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„Maailm on ümmargune“ – sel-
list pealkirja kandis 28. mail 

Haapsalu piiskopilinnusemüüride 
vahel toimunud Läänemaa tantsu-
pidu. Folklooriseltsi Kiitsharakad 
naisrühm, õpetajate ühendsegarühm 
Kiitsharakate, Kaarekese ja Hopsani 
tantsijatest ning Vana-Vigala Põhi-
kooli poiste rahvatantsurühm osale-
sid läänlaste peol külalisrühmadena. 
See oli meile toredaks väljundiks hoo-
ajal õpitule, kuna muid suuri pidusid 
meil sel suvel kavas pole: naisrühm 
üle-eestilist naiste tantsupidu plaani 
ei võtnud, õpetajate segarühm hooli-
mata heast esinemisest ülevaatusel 
kahjuks noorte tantsupeole valituks 
ei osutunud ning poistel on veel kolm 
aastat oodata järgmist meeste tantsu-
pidu.

Erinevalt meie maakonnast, on 
Läänemaal kombeks igal aastal 
maakondlikku tantsupidu korral-
dada. Kokku saavad kõik tantsijad 

lasteaialastest pensionärideni välja. 
Iga rühm valib ja omandab ettean-
tud tantsude hulgast oma vanusele 
ja võimetele vastavad tantsud ning 
esitab neid koos teiste rühmadega. 
Näiteks meie naised said end tunda 
mitu(kümmend) aastat noorematena 
ning tantsida koos neidudega. Poisid 
tantsisid aga koos meeste ja gümnaa-
siumiealiste noormeestega – selline 
kooslus on plaanis ka koolinoorte 
tantsupeol Tallinnas.

Nagu läänlastel alati kombeks, pai-
guti külalised marssima rongkäigu 
etteotsa. Seal meie poisid kordamöö-
da lisaks Kiitsharakate vimplile valla 
lippu lehvitasidki. Oma rahvariiete 
poolest me aga sealsetest rühmadest 
väga ei erinegi, sest oleme ju ajalooli-
selt ka läänemaalased – päris kodune 
tunne oli. Väga väärika mulje jätsid 
meie mehed oma uhkete mustade 
Vigala kuubede ning uute valgete li-
naste särkidega, mis valminud Eesti 

Vigala valla lipp lehvis Läänemaa tantsupeol
Kultuurkapitali toel. Linnuse peavä-
ravast sissejõudnud, tehti linnusehoo-
vile veel ring peale ning avasõnade jä-
rel võiski esimene üldtants alata.

Hoolimata järjest külmenevast, 
kuid õnneks mitte sajusest ilmast, 
sujus pidu hoogsalt ja viperusteta – 
eks oli ju hommikul kella kaheksast 
alates peo õnnestumiseks ka proovi 
tehtud. Lisaks eesti tantsudele võis 
peol näha, nagu ikka maailmas ringi 
rännates, veel vene, läti, ameerika, 
rootsi, soome ja isegi nuubia tantsu. 

Pealtvaatajana võin öelda, et meie 
tantsijad said endale võetud osaga 
suurepäraselt hakkama ning õigusta-
sid küllakutset igati. Siinkohal edas-
tan oma tantsijatele korraldustoim-
konna tänusõnad pisut ümberseatult: 
Tänan Sind, et olid kaaslaseks ja sead-
sid samme meie ühisel reisil ning või-
maldasid näha seda imelist maailma. 

Tänulik tantsujuht,
Krista Tõldmaker
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Kokkuvõtted 2010/2011 õa õppeperioodist 
Kivi-Vigala Põhikoolis

Kooli õppenõukogu otsusega anti välja kiituskirjad väga 
heade tulemuste eest õppetöös järgmistele 1. - 8. klassi 
õpilastele:
1. kl – Heily Tiitus
2. kl - Merili Burmeister, Triin Djatšok, Silver Haljas, 
Relika Kullap
3. kl - Egert Nei, Henry Tiitus, Jürgen Kõllo
4. kl – Raido Liiv
5. kl - Robert Haljas, Kadri Kärsna
6. kl - Grete Kärsna
7. kl - Pille Siimar
8. kl - Kristina Muhu

Väga heade ja heade õpitulemustega lõpetasid klassi järg-
mised 1. - 8. klassi õpilased:
1. kl – Iiris Djatšok, Gerlin Sildoja
2. kl - Kristina Ollo, Liisbeth Naarits
3. kl - Andreas Liitmäe
4. kl – Anete Vahl, Rannes Rukki, Kristin Viimne
5. kl - Mari-Liis Lusti
6. kl – Gerli Kullap, Hanna-Liina Lusti, Andra Veiand, 
Kristi Viimne
7. kl - Keitlin Niit, Kärolin Lints, Keily Moks, Annabel 
Vaarma

Soovin lõpetajatele põrumist eksamitel ja kaunist suve 
ning meeldivaid puhkuse elamusi kõigile!

