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Manni küla Uuesoopa talu päevalilled on otsustanud enne  külmade 
tulekut külale pilgu peale visata. Augusti lõpus mõõdeti kõige 

 uudishimulikuma päevalille kõrguseks 4,2 meetrit, mis on teada-
olevalt selle aasta kõrgeim päevalille pikkus Eestis. Pildile on taime 
mõõtmete võrdluseks tulnud ka talu perenaine koos pere valvuriga. 

Kõrvalolevas kõrvitsapeenras kasvatab 4 taime ca 30 suurt kõrvitsat.  

Jõudu ja jaksu pererahvale järgmiste hiiglaste kasvatamisel!

1. septembril toimus Vana-Vigala Põ-
hikooli rekonstrueerimise projekti lõ-
petamise ja taasavamise tänuüritus. 
Kuigi õpilased said uuenenud kooli-
majja juba talvel, lõppesid viimased 
ehitustööd alles käesoleva aasta su-
vel. Vaatamata sellele, et ehituskäik 
valmistas vallale rohkelt peavalu 
ehitaja poolsete eksimuste tõttu, võib 
nüüdsest uuenenud välimuse ja pa-
ranenud olmekeskkonnaga mõisast 
vaid rõõmu tunda. Objekti rekonst-
rueerimistöid kaasrahastati Euroopa 
Regionaalarengu Fondi vahenditest. 
 
Kas mõisakooli treppidest just tule-
vasi mõisnikke alla voorima hakkab, 
pole kindel, kuid tulevasi härrasid, 
preilisid ja prouasid ehk küll. Hea 
kool ei anna mitte ainult head hari-
dust, vaid aitab noortel kujuneda hea-
deks ning arukateks inimesteks. 

Ilusat kooliaasta algust kõikidele
valla pedagoogidele 

ja õpilastele!  
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Kivi-Vigala Põhikooli 1. klassi astusid:

1. Iiris Djatšok
2. Reno Park
3. Gerlin Sildoja
4. Heily Tiitus
5. Anti Tuula
6. Ankeelika Viimne

Klassijuhataja 
õp. Eda Soosaar

Vana-Vigala Põhikooli I klassi astusid:

1.  Kristen Kanarbik
2. Riia Orgmets
3.  Emily Melissa Pilv
4.  Sirle Külaots
5.  Rando Vanikov

Klassijuhataja
õp. Krista Viibus

„Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina 
tuled, mul on valmis juba pliiatsid ja 
suled!“ Nii kõlab laulusalm lasteaia 
lõpupeol. Lasteaia aastad on nüüd-
seks paljudele peredele meenutus 
kaunist lähiminevikust, kui põngerjas 
hommikul käekõrval rühma viidi ja 
õhtul samamoodi koju tuldi. Nüüd on 
paljudes kodudes möödas tähtis päev 
– esimene koolipäev. Lisaks varutud 
pliiatsitele ja teistele kooliasjadele 
peaks väike koolijüts valmis olema ka 
kooliteel liiklemiseks. 
Vähestel vanematel on võimalus iga 

päev oma laps kooli saata ja peale 
tunde vastu minna. Suurem osa uu-
test koolilastest peavad õppima ise-
seisvalt liiklema. Selleks, et õnnetusi 
ei juhtuks, peame oma lapsi hoolega 
õpetama. Esimese klassi laps on al-
les päris väike, seetõttu on vanemate 
ärevus ja mure sügise saabudes põh-
jendatud. Emadel-isadel on vaja leida 
kõige paremad meetodid, kuidas oma 
väikesele järeltulijale õiged käitumis-
reeglid selgeks teha. See on tähtis ka 
neile, kellel laps juba eelmistel aasta-
tel kooliteed alustas, sest suvega ki-
puvad reeglid ununema ning meelde-
tuletamine on alati kasulik. 

Lapse koolitee peab olema tema jaoks 
selge ja arusaadav - palun veenduge 
selles. Valida tuleb ohutuim tee, ise-
gi kui see on veidi pikem! Tuleb leida 
aega, et koolitee koos lapsega läbi käia 
ja selgitusi anda. Kindlasti ei tohiks 
midagi iseenesest mõistetavana võtta.  

