-
tit, näidata sepisliku idee teostusvõi-
malusi ning tutvustada olemasolevaid 
õppimisvõimalusi Vana-Vigala Tehni-
ka-ja Teeninduskoolis. 
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Teisel poolaastal võtsime osa EKSL-i 
kolmest vabariiklikust rahvaliiga 
võrkpalliturniirist Viljandis. Sügisel 
peetud maakondliku turniiri võit an-
dis õiguse poistel minna vabariiklikule 
turniirile. Võistlused peeti kuues ala-
grupis. Meie sattusime ühte alagruppi 
hilisema turniiri võitja Avinurmega, 
kellele kaotasime ning edasi saime 
mängida vaid 7.-12. kohale. Saavuta-
sime 8. koha. Mängisid: Taavi Kliss, 
Märt ja Mart Pilman, Riho Tammis, 
Janis Tõldmaker, Lauri Kannela, Vla-
dimir Vodolaztšenko. 
Kuigi tüdrukud jäid sügisel teiseks, 
avanes ka neil võimalus Viljandis 
mängida. Kahjuks osa tüdrukuid 
hakkab hoolsamini treenima alles 
enne võistlusi ja seepärast ei saa ka 
korralikku mängu näidata. Kaheksa-
teistkümnest võistkonnast olime viie-
teistkümnendad.
Kolmandat korda läksime Viljandisse 
osa võtma turniirist, kus väljakul oli 
neli poissi ja kaks tüdrukut. Jällegi 
sattusime alagrupis kokku Avinur-
mega, keda õnnestus seekord võita. 
Poolfinaalis kaotasime Nõo I võist-
konnale ja saavutasime kokkuvõttes 
suurepärase III koha ning tõime koju 
ilusa karika. Nõo I tuli võitjaks ja tei-
seks Avinurme. Meil mängisid Janis, 
Märt, Lauri, Taavi, Kristel Vitsberg, 

Tuuli Roosi, Tiina Otti. 
Ka kutsekool käis 4P + 2T turniiril. 
Enamus mänge olid väga tasavägised, 
kuid sportlik õnn lasi ikka vastastel 
võita. Lõpuks tulime 18-st võistkon-
nast 15.-ks. Meie vallast mängisid 
Heli Käär ja Martin Nurm. 
Maakonnas võtsime poistega osa A-
klassi turniirist, kus saime kuuenda 
koha. Kutsekool oli seitsmes. Kuna 
meil osa poisse on juba A-klassis, 
siis B-klassi turniirist saime osa võt-
ta ainult tüdrukutega. Kokkuvõttes 
olid tüdrukud Kohila ja Rapla VG 
järel kolmandad, aga põhikoolidest 
esimesed. Mängisid Anni ja Kristel 
Vitsberg, Tuuli Roosi, Tiina Otti, Do-
ris Välis, Triinu Ülemaante, Laura-
Louisa Saareste. 
Võtsime osa ka ATO SK paarisvõrk-
palliturniirist, kus oli võistlejaid mit-
mest vabariigi võrkpalliklubist. Janis 
ja Märt olid 11-st paarist tublil viien-
dal kohal, Kristel ja Anni said 17-st 
paarist 8. koha, Tiina ja Tuuli olid 13-
ndad. Segapaarismängus olid Janis ja 
Kristel 16-st paarist viiendad, Anni ja 
Lauri seitsmendad ning Tuuli ja Märt 
13-ndad. See oli väga tore turniir ja 
meie õpilased olid tublid arvestades, 
et mängiti spordikooli õpilaste vastu.

Ell Rahnik

MAADLUSUUDISED
15. mai toimusid Märjamaal Juhan 
Kalde mälestusvõistlused.
Noorte vanusegrupp:
Andreas Välis   40kg 1.koht
Hannes Välis  45kg 1.koht
Urmis Veimann 45kg 2.koht
Õpilaste vanusegrupp:
Hans Veskimägi 45kg 1.koht
Marek Lainela  66kg 1.koht
Ricardo Bianchi 84kg 2.koht

22. mai peeti Kehtna Liud
Hannes Välis  40kg 2.koht
Andreas Välis  40kg 3.koht

Taas on aeg teha kokkuvõtteid möö-
dunud maadlushooajast. Premeerime 
parimaid kahes arvestuses: 
Edukaimad võistlustest osavõtjad:
1. koht Karlis - 7 esikohta, 1 teine 
koht, 3 kolmandat kohta, kokku 59p.
2. koht Andreas - 4 esikohta, 3 teist 
kohta, 4 kolmandat kohta, kokku 
55p.
3. koht Hannes - 5 esikohta, 2 teist 
kohta, 2 kolmandat kohta, kokku 
48p.
Parimad treeningutest osavõtjad: 
1. koht Ricardo - 0 puudumist.
2. koht Marek - 2 puudumist.
3. koht Hannes - 3 puudumist.