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

Vana-Vigala Põhikooli tublid õpilased

2010/2011 õppeaasta on 1. - 8. klassi õpilaste jaoks läbi 
saanud, kokkuvõttedki tehtud. Kõige tublimad õppijad 
olid ja lõpetasid klassi kiituskirjaga järgmised õpilased:
1. kl – Emily-Melissa Pilv, Kristen Kanarbik
2. kl – Alis-Angela Kuusk, Kristo Lebin, Mari Saffre
3. kl – Anti Asumets, Fred Kikas
4. kl – Raido Rehepapp, Markus Rudak, Andreas Välis
6. kl – Adeele Zagurski

Samuti tublid olid ja lõpetasid klassi hinnetega „4“ ja „5“ 
järgmised õpilased:
1. kl – Sirle Külaots, Rando Vanikov
2. kl – Kristofer Kolesov, Liisa Nazarov
3. kl – Andres Hatto, Martin-Kregory Ketkinen, Kert 
Moorbach, Kaily Ojavee
4. kl – Hannes Välis, Lisett-Mariin Maasikas
5. kl – Hanna Hatto, Jarko-Jael Jõessar, Pille-Riin Nop-
pel, Urmis Veimann, Andreas Viibus, Tanel Ülemaante
6. kl – Katri Alesmaa, Evely Lebin
7. kl – Kersti Einling, Kristel Kirsipuu, Arnold Zagurski, 
Mery-Liis Välis
8. kl – Sigrit Nurm, Signe-Renate Saar, 
Triinu Ülemaan te
8K kl – Martin Sepp
9. klassi õpilastel seisavad ees lõpueksamid ja seega tuleb 
mõned nädalad veel pingutada.
Soovin 9-ndikele edu eksamitel ning kogu kooliperele ilu-
sat suvepuhkust! 

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli õppealajuhataja

5. mai õhtul olid Kivi-Vigala lapsed 
ärevil, kuna ees oli sõit Varbolas-

se, kus neid ootasid Muumitrollid, et 
koos maha pidada üks tore nõiatrall. 
Ilmataadiga koostöös võluti eelnevalt 
peo tarbeks imeilus soe ilm. Oota-
matult saabus kohale Peanõid Astra 
Vana-Vigalast, keda vedasid aiakärul 
truud alamad. Pikast sõidust väsinud 
käru kahjuks lagunes ja kukkus kogu 
kupatusega upakile. Pisikesest õnne-
tusest toibunud, leidis Peanõid eest 
suure hulga väikeseid lõbusaid nõi-
dasid, kes kõik põnevil ootasid, mis 
nüüd edasi saab. Kõik väikesed nõiad 
said end tutvustada Peanõiale ja jaga-
da oma nõiakunsti. Seejärel põletati 
lõkkes kõik pahad mõtted, tujud ning 
valmistati laagrilipp ja trall võis ala-
ta. Iga piduline meisterdas omale sõi-
duvahendi 13-st peenest tuulevitsast, 

mis seoti siidipaelaga kokku. Saa-
di luud, mida üksteisele tutvustati. 
Prooviti ka luuasõitu. Grillitud vorsti-
kestega, tulel küpsetatud keerusaiade 
ja maiustustega kinnitati keha, et pi-
dulistel jätkuks jõudu trallitamiseks 
nõiadiskol. Üks korralik volbripidu 
kestab ju hommikuni. Tantsimisest 
väsinud nõiad viskasid luuad nurka, 
et Une-Mati saaks tulla. 

Lahkusime Varbolast alles peale päi-
kesetõusu. Kivi-Vigala „Pääsulind“ 
suured ja väikesed nõiad tänavad kõi-
ki, kes aitasid kaasa toreda ja meele-
oluka nõiapeo korraldamisel.