Liikluses ei ole kunagi ohutu. Isegi 
asulas, kus on tänavavalgustus, kõn-
niteed ja vöötrajad. Mida tihedam 
liiklus, seda suuremad on ohud. Täh-
tis on olla tähelepanelik. Ümbritse-
tuna paljudest inimestest võib lapse 
tähelepanu hajuda ja reeglid kipuvad 
ununema. Soovist sulanduda tänava-
pilti, hakkavad õpilased käituma teis-
te eeskujul. Aeg-ajalt muudetakse tä-
nav mänguväljakuks, kus mängitakse 
ja ootamatult sõiduteele joostakse. 
Kahjuks on leidub ka täiskasvanuid, 
kes oma käitumisega lastele halba 
eeskuju annavad. Kodus ja koolis tu-
leks liiklusreeglite rikkumistest ning 
negatiivsetest näidetest kindlasti rää-
kida, sellist käitumist taunida ja olla 
lapsele positiivseks eeskujuks. 

Kooliaasta algus puudutab suurt osa 
meie kogukonnast. Kutsun kõiki lap-
sevanemaid, õpetajaid ja kodukandi 
inimesi pöörama liiklusturvalisusele 
rohkem tähelepanu, abistama neid, 
kes seda vajavad ja manitsema neid, 
kes reegleid rikuvad. Sõidukijuhid 
peaksid olema tavapärasest tähele-
panelikumad, sest tänavatele tuleb 
juurde kogenematuid liiklejaid ja siin 
peab tervet mõistust näitama suure-
ma ohuallika valdaja. Maanteeame-
ti statistika andmetel toimus Eestis 
2009. aastal jalakäija osalusel 359 
liiklusõnnetust, milles hukkus 24 ja 
sai vigastada 345 jalakäijat. Rapla-
maal oli 6 õnnetust, milles hukkus 1 
jalakäija.

Eeskujuliku liikleja tunnistus

Esimesel koolinädalal pöörab polit-
sei koolide ümbruse liiklusele rohkem 
tähelepanu, eelkõige jalakäijatele ja 
jalgratturitele. Püüame omaltpoolt 
kõik teha, et kooliaasta algaks nii uu-
tele kui ka vanematele koolijütsidele 
turvaliselt. Soovime muuta liiklejate 
väärhoiakuid ning anda õpetust õi-
geks liiklemiseks teedel ja tänavatel. 
Selleks tegime koostöös Maanteeame-
tiga projekti, mille eesmärk oli tuua 
meie tänavatele rohkem eeskujulikult 
liiklevaid jalakäijaid ja jalgrattureid. 
Rõhk ei ole siinjuures karistamisel, 
vaid eeskujulike liiklejate tunnusta-
misel. Ajavahemikul 30. august kuni 
5. september anti Raplamaal projekti 
käigus välja 200 eeskujuliku liikleja 
tunnistust. Eeskujuliku liikleja tun-
nistusi jagati nii koolilastele kui ka 
täiskasvanutele. Tunnistuse saami-
seks oli vaja vaid liiklusreeglid meel-
de tuletada ja õigesti käituda.

Näitame oma mõistvat suhtumist ja 
head eeskuju ning toimime üheskoos 
selliselt, et meie süda saaks olla ra-
hul, kui saadame oma väikese kooli-
jütsi teele. 

Turvaline koolitee algab meis endist

Janno Ruus
Rapla politseijaoskonna juht

Ilusat algavat uut õppe-
aastat kõigile!



3VIGALA SÕNUMID

X Külateatritefestival on nüüd lõp-
penud ning võime auga tunnistada, 
et saime sellega hakkama. Festivali 
peakorraldajana võtsin selle ürituse 
ettevalmistust kui auvõlga teiste kor-
raldajate ees (oleme „Topelt-Kiiksu-
ga“ viibinud 6 korral varem festivali 
külaliste hulgas) ning püüdsime kogu 
toimkonna ning näiteringiga teha just 
sellist festivali, kus me ise viibida ta-
haks.
Kuna seekord oli tegemist juubeliga, 

tuli seda ka suurejoonelisemalt tähis-
tada, mis tähendas, et me ei saanud 
seda korraldada Vigalas. Kuid nagu 
ma juba teistele külateatri sõpradele 
ja fännidele lubasin, et järgmine kord 
tahaks korraldada festivali omas ma-
jas ja ehk õnnestub oma lubadus ka 
kunagi ellu viia.