Olev Nisumaa

Kivi-Vigala Lasteaias, tulevases 
maadlusruumis, peaks suvekuudel 
algama mahukas remont. Kõigi eel-
duste kohaselt peaks 1. septembriks 
maadlusmatid maas olema ja pärast 
pikki aastaid saab Kivi-Vigalas taas 
maadlussporti harrastada. Ruumi 
valmimine võib tõuke anda ka mõnele 
muule spordialale ning hakkab pak-
kuma koos tegusate inimestega ter-
vislikku ajaviidet kõigile selle kandi 
elanikele.

Mõte sai alguse sellest, kui Jüri Ni-
sumaa lõpetas 2010. aasta jaanuaris 
treeneri II astme koolituse ning oli 
tahtmist täis alustamaks treeninguid 
uue grupiga ja uues kohas. Läbirää-
kimisi peeti vallas, lasteaias ja põ-
hikoolis, hea koostöö tulemuse vilju 
saavadki Kivi-Vigala elanikud nüüd 
juba septembris kasutada. 
Esialgne kokkulepitud tegevusplaan 
on järgmine:
1. Kivi-Vigala Lasteaia lastega hak-

kavad 2 korda nädalas toimuma 
koordinatsioonimängud, akrobaatika, 
võimlemine.
2. Kivi Vigala Põhikooli õpilastega 
tehakse 2 korda nädalas maadlus-
treeningud (kreeka-rooma maadlus, 
vabamaadlus, naistemaadlus).
3. Lisaks on võimalik ettevõtlike ini-
meste poolt käivitada seal aeroobika-
treeninguid. 

Jüri Nisumaa kirjeldab oma näge-
must treeningutest: „Lasteaia grupis 
saab tegevus olema vägagi mänguline. 
Erinevad kontaktmängud, osavus- ja 
koordinatsiooniharjutused arendavad 
keha tunnetust, tasakaalu ja osavust 
ning tagavad hea füüsilise vormi, mis 
omakorda on eelduseks igale spordi-
alale. Põhikooli rühma on oodatud ka 
vanemad huvilised ning õpilaste sõb-
rad kaugemalt. Selles rühmas on foo-
kuses rohkem maadlus, kuid välja ei 
jää ka akrobaatikaharjutused ja üld-
kehaline treening.“

Jüri omab 2009. aastast bakalaureuse- 
kraadi pedagoogika erialal ning het-

Vana- Vigala Põhikooli õpilaste võrkpallilahingutest

kel on pooleli õpingud Tallinna Üli-
kooli magistriõppes. Ta on lõpetanud 
Audentese Spordikooli kreeka-rooma 
maadluse erialal, kus sai suure osa 
oma maadlusalastest teadmistest. 
Peale keskkooli jätkas ta oma tead-
miste täiendamist treenerikoolitus-
tel. Hetkel omab Jüri I tasema maad-
lustreeneri kutsekvalifikatsiooni ning 
läbitud on ka II taseme treenerikoo-
litus. 

„Tahaks tänada abivalmis ja koostöö-
tahtelisi naisi, kelleks on valla aren-
dusspetsialist Riina Redlich, Kivi-Vi-
gala Lasteaia juhataja Pille Meeles ja 
Kivi-Vigala Põhikooli direktor Kristi-
ne Niit. Teie abiga läks idee viljakasse 
pinda ja tulemust võib vaatama tulla 
juba septembris. Kerge huumoriga 
öeldes - olgu sõiduk nii hea kui tahes, 
kuid ilma juhita sõidust ikka välja ei 
tule - see jutt käib Priit Kärsna tege-
vuse iseloomustamiseks. Tänud kõigi-
le, kes jõu ja nõuga abiks olid.“ 

Olev Nisumaa
Jüri Nisumaa

Kivi-Vigalas saab 
taas maadlusega tegeleda
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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
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Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

JUUNI SÜNNIPÄEVALAPSED

Regina Pedosk   91
Linda Illimar   91
Erika Kanter   85
Alma Vitsberg   84
Hilja Jürisalu   83
Agnes Rõõm   80
Ilmi Tõnisson   80
Heinu Teedla  70
Rein Vitsberg   60
Ärni Juhansoo   60

Ehita päikesekildudest pesa
keset võilillede kollast kesa
meelita sinna naerukajakad,

et päevades ei jääks rõõmust vajaka

Palju õnne!