Muljed pani kirja 
Kristine Niit

Kivi-Vigala nõiad tembutasid Varbolas 



3VIGALA SÕNUMID

Mai teadagi on kooliaasta kõige 
oodatum kuu, saab ju kuu lõp-

pedes minna ausalt välja teenitud su-
vepuhkusele, käes palk – tunnistus, 
mida siis vastavalt kas rõõmu või na-
tuke vähema rõõmuga kodus näidata. 
Kuu alguses valmistusime emadepäe-
vaks nii, et kõik soovijad said oma 
emale, vanaemale, tädile jne ise teha 
märgi Astra Põlma juhendamisel, kes 
lahkelt leidis aega meie koolis päev 
veeta. 

Kevadpidu oli traditsiooniliselt pü-
hendatud ka emadele ja etteasteid 
jätkus nii pillimängu, rahvatantsude, 
showtantsude, luuleridade, laulude 
kui ka playbackide näol. Ka toimusid 
maikuus erinevad õppe- ja preemia-
ekskursioonid, seda nii Eestis kui ka 
Lätis. 

Ja jõudiski kätte 9. klassi lõpukella 
päev. Soovime lõpetajatele head põru-
mist eksamitel, teistele aga kaunist ja 
mõnusat suvepuhkust!

Ilona Noor
Kivi- Vigala Pk huvijuht

Maikuu – ja saginat jätkub 
Kivi-Vigala Põhikoolis! 

Koolinoorte XI Laulu- ja Tantsupidu
Läheneb jõudsalt noorte pidu ja 

kuigi seda on ka eelnevalt kajas-
tatud, siis väike kokkuvõte veel. Tant-
supeole sõidavad Vigala vallast kaks 
Kivi-Vigala Põhikooli rühma – 3. - 4. 
klassi ja 7. - 9. klassi tantsijad. Tal-
linnasse sõidetakse 27. juunil ja kohe 
samal päeval algavad ka proovid har-
jutusväljakutel. Tantsijad on linnas 
kuni 3. juulini, see tähendab peaaegu 
tervet nädalat rasket tööd, mis päädib 
1. ja 2. juulil toimuvate etendustega. 

Lauljad lisanduvad 30. juunil ja nen-
de etteaste on 3. juulil peale rongkäi-
ku. Meie kooli vanem tantsurühm 
osaleb ka laulupeo finaalis, kus toi-
mub ühine “Põhjamaa” tantsimine 
kooride saatel. Ikka jätkuvalt on hea 
meel tõdeda, et meie noorte hulgas on 
rahvatants popp ja tänu sellele on ka 
noored ise populaarsed ja imetletud. 

Ilona Noor
Kivi- Vigala Pk huvijuht

SA Archimedes Hariduskoostöö 
keskuse kutsehariduse büroo 

Elukestva õppe, Leonardo da Vinci 
programmi nõukogu ekspertide hin-
nangutele tuginedes on otsustatud 
toetada Vana-Vigala Tehnika- ja Tee-
ninduskooli projekti „Professionaal-
sed oskused Euroopa tööturul“ 44 066 
euroga. 

Projekti raames toimuvad 2, 3, 
5-nädalased välispraktikad Austrias, 
Saksamaal, Belgias ja Soomes. Es-
makordselt osalevad välispraktikal 
kodumajanduse toimetuleku õppeka-
va alusel õppivad noored koos saatja-
õpetajaga. Nende praktikakohaks on 
Luovi ametikool Soomes. Sepatöö eri-
ala õpilased viibivad praktikal Saksa-
maal, Austrias ja Belgias. Pinkafeldi 
kutsekool Austrias võimaldab auto-
osakonna õpilastel sooritada prak-
tikat kooli õppetöökojas. Kokaeriala 
praktikabaasiks on toitlustusettevõ-
te Kärtneri liidumaal Austrias ning 
suurköögikoka lihtsustatud õppekava 
alusel õppivad noortel toitlustuset-

tevõte Hamburgis Saksamaal. Pro-
jektitaotlust ette valmistades oleme 
saanud praktikabaasidelt partnerkin-
nituse, et nad võimaldavad sooritada 
erialast praktikat, õpilastele on mää-
ratud juhendajad ja puhkepäevadel 
organiseerivad sotsiaal-kultuurilise 
programmi. Praktika lõppedes ette-
võte väljastab osalejatele Europassi 
tunnistuse, mis kajastab õpilaste eri-
ala omandamise täiendavaid oskusi 
ning toimetulekut uues töökeskkon-
nas. Välispraktika on osa õppekavast. 
Ettevalmistused uueks lähetuseks on 
alanud.