Raplamaal ei ole sellise mahuga 
teatrifestivali (kolmel päeval võis vaa-
data kokku 23 lavastust!) varem kor-
raldatud ja tore oli näha hämmingus 
festivalikülalisi ja alevirahvast, kes 
ei osanud koheselt ürituse suurust 
hoomata. Mul on hea meel, et andsi-
me piirkonna teatrihuvilistele võima-
luse soodsalt vaadata heal tasemel 
(küla)teatrit. Loodan, et purustatud 
sai Rap lamaal leviv müüt, et harras-
tusteater on midagi sellist, mida kan-
natab vaadata vaid 15 minutit, sest 
publiku ette toodi tõelisi teatripärle 
ja vaatajad lahkusid saalist rõõmsate 
ja rahulolevatena. 
Kuusalu näiteringi võidulavastust 

„Mamma“ vaadanutel olid koguni 
pisarad silmis. Oli komöödiaid ja tõ-
sisemaid tükke. Saaremaa Salme 
Vallateater tõi kohale koguni opereti, 
millega kaasnesid nii ilusad kostüü-
mid, tantsud kui ka laulud. Tore oli 
ka, et enamus lavastusi oli eesti algu-
pärandid. Selle aasta enim mängitud 
autor oli Jaan Tätte ning mõlemad la-
vastused „Latern“ (Nõo Näitetrupp) ja 
„Palju õnne argipäevaks“ (Paide Hu-
viteater) tulid ka laureaatideks. 

Omamoodi teatrielamuse said kind-
lasti ka Vilde Teatri lavastuse „Jõeke“ 
jälgijad. Ehkki kuluaarides tekitas 
küsimusi, kas külateatrite festivali 
peaks esinema poolprofessionaalsed 
(lavastaja R. Adlas) teatritrupid, siis 
mina võtan seda kui komplimenti, 
et Baltoscandali tarbeks loodud la-
vastust tahetakse näitama tulla kü-
lateatritefestivalile. Ja minu arvates 
mõjus tükk igati värskendavalt. Fes-
tivali tulemustega saad huvi korral 
tutvuda: http://www.kyf.spruz.com/ 

Raplamaad esindasid festivalil Val-
gu rahvamaja näitering „M.O.T.T.“ 
ja Vana-Vigala näitetrupp „Topelt-
Kiiks“. Vaatamata sellele, et Valgu 
näitering esimesena žürii (Toomas 
Lõhmuste, Andrus Vaarik, Maret Oo-
mer, Helen Rekkor ja Valter Uusberg) 
risttule alla sattunutena karmipoolse 
kriitika osaliseks said, on nad valmis 
ka tulevikus sellel festivalil osalema. 
Vigala omadel kriitikat kuulda ei 
õnnestunudki, sest viimasel päeval 
mänginud truppe ei arvustatud. Meie 
jaoks polnud tagasiside seekord ka nii 
oluline kui festivali korraldamine. 
Lisaks etenduste vaatamisele oli ha-

riv kuulata ka žürii poolt antavat ta-
gasisidet näitlejatele ja lavastajatele. 
Kõige huvitavamaks kujunesid And-
rus Vaariku poolt antud kommentaa-
rid, vormis „seal lavastuses oli selline 
probleem, aga tehke hoopis nii...“. 
Andrus Vaarik käib harrastajaid vaa-
tamas ja hindamas hea meelega, ta 
võtab seda kui õppeprotsessi, sest ka 
teatrikooli lõpetanud ja iga päev näit-
lemisega tegelevad inimesed unusta-
vad põhitõdesid ja hea on teiste vigu 
kõrvalt vaadata.

Külateatritefestivalil on alati tähtis 
osa ka õhtustel pidudel. Puhkeõhtuid 
aitasid sisustada Vigala kollektiivi-
dest ansambel „RMP“ (Raivo ja Mee-
lis), Vigala kvartett( Hannes, Ants ja 
Marko), „Singirullid“, „Varsakabjad“ 

ja Märjamaa piirkonnast ansambel 
„Six Päkk“, Päästeameti tantsutrupp 
ning Valgu „M.O.T.T“.
Oma panuse tubli töötahtega festi-

vali toimimisse andsid ja palju tänu 
kõigile!: 
Ulvi Blande - festivali logo ja trükis-

te kujundaja ning suurepärane asja-
ajaja.
Arvo Treimaa - küpsetas suurepä-

rast festivalileiba ja valmistas pui-
dust meeneid auhindadeks.
Kaur Kenk - festivali valgustaja-