Meie hulgast lahkunud
Leida Meeles
Oskar Roosi

Uus ilmakodanik
Siiri Anet Plamus

3. ETAPP

Gerd Kanteri
avavõistlus Eestis!

www.bigbankkuldliiga.ee

Kas tuleb Kohila staadionil 
eelmise aasta maailma 
hooaja tippmargile lisa?  
Teistel aladel parimad 
kergejõustiklased 
üle Eesti ja kaugemalt.

KOOLILASTELE 
sissepääs TASUTA!

Reedel, 25. juunil kl 17 Kohila staadionil

Piletid: 50 kr, 
tudengid ja pensionärid 25 kr, 
koolilastele sissepääs TASUTA!

Lõpuaktused

Kivi-Vigala Põhikooli 
lõpuaktus toimub 

18. juunil kell 18.00 

Vana-Vigala Põhikooli 
XVII lennu lõpuaktus toimub 

19. juunil kell 15.00 

Eelkutse klasside 
lõpuaktus toimub 

20. juunil kell 12.00

 

   GÜMNAASIUMI BAASIL: 
Autodiagnostik (1a.6k.), sepatöö (2a.), metalli sepistöötlemine (1a.) 
automaaler (1a.), kivitöö (2a.) 

   PÕHIKOOLI BAASIL: 
Kokk (3a.), autotehnik (3a. 6k.), automaaler (3a.), sepatöö (3a.), tisler (3a.),   
autoplekksepp (3a.) 

   LIHTSUSTATUD PÕHIHARIDUSE BAASIL: 
Kokk (3a.), ehitusviimistlus (3a.), kodumajandus (3a.), automaaler (3a.) 

   TOIMETULEKU TASEMEL PÕHIHARIDUSE BAASIL: 
Kodumajandus (3a.) 

   KOOLITUS ILMA PÕHIHARIDUSETA: 
Koolikohustusea ületanud (üle 17- aastased) põhikooli poolelijätnutele 
kutseõpe koos võimalusega jätkata põhiharidusõpinguid 8. või 9. klassis. 

Koolikohustusealistel (alla 17- aastastel) õpiraskustesse sattunud noortel 
võimalik omandada ametialaseid algoskusi kutsealase eelkoolituse korras 
ning jätkata põhihariduse õpinguid 7., 8. või 9. klassis. 

   KUTSEÕPE: 
Kutseõpe töökohapõhises õppevormis – vähemalt 17  aastastele noortele. 
Vastuvõtt – haridusnõudeta. Võimalus omandada ametioskus 1 õppeaasta 
jooksul autohooldusspetsialisti erialal. 

   TÄISKASVANUTE KOOLITUS 
Täiend- ja ümberõpe (täiendav info kodulehel) 
 
                                        Vana-Vigala, 78003, Raplamaa; 

Tel: 482 4545; Mob: 505 2766; Faks: 482 4450; 
kool@vigalattk.ee; www.vigalattk.ee 

Velise kirikus 
14. juunil kell 19.00 

Juuniküüditamise mälestuskontsert 

Kontsert on tasuta

23. juunil kell 19.00
Kivi-Vigala Keskväljakul

JAANITULI 

Eeskava Kivi-Vigala 
Rahvamaja taidlejatelt

Tantsuks ansambel 
Härra Kuu 

22. juunil 
Vana-Vigala Laululaval

VIGALA VALLA SUVEPIDU

17.30 Rongkäik Tehnika- ja 
Teeninduskooli juurest

18.00 Kontsert
20.00 Tantsuks ansambel

„KADRI ja SIRLI”

 
Sillaotsa Talumuuseumi 
näituseküünis
Juta Blande
rahvuslike nukkude

NÄITUS Näitus avatud muuseumi 
lahtiolekuaegadel

21. maist - 23. juulini