Maie Üürike
projektijuht

Leonardo da Vinci programmiga Euroopasse ja tagasi 

Kaks siidpehmet käekest
ja süütut särasilma,
üks väike süda,
mis ei tunne kurja ilma...

1. juunil tähistati lastekaitsepäeva pi-
duliku vastuvõtuga noorimatele valla-
kodanikele. Kivi-Vigalasse lasteaeda 
Pääsulind olid kutsutud Vigala vallas 
2010-2011 aastal sündinud lapsed, 
keda sel aastal oli kokku kümme. 

Kohaletulnuile esinesid toreda näi-
dendiga lasteaialapsed ja Jüri Nisu-
maa vahvad väikesed maadluspoisid-
tüdrukud. Kingikotis oli seekord põnev 
raamat, mis tegi häält! Ja muidugi ei 
puudunud ka maitsvad suupisted ning 
tort. Armsaid pilte sellest päevast võib 
vaadata valla koduleheküljelt.

Väikesed kodanikud
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

04.05.2011 istungil otsustati:
- jagada kinnistu kaheks maaüksu-
seks
- määrata vallavalitsuse esindajaks 

hooldekodu hoolekogusse Riina Red-
lich
- väljastada projekteerimistingimused 
kahele taotlejale
- väljastada kasutusluba ühele ehiti-
sele
- eraldada sotsiaaltoetusteks 242.83 
eurot

25.05.2011 istungil otsustati:
- tagastada maa ühele õigustatud 
subjektile
- jagada kinnistu kolmeks maaüksu-
seks
- määrata uued koha-aadressid nelja-
le maaüksusele
- tunnistada kehtetuks Vigala Valla-
valitsuse korraldus nr 245 21.09.2001
- väljastada kaks kirjalikku nõusole-
kut
- väljastada kaevetööde luba ühele 
taotlejale

- otsustati eraldada reservfondist Ki-
vi-Vigala Põhikooli lõpuklassi lõpu-
ekskursiooniks õpilasele a’20 eurot 
ning saatjale a’ 32 eurot kuni 2 saat-
jat kooli kohta
- eraldada sotsiaaltoetusteks 153.12 
eurot

Vigala Vallavolikogus

26.05.2011 istungil otsustati:
- määrata sihtotstarbed kolmele ka-
tastriüksusele
- kinnitada õpilasstipendiumi saajate 
nimekiri ja stipendiumi suurused põ-
hikooli õpilasele 130 eurot ning güm-
naasiumi ja kutsekooli õpilastele 200 
eurot
- lubada väljastada projekteerimistin-
gimused maaüksuse teenindamiseks 
vajaliku hoone rajamiseks

Mandaat, mille IRL Riigikogu va-
limistel oma valijatelt sai, põhi-

nes muuhulgas ka lubadusel vähen-
dada kodukulusid eelkõige kodude 
aluse maa maksust vabastamisega. 
Lihtsalt lubadusest on saanud eelnõu 
ja poliitilisest tahtest seadusemuuda-
tus. Pea 90% meie rahvast on ühel või 
teisel viisil kodu omanikud, ühtesid 
puudutab see seadusemuudatus roh-
kem, teisi vähem, kuid tallinlastele 
toob silmnähtavat kergendust. Mingit 
muud nt kinnisvaramaksu kehtesta-
mist koalitsioonis arutatud ei ole ja 
on kindel, et vähemalt lähema nelja 
aasta jooksul see teemaks ka ei tule.

Maamaks on riiklik maks, mille riik 
on suunanud otse omavalitsuste eel-
arvesse. Rahandusministeeriumi hin-
nangul jääksid seadusemuudatuse 
tõttu kohalikud omavalitsused vaese-
maks 17 miljoni euro (veerand miljar-
di krooni) võrra. Omavalitsusi siiski 
hätta ei jäeta ja praeguse kokkuleppe 
kohaselt kaetakse puudujääv summa 
riigieelarvest. 