helitehnik, tõi kokku valgustehnika 
ning muutis näitusesaali väikeseks 
saaliks.
Maddis ja Rego Reitav - abilised 

rahvamaja tehnika tutvustamisel ja 
etenduste valgustamisel.
Hannes Sassi ja Iiris Haiba - suure-

pärased päevade juhid, kellel jätkus 
luuleandi ja rõõmsat tuju festivali lõ-
puni.
Heli Lints - hea korraldushaldjas, 

kes toimetas festivalil neljapäevast 
pühapäevani, erihobiks meelelahu-
tusprogrammi sättimine ja saali ku-
jundamine vastavalt vajadustele (st. 
toolide transport ja laudade korista-
mine peale piduõhtuid).
Mervi Vaarmann – samuti truu abi-

line asjaajamisel.
Piret Linnamägi - suurte kogemuste-

ga organisaator, kes leidis meile spon-
soreid ja lasi valmistada tordi ning 
peaauhinna.
Hans Veimann ja Ene Klaus - suu-

red abilised rahvamajast, kes pääst-
sid meid maja tundes nii mõnestki 
probleemist.
Vahur Kuusk ja Tiina Roosalu - suu-

repärased kohvikeetjad ja võileiva-
meistrid – kahju, et tavaelus nende 
teeninduse hoole alla ei satu!,
Irina Pärila - hea Raplamaa tutvus-

taja.
Aare Hindremäe – operaator, kes 

kogu selle festivali oma pisikesse fil-
mikaamerasse ära mahutada püüdis.
Vana-Vigala näitetrupist „Topelt- 

Kiiks“ väärivad erilist tänu Anu Otti, 
Reelika Otti, Andres Kikas, Roland 
Saar, Tanel Paavel, Jaan Kuusik, 
Raivu Ülemaante, Liina Otti, Mai-
Triin Viirsalu, Meeli Pappe, jne.

Festivali toimumist toetas: Rapla-
maa Omavalitsuste Arengufond, Ha-
sartmängumaksu Nõukogu, Eesti 
Kultuurkapital Raplamaa Ekspert-
grupp ja Rahvakultuuri Sihtkapital, 
Kohaliku Omaalgatuse Programm, 
Vigala Vallavalitsus, ERA Valduse 
AS.

TÄNULIK TAGASIVAADE

Astra Põlma

Foto: Ulvi Blande
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

05.07.2010 istungil otsustati:
- moodustada kaks katastriüksust 
maa riigiomandisse jätmiseks vaba 
põllumajandusmaa kasutusvaldusse 
andmiseks;
- väljastada projekteerimistingimused 
kolmele taotlejale;
- väljastada ehitusload kahele taotle-
jale;
- väljastada kasutusluba ühele taotle-
jale;
- anda kirjalik nõusolek ühele taotle-
jale ehitise püstitamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 6494 
krooni ja 50 senti.

29.07.2010 istungil otsustati:
- määrata kahele kinnistule nimed ja 

koha-aadressid;
- tagastada õigusvastaselt võõranda-
tud maa kahele õigustatud subjekti-
le;
- anda kirjalik nõusolek kahele taotle-
jale puurkaevu rajamiseks;
- väljastada kasutusluba ühele taotle-
jale;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 2000 
krooni;
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale.

18.08.2010 istungil otsustati:
- rahuldada hajaasustuse veeprog-
rammi kuue taotleja taotlused;
- väljastada kasutusluba kahele taot-
lejale;
- kiita heaks kaks puurkaevu projekti 
aruannet;
- kinnitada lasteaedade nimekirjad 
2010/2011õ/a.;
- lubada erastada maad ühel taotle-
jal;
- moodustada üks katastriüksus maa 
riigiomandisse jätmiseks vaba põllu-
majandusmaa kasutusvaldusse and-
miseks;
- muuta Vigala Vallavalitsuse korral-
dust nr 95 02.06.2010;
- seada korteriomand Kruusa maaük-
susele Vana-Vigala külas;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 2500 
krooni.

Harju ja Rapla maakonnaplaneerin-
guid täpsustavate teemaplaneeringu-
te koostamise käigus on läbi viidud 
trassivariantide võrdlemine trassilõi-
gul Harju ja Rapla maakonna ulatu-
ses (tulevane I klassi maantee). 

Teemaplaneeringute koostamise ees-
märk on leida sobivaim asukoht põhi-
maanteele, et parandada liiklusohu-
tuse tingimusi maanteel ning tagada 
sujuv ja usaldusväärne ühendus eri-
nevate sihtpunktide vahel. Asuko-
havalikul lähtutakse majandusliku, 
sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna 
ning looduskeskkonna arengu pika-
ajalistest suundumustest ja vajadus-
test.
Planeeringute käigus täpsustatakse 
need olemasoleva maantee lõigud, kus 
on otstarbekas ja võimalik olemasole-
va maantee õgvendamine ja laienda-
mine ning lõigud, kus tuleb kaaluda 
maantee rajamist uues asukohas. 

Teemaplaneeringud on aluseks tee-
projektide, samuti üld- ja detailpla-
neeringute koostamisel.

Võrdluse tulemuste ja eskiisla-
hendusega on võimalik tutvuda 
alates 27. augustist 2010 teema-
planeeringute portaalis http://
viabaltica.hendrikson.ee/, samuti 
Harju Maavalitsuse veebilehel www.
harju.ee ja Rapla Maavalitsuse veebi-
lehel www.raplamv.ee. Paberkandjal 
kaardimaterjaliga (üldine teemapla-
neeringu eskiislahendus M 1:100 000 
iseloomustamaks trassi asukohta ja 
variante ning täpsemad lahendused 
omavalitsuste lõikes M 1:20 000) on 
võimalus tutvuda ka kohalikes oma-
valitsustes (Tallinna Planeerimise 
Ametis ja Nõmme Linnaosa Valitsu-
ses, Saue Linnavalitsuses ning Saku, 
Saue, Kernu, Märjamaa ja Vigala 
Vallavalitsuses).

Võrdluse tulemusi ja eskiislahen-
dust tutvustavad avalikud arute-
lud toimuvad järgmiselt:

14. septembril 2010.a. kell 15.00 Ker-
nu valla rahvamajas (Riisipere tee 6, 

Haiba küla, Kernu vald) ja kell 17.30 
Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, 
Märjamaa alev, Märjamaa vald);

15. september 2010.a. kell 16.30 Saue 
vallavolikogu saalis (Veskitammi 4, 
Laagri alevik, saue vald) ja kell 18.00 
Saku Valla Maja suures saalis (Tea-
duse 1, Saku alevik, Saku vald);

20. september 2010.a. kell 18.00 
Kivi-Vigala Rahvamajas (Kivi-Vi-
gala küla, Vigala vald).

Teemaplaneeringute algatajad, koos-
tamise korraldajad ja kehtestajad on: 
Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 
15077 Tallinn, e-mail: info@mv.harju.
ee Harju maakonna teemaplaneerin-
gu osas (kontaktisik: Heino Alaniit,  

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha valiku 
võrdlustulemsute ja eskiislahenduse avalikustamine ja avalikud arutelud

e-post: heino.alaniit@mv.harju.ee, tel: 
611 8772) ning Rapla Maavalitsus, 
Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, e-mail: 
maavalitsus@raplamv.ee Rapla maa-
konna teemaplaneeringu osas (kon-
taktisik: Tavo Kikas, e-post: tavo@
raplamv.ee, tel: 484 1104)

Teemaplaneeringute ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise koosta-
ja:

OÜ Hendrikson & Ko, Raekoja plats 
8, Tartu 51004, hendrikson@hendrik-
son.ee, 740 9800;

OÜ Reaalprojekt, Pärnu mnt. 463, 
Tallinn 10916, reaalprojekt@reaal-
projekt.ee, 608 1100.
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Inimesed omavad sageli ebapiisavalt 
informatsiooni töötusest, Eesti Töötu-
kassa poolt pakutavatest teenustest 
ning suundumustest. Paremini on 
toimuvaga kursis Töötukassa teenus-
te kasutajad. Selle lünga vähendami-
seks tuleb Töötukassa kohapeale, et 
rääkida järjest enam meie elu mõju-
tavatest tõsistest teemadest töötuse 
valdkonnas. Samuti tutvustatakse 
võimalusi ja prognoose tulevikuks.
Oleme kokku pannud alljärgneva tee-
maderingi, mida soovime teiega jaga-
da.