Toon siinkohal ära mõned prak-
tilised üksikasjad, millega maa-
omanikud edaspidi arvestama 
peaksid. 

Kui suur on vabastuse maht?
Maamaksust vabastatakse elamu-
maa tiheasustusalas ja hajaasustuses 
maatulundusmaa õuealune kõlvik. 

Vabastuse maht on kuni 1500 ruut-
meetrit tiheasustusalal ja kuni 2 hek-
tarit hajaasustuses. 

Kui algselt oli eelnõu algataja soov 
võtta vabastuse aluseks kõik ühes 
eramus elavad omanikud ja pindala 
summeerida, siis peale muudatuset-
tepanekute- ja poliitiliste kokkulepe-
te tegemist jäi vabastuse suuruseks 
maksimaalselt 0,15 ha tiheasustus-
alal ja mujal 2,0 ha. Omavalitsused 
saavad teha lisasoodustusi oma terri-
tooriumil elavatele pensionäridele ja 
represseeritutele, nii nagu see võima-
lus oli ka seni kehtivas seaduses.
Kodualuse maa maksust saavad va-
baks ka kortermajad, korteriühistute 
jne omanikud, kuid selle erisusega 
võrreldes eramaja omanikega, et va-
bastust arvestatakse iga ühistu liik-
me kohta.

Maamaksuvabastus on elukoha-
põhine, mitte varapõhine.
Seaduse koostaja peab silmas, et maa-
maksust saab vabaks ennekõike maa, 
mille peal asub inimese kodu, kus ta 
elab ja igapäevaselt toimetab, mitte 
metsa- või põllumaa jne omanik. Mak-
suvabastuse saab kodualusele maale, 
mille omanik on elanikeregistris oma 
elupaigana registreerinud.

Seadus ei kirjuta ette, millises val-
miduses kodumaja peab olema, maa-
maksust vabastatakse maa igal juhul, 

kui omanik on elanike registris arvel.

Eelnõu kohaselt hakkab uus Maa-
maksuseaduse muudatus kehtima 
2013. aastast.
Miks? Tehniline teostus ja ettevalmis-
tus nõuab oma osa, nii omavalitsused 
kui maksuamet peavad olema valmis 
operatiivselt ja tõrgeteta tegutsema. 
Kui ettevalmistustega tormata, tä-
hendaks see segadust eelkõige inimes-
te endi jaoks. Koostöös omavalitsuste, 
maksuameti ja ministeeriumidega 
tuleb ju omaniku jaoks võimalikult 
arusaadavalt kirjeldada, mille alusel 
ja kui suures ulatuses ning millisest 
maatükist siis lõpuks maamaksuva-
bastus saadakse.

Maamaksuvabastus kinnitatakse 
koos  kõlas registritega iga aastal 1. 
jaanuari seisuga.

Avaldusi kirjutama ei pea 
Soodustuste saamiseks oleme harju-
nud avaldusi kirjutama, kodualuse 
maa maksust vabastamine toimub re-
gistrite alusel ja selleks avaldusi kir-
jutama ei pea. Arusaadavalt kaob ka 
senikehtinud maamaksu kompensat-
sioon nendes omavalitsustes kus see 
seni toimis, sest maksult, mida me ei 
maksa, ei saa ka soodustust määrata.

Andrus Saare
Riigikogu liige

Rahanduskomisjoni liige

Mida peaks teadma kodualuse maa maksuvabastusest tulevikus
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Möödunud aastal uppus Eestis 
97 inimest. Enamik uppunu-

test olid mehed ja kõige sageda-
mini oli õnnetuse põhjuseks pur-
jus peaga ujumine või paadiga 
sõitmine. 

Uppunutest oli naisi 11. Valdavalt 
olid uppumiskohtadeks kohalikud po-
pulaarsed ujumiskohad, kus pole ran-
navalvet. Kuid ka rannavalve olemas-
olu ei hoia õnnetust ära, kui inimene 
ise mõtlematult käitub ja eirab kõige 
elementaarsemaid ohutusnõudeid. 
Samamoodi nagu alkoholijoobes ei is-
tuta autorooli, ei minda purjus peaga 
vette ujuma. 

Vee alla vajudes võib surm saabu-
da minutiga

Inimese aju suudab ilma hapni-
kuta elus püsida 4–5 minutit, kuid 
juba alates 3-ndast minutist hakka-
vad ajus toimuma taastumatud prot-
sessid. Ajurakud hakkavad hapniku 
puudumisel hukkuma. Ajusurm ku-
juneb välja 4. või 5. minutil, sõltuvalt 
sellest kas inimene rabeleb enne tead-
vuse kaotust ja kui soe on vesi. Mida 
soojem on vesi, seda kiiremini saabub 
ajusurm. Basseini tingimustes võib 

Jää kaldale, kui oled alkoholi pruukinud Kui näed uppumisohtu 
sattunud inimest:

• Uppumisohtu sattunud inimest 
märgates helista kõigepealt hädaabi-
numbrile 112 ja kutsu abi. Seejärel, 
kui tunned, et oled selleks suuteline, 
võid ise tegutseda. Pea meeles, sa võid 
osata põhivõtteid õnnetusse sattunud 
inimese veest päästmiseks, kuid ära 
unusta - sinu enda turvalisus enne-
kõike!

• Abista kannatanut vees kui vesi on 
piisavalt madal ja sinu jalad ulatuvad 
põhja. Kui su jalad põhja ei ulatu, võid 
uppuda koos kannatanuga. Surmahir-
mus inimesel on uskumatu jõud ning 
ta üritab haarata kõigest, mis tema 
haar deulatusse satub. Veendu,et sinu 
ja päästetava vahele jääks alati mõni 
vee peal püsiv ese, mille külge uppuv 
inimene saaks klammerduda. Selleks 
võib olla puu oks, aer, lauajupp või vi-
sata talle nööri ots.

• Ära mine vette päästma kui vool, 
hoovus või pehme põhi teevad vees lii-
kumise ohtlikuks

• TEIST ABISTADES TAGA ES-
MALT ENDA OHUTUS!

see välja kujuneda juba 60 sekundi 
jooksul.

Seega isegi siis, kui inimene suude-
takse pärast veest välja toomist elus-
tada, võivad tal kaasneda tüsistused. 
Saksa vetelpäästeorganisatsiooni uu-
ringute põhjal ei ole ainult 6%-l pääs-
tetutest püsivat ajukahjustust. Igal 
neljandal päästetul kujuneb välja epi-
lepsia.

Hea ujumisoskus ei päästa purjus 
inimest uppumisest

Meenutuseks veel, et joobes inime-
sed upuvad, sest ei suuda säilitada 
hingamise ja liigutuste vahel rütmi 
ning hingavad valel ajal. Ka kõige pa-
rema ujuja koordinatsioon on joobes 
olekus häiritud. Vees ujumiseks on 
vaja saavutada rütm lihasliigutuste 
ja hingamisliigutuste vahel. Kui koor-
dinatsioon on paigast ära, ei liigu ini-
mene rütmis ning võib valel ajal ehk 
vee all hingata. Inimene tõmbab en-
dale vett hingamisteedesse ja upubki 
purjus peaga ära, sõltumata sellest 
kui hea või halb ujuja ta on.

Eimar Täht
vetelpäästeinstruktor

Alates 6. juunist saavad 2011. 
aasta rahva ja eluruumide 

loenduse tööst huvitatud inime-
sed end Statistikaameti veebilehel 
registreerida, et nendega saaks 
töökonkursi väljakuulutamisel 
ühendust võtta. Suuremahulised 
värbamiskonkursid kuulutatakse 
välja alles sügisel. 

„Rahvaloenduse läbiviimiseks plaa-
nime järk-järgult palgata üle 2400 
inimese, mis on Eesti oludes väga 
suuremahuline värbamine. Seepärast 
alustamegi juba varem loendustööst 
huvitatud inimeste kontaktide ko-
gumist, et töökonkursi väljakuuluta-
misel saaks nendega otse ühendust 
võtta,” rääkis 2011. aasta rahva ja 
eluruumide loenduse (REL 2011) per-
sonalijuht Palmi Lindjärv. 

Huvi töötada rahvaloendusel piir-
konnajuhi, rahvaloendaja või 
andmetöötluse operaatorina saab 
registreerida www.REL2011.ee rub-

Statistikaamet hakkab rahvaloenduseks töötajaid otsima
riigis „Vabad töökohad”. Veebivormil 
saab märkida huvipakkuva töökoha, 
tööpiirkonna ja enda kontaktandmed. 
Konkursi väljakuulutamisel saade-
takse registreerunutele e-posti teel 
meeldetuletus.