1. Tööturuolukorrast Raplamaal 
2. Eesti Töötukassa tegevuse 
tutvustus 
3. Maakonna ettevõtluskeskkonna ja 
teenuste tutvustus (Raplamaa Aren-
dus- ja Ettevõtluskeskuselt)
4. Tööotsingu, kandideerimis doku-
men  tide ja töövestluse alane teavita-
mine

Peale teemade läbimist on võimalus 
ka individuaalsete küsimustega pöör-
dumiseks, CV koostamiseks, karjää-
rinõustamiseks. Et aega ühtlasemalt 
kavandada, andke oma soovidest va-
rem teada elektronposti aadressil ree-
lika.pregel@tootukassa.ee.

Me ei paku seda teavet ainult töötute-
le, vaid oodatud on kõik, kes on huvi-
tatud oma teadmiste täiendamisest ja 
kõikvõimalike tööturusituatsioonide 
vastu ette valmistamisest.

Vigala vallas toimub MOBI infopäev 
30. septembril kell 10.00 – 13.00 

Vana-Vigala Raamatukogus.

Hetti Kask
Eesti Töötukassa Raplamaa 

osakonna juhataja

Kohapealne nõustamine Raplamaal 2010 (MOBI) 

…on võimalik parendada elukeskkon-
da maapiirkonnas, arendada ettevõt-
lust ning toetada inimressursi aren-
gut.

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigalal on 
käivitunud LEADER programmi raa-
mes kaks projekti. Projektiga „Vigala 
viidad“ (Meede 4.1. Asulate füüsilise 
elukeskkonna parendamine) paigal-
datakse Vana-Vigala ja Kivi-Vigala 
asulasse tänavasildid, puuduvad val-
lateede sildid ning ettevõtete asukoh-
ta määravad suunaviidad. Nimede 
valikul sai lähtutud rahva seas levi-
nud ja kasutusel olevatest nimedest. 
Tähised on pimedal ajal valgustatud 
ja nähtavad ning ilmastikutingimus-
tele vastupidavad. Sobivama hinna-
pakkumise alusel on välja valitud 
tööde teostajaks AS Teede REV-2, kes 
valmistab ja paigaldab nõuetekoha-
sed tänavasildid juba septembrikuus.

Teine projekt kannab nime „Vigala 
ettevõtluse tulevik“ (Meede 5.1 Inim-
ressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu 
toetamine), mis on suunatud Vigala 
valla noortele ettevõtlusalase tead-
likkuse tõstmiseks, noortele peredele 
majandusliku- ja sotsiaalse toimetu-
leku oskuste andmiseks ning noorte 
konkurentsivõime tugevdamiseks 
läbi ettevõtlustegevuse. Toimunud on 
juba viis koolituspäeva, mille käigus 
on arutletud põhjuseid äritegevuse 
alustamiseks, tutvutud ettevõtlusvor-
midega ning raamatupidamise põhi-
tõdedega. Praktilise tööna toimusid 
mõttetalgud teemal „Uued äriideed 
Vigala vallas“ ning teostati SWOT 
analüüs „Vigala ettevõtlus“. Mõttetal-
gute tulemusena pakuti välja ürituste 
korraldamist, mänguasjade remonti, 
cateringi, jpm. Huvitav koolituspäev 
oli perekond Veskimägi turismitalus, 
kus perenaine rääkis ettevõtluse rõõ-
mudest ja muredest ning maaturismi 
hetkeolukorrast. Rõõmu valmistas 
osavõtjatele kanuusõit. Plaanis on 
veel külastada Vigala valla ettevõt-
teid, kohtuda Swedbank esindajaga 
teemal „Äriplaan rahastaja vaatenur-
gast“ ning teha kokkuvõtteid koolitu-
sest.

Maie Üürike 
projektijuht

LEADER programmiga
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: 
Euroopa Investeeringud maapiirkondadesse
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Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate 
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel 
konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi 
kontakttelefonil 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

(III ja IV kvartalis: 27. september, 25. oktoober,
22. november, 27. detsember)

Kõrvitsapüreesupp 5-portsjonit

Kõrvits 500 g
Kaalikas 357 g
Kanapuljong 10 g
Vesi 500 ml
Õunamahl 100 ml
Toorjuust 20 g

Tomatisalsa:
Tomat 220 g
Oliivõli 5 g
Sool, must pipar
Serveerimiseks tüümiani ja kõrvit-
saseemneid 50 g