Kokku on Statistikaametil REL 2011 
läbiviimiseks erinevateks tööperioo-
dideks plaanis värvata üle 2400 ini-
mese: 2200 rahvaloendajat (sh 200 
ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuh-
ti, 15 ringkonnajuhti ja 90 andmetööt-
luse operaatorit. Kõik tööpakkumised 
avaldatakse www.REL2011.ee, sa-
mast leiab ka ametikohtade lühikir-
jeldused ja esitatavad nõuded.

Eestis toimub rahvaloendus täna-
vu 31. detsembrist järgmise aasta 

31. märtsini. Esimese kuu jooksul 
(31.12.2011–31.01.2012) toimub 
elektrooniline rahvaloendus ehk e-
loendus, kus Eesti alalised elanikud 
saavad vastata küsimustikule inter-
netis. Neid, kes e-loendusel ei osale, 
külastavad perioodil 16. veebruar – 
31. märts 2012 rahvaloendajad.

2011. aastal toimub rahvaloendus 
Eesti alal üheteistkümnendat kor-
da. Varasemad loendused on toimu-
nud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 
1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. 
aastal. Aastatel 2010 ja 2011 toimu-
vad rahva ja eluruumide loendused 
enamikes maailma riikides.

Lisainfo: Palmi Lindjärv
REL 2011 personalijuht
e-post: palmi.lindjarv@stat.ee 
tel: 625 9119
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Vana-Vigala
Tehnika- ja 
teeninduskooli juures
peatub pangabuss 
kell 11.30-13.00

II kvartalis
25. aprill 
9. mai
27. juuni

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 
finantsteenuste tingimustega  
www.swedbank.ee. Lisainfot 
pangabussi teenuste, kellaaegade ja 
peatuste kohta saate 24h telefonilt 
6 310 310.

Teade tööandjatele!

Seoses töökorralduse muutumisega, ei 
menetle haigekassa Pärnu osakond alates 

01.07.2011 töövõimetuslehti. 

Palume tööandjatel saata töövõimetusle-
hed haigekassa Harju osakonda aadressil 

Lastekodu 48, 10144 Tallinn.

Eesti Haigekassa
Pärnu osakond

„Naabrivalve“ on tõenäoliselt pal-
judele elanikele tuntud sõna. 

Samas ei pruugi kõikidele teada olla, 
mis selle tegevuse taga peitub ja kui-
das naabrivalve liikumine saab kasu-
lik olla. 

Rapla maakonnas on tänaseks loo-
dud 17 naabrivalve sektorit, nende 
hulgas on nii kortermajade, kui küla-
des moodustatud sektoreid. 

Lühidalt naabrivalve sisust

Naabrivalve tegevuse võib kokku võt-
ta sõnapaariga – kui märkad, siis rea-
geeri! 

Eesti Naabrivalve ühing koostöös 
politsei ja teiste organisatsioonidega 
saab õpetada ja juhendada, kuidas 
erinevates olukordades reageerida 
ja käituda. Oluline on, et me kaht-
lastest olukordadest (tundmatu auto 
pikemat aega maja ees, võõrad trepi-
kojas jne) lihtsalt mööda ei kõnniks. 
Mida varem kahtlustest teatada, seda 
suurem on võimalus kuriteo ärahoid-
miseks. Tänu naabrivalvele väheneb 
kindlasti anonüümsus teie piirkonnas 
ning võõrast inimest või kahtlast tegu 
on oluliselt lihtsam märgata.

Üsna tihti küsitakse, et mismoodi 
see naabrivalve praktiline tegevus 
välja näeb, et kas peab naabrit ööpäev 
läbi aknast piiludes valvama hakka-
ma? Seda võib ju ka teha, aga see ei 
ole naabrivalve põhiülesanne. Oluline 
on hoolida ja kui midagi märgatakse, 
kokku lepitud viisil tegutseda. Ja kui 
ikka väga valvata tahetakse, siis soo-
vitame valvata ümbruskonda, mitte 
naabrit. Näiteks teha naabritega oma 
piirkonnas vahest pikemaid jalutus-
käike, et oma silmadega veenduda 
eluolu rahulikkuses. Ja kui siis mi-
dagi märgatakse, sekkuda vastavalt 
olukorrale ja oma ettevalmistusele.