Valmistamine: 
- Koori ja tükelda kõrvits ning kaali-
kas. 
- Keeda köögivilju puljongi ja õuna-
mahla segus, kuni need on pehmed.
- Lisa toorjuust ja püreeri sauseguri-
ga ühtlaseks.
Tomatisalsa tegemiseks haki kooritud 
tomatid ning maitsesta oliivõli, soola 
ja musta pipraga. 
- Tõsta igale portsjonile tomatisalsat 
ja puista üle röstitud kõrvitsaseemne-
tega.
- Kaunista värske tüümianiga

Tuunikala võileivatort 10-le

Röstsaia 1 pk.
Tuunikala tomatis 2 prk
Keedetud muna 2 tk
Punane paprika 1 tk
Küüslaugu toorjuustu 200g
Hakitud murulauku

Kate:
Sulatatud juustu 200 g
Hapukoort 2 dl 
Kaunistamiseks: hakitud murulauku, 
erivärvilisi paprikaribasid, sidrunivii-
le, värsket basiilikut.

Valmistamine:
- Lõika röstsaiadel servad ära ja lao 
üks pikk rida saiaviile serveerimis-
alusele.

- Sega omavahel tuunikalakonserv, 
hakitud munad, paprika, toorjuust ja 
murulauk ühtlaseks massiks.
- Määri kolmandik segust saiaviilude-
le. Tee nii veel kaks kihti.
- Lao kõige peale veel üks kiht saia-
viile.
- Kata tort toidukilega, aseta peale 
raskus ja hoia torti külmikus vähe-
malt 5 tundi kuni üleöö.
- Sega omavahel sulatatud juust ja 
hapukoor ning määri segu tordi peale 
ja külgedele.
- Puista üle hakitud murulauguga, 
kaunista paprikaribade, sidruniviilu-
de ja värske basiilikuga.

Ilusat kooliaasta algust ja kaunist septembrit kõigile.

Alustan oma soovituste hooaega kõrvitsaga, kuna on ju 
kõrvitsate aeg! Võileivatort on lugeja soovil.

Rutt

Päikese vormiroog (kõrvitsa-sid-
runivorm) 1-kg

Vormisai (röstsai) 300 g
Toiduõli 20 g
Kõrvits 500 g
Suhkur 150 g
Muna 5 tk
Sidrun 165 g
Kaneel 5 g

Valmistamine:
- Tükelda kõrvits.
- Kuumuta õlis, hauta vähese veega 
pehmeks, püreeri saumikseriga. 
- Vahusta munad suhkruga, lisa kõr-
vitsapüree, sidrunimahl ja riivitud 
sidrunikoor, maitsesta kaneeliga. 
- Rösti sai õrnalt ahjus.
- Lao röstitud saiaviilud (võib ka lõi-
gata kuubikud) küpsetuspaberiga 
kaetud kõrge servaga ahjuplaadile.
- Vala muna-kõrvitsasegu saiale, küp-
seta 180°C juures ca 30 minutit. 
- Lase vormiroal jahtuda, lõika ports-
joniteks.
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Vana-Vigala Tehnika-ja 
Teeninduskoolis toimuvad 

2010.a. II poolaastal 
järgmised tööalased 

täiendkoolitused:

- Auto sisustuse ja värvkatte 
hooldamise kursus algajatele, 
maht 20 tundi. Kursuse algus 
05. november kell 13.00

- Autoelektroonika diagnoosi-
mise alused, maht 60 tundi. 
Kursuse algus 05. november 
kell 13.00

- Autoplekksepa ja poolauto-
maatkeevituse (traatkeevitu-
se) kursus algajatele, maht 
30 tundi. Kursuse algus 26. 
november kell 13.00

- Eesti köök, maht 20 tundi. 
Kursuse algus 26. november 
kell 13.00

Haridus- ja Teadusministeeriumi 
ning Euroopa Sotsiaalfondi va-

henditest finantseeritavad kooli-
tused on tasuta antud valdkonnas 

töötavatele täiskasvanutele ja 
ümberõppijatele.

Kursuste lühiõppekavad on kooli 
koduleheküljel.

Registreerimine ja lisainfo: tel. 
5662 4701 või e-post 

ilmi@vigalattk.

Mihklipäev läheneb. Maarahval lõppes vanasti sellel ajal viie 
kuune suvi ja algas talvepoolaasta. Mihklipäevaks pidid välis-
tööd lõpetatud olema: vili põllult koristatud ja lehmad, lambad 
laudas. Algas rehepeks ja linade ropsimine.

Sillaotsa muuseumiperelgi on sügistööd veel lõpetamata. Abi 
oleks vaja kaerapõllul sirpidega vilja lõikamisel ja vartade-koo-
tidega rehepeksul, kui ka linade kitkumisel, lõugutamisel ja rop-
simisel. Lina pidi surema üheksa surma ennem, kui temast riie 
sai.

Nendest ja paljudest teistestki toimetustest – tegemistest kutsu-
me õpilasi osa võtma.

Muuseumitunni pikkus on kaks tundi.
Muuseumipileti hind õpilasele 10 EEK.
Giiditasu grupile 60 EEK.

29. septembril algusega kell 12.00 peetakse muuseumis tra-
ditsiooniliselt Mihklipäeva. Täpsemalt sellest veebiaadressilt: 
http://www.velise.ee/saurus/web/index.php?id=1091 . Samalt 
aadressilt saab lugeda ja vaadata pilte Vati raudfermidest silla 
rändudest.

Põnevaid kohtumisi oodates,
Sillaotsa Talumuuseumi muuseumipedagoog Liivi Miil

Sillaotsa Talumuuseum ootab 
20. - 24. septembrini õpilasi osa 

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

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

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

Septembrikuu sünnipäevalapsed

Sooja Rokk   89 
Hilja Aiaots   87 
Vilma Kamarik  84 
Helmi Asperk  82 
Vilma Neem   80 
Linda Hatto   80 
Jaan Haak   75 
Linda Looring  75 
Maimu Udam  70 
Karla Rebane  65  
Ilme Timofejeva 65 

Hingele härmaõitest hellust, 
silmadesse suvist päikest ja kelmust. 
Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu, 

kurve ja sirgeid teid - neis peitubki ilu!

PALJU ÕNNE!

Uued ilmakodanikud 

Sofia Loviisa Hiibus
Sebastian Hints

Getter Karik
Greete-Ly Hannusson

TäHISTAME 
RAHVUSVAHELIST 

EAKATEPäEVA! 

Ootame teid 
2. oktoobril kell 12.00 

Vigala Küladekeskusesse 
eakatepäevale pühendatud 

kontserdile.
 

Populaarseid meloodiaid ja 
lõbusaid teatrinalju 

esitab Voldemar Kuslap

Registreerimine kuni 
27. septembrini telefonidel  

489 4777, 489 4770 ja 
526 9841

HEI, LAADALE!

25.09.10 
kell 9.00 

KIVI-VIGALA 
rahvamaja kõrval 

Info: 5660 4030 
ainovarbu@hot.ee

Otsin oma vanaema 
MARIA MATSUKSE 

(sünd. Volasberg) ja vanaisa 
MADIS MATSUKSE kodukohta 

ning sugulasi.

Teateid ootan tel. 489 7915 või 
5385 2130

Lille Mänd (sünd. Irt)

Armas rahvatantsuhuviline! 

Folklooriselts „Kiitsharakad„ segarühm ootab 
uusi tantsijaid!

Oodatud on nii mehed kui ka naised.
Esimene kokkusaamine toimub 13.oktoober kell 

20.00 Vana-Vigala Põhikoolis.
Riietus mugav, kaasa vahetusjalatsid. 

Tantsime koos!

Õppida on mõnus!
Iga aasta korraldab Eesti Täiskasva-
nute Koolitajate Assotsiatsioon And-
ras täiskasvanute õppija nädalat, mil-
le selle aasta motiiviks on „Õppimine 
seob põlvkondi“. 

Täiskasvanute õppija nädalal 8.-15. 
oktoobril pööratakse tähelepanu pe-
retraditsioonide, üksteise oskuste 
ja kogemuste väärtustamisele ning 
põlvkondadevahelise eelarvamuse 
kum mutamisele. Andras eestvedami-
sel toimuvad üle vabariigi mitmesu-
gused üritused, antakse välja Aasta 
õppija, koolitaja, koolitussõbralikum 
organisatsioon ja omavalitsus tiitleid. 
Iga maakonna kandidaatide seast va-
litakse välja parimad. 

2006. aastal pälvis Vigala vallavalit-
sus Andrase poolt välja antava Aas-
ta koolitussõbralikuma omavalitsuse 
tiitli. Seekord on Raplamaa Aasta 
Õppija tiitlile esitatud Vigala vallast 
kaks kandidaati Heli Lints ja Astra 
Põlma. 