Kas sellest on tõesti kasu?

Naabrivalve tulemuslikkus ja kasu 
sõltub eelkõige naabrite aktiivsusest 
ja tegutsemistahtest. Meie ise seda 
kasu saamegi tekitada ja midagi kee-
rulist selles ei ole – suhtlemine ja 
koostöö oma naabritega on esimeseks 
eelduseks, et naabrivalve mingeid tu-
lemusi annaks. Võib-olla tasuks mõni-
kord mõelda ka sellele, et ehk vajame 
ise juhtumisi naabri abi, sellisel juhul 
tahame ju küll, et meid aidatakse. Ja 
loodame väga, et see abi võikski jääda 
soola küsimise valdkonda, mitte mõne 
julma kuriteo puhul abi ootamisse.

Naabrivalves osalemine on igapäe-
va elu osa - võib öelda isegi, et täna 
üle maailma mitmekümne miljoni ini-

mese eluviis. Naabrivalve raames on 
kindlasti koosolekuid ja infovahetust, 
kuid põhiline on ikka see, et inimesed 
hooliksid, suhtleksid omavahel, mär-
kaksid kahtlasi tegevusi/inimesi ja 
reageeriksid vastavalt olukorrale. Kui 
tänava ääres on ühtäkki neli telliski-
vi, aeglaselt mitmendat korda sõitev 
auto, võõrad trepikojas – kui selliseid 
asju märgata, infot naabritele, polit-
seile või mujale, kokku lepitud kohta 
edastada, siis nii sünnibki turvalisus 
- koostöös loodud väärtus. 

MTÜ Eesti Naabrivalve kohta vaata 
lisa www.naabrivalve.ee

MTÜ Eesti Naabrivalve Raplamaa 
projektijuht Tiina Roosalu
Tel. 509 6693 või 
tiinar@naabrivalve.ee

Naabrivalve abil kodupaik turvalisemaks!
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TOIDUABIST

Selgi aastal saabus meile Euroopa 
Liidu toiduabi – spagetid, jahu 

ja kaerahelbed, mis on mõeldud 
tasuta jagamiseks töötutele ja 

toimetulekuraskustes peredele. 
Toiduabi pakkide jagamine toimub 
Vigala vallamajas 13. - 22. juunini 

ja siis alates 11.juulist. 

Ilme Roosi
Sotsiaaltööspetsialist

Tel. 489 4777; 526 9841
ilme@vigala.ee

16-aastastele ja vanematele las-
tele, kes lõpetavad tänavu põ-

hikooli, gümnaasiumi või kutseõp-
peasutuse, lõpetatakse peretoetuste 
maksmine alates kooli lõpetamisele 
järgnevast kuust. 

Igal lapsel on õigus lapsetoetusele 
kuni 16aastaseks saamiseni. Toetuse 
suurus pere esimesele ja teisele lap-
sele 2011. aastal on 19,18 eurot kuus 
ning pere kolmandale ja igale järgmi-
sele lapsele 57,54 eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaa-
siumis või põhihariduse baasil kutse-
õppeasutuses või kes on põhihariduse-
ta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus 
lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saa-
miseni. 19-aastaseks saamisel maks-
takse toetust õppeaasta lõpuni. 
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist 
ei õpi, siis ei ole tal ka õigust lapsetoe-
tusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse 

Kaunid etnograafilised vaibad Sillaotsa Näituseküünis

Sillaotsa Talumuuseumis avatakse 08. juunil kell 14.00 MTÜ 
Rahvakunsti Klubi vaipade näitus, kus eksponeeritakse klubi 

liikmete erinevates tehnikates kangastelgedel kootud vaipasid.

Rahvakunsti Klubi eesmärgiks on valmistada etnograafilisi ja 
tänapäevaseid käsitöö esemeid. Klubil on oma erakool Veerik, 
kus koolitatakse käsitööinimesi. Kaasatud on Eestis elavad eri-

nevate rahvusgruppidest pärit huvilised.
Näitus jääb avatuks kuni 12. augustini.

www.rahvakunstiklubi.ee

TASUTA KODU- JA 
PÄEVAHOOLDUSTEENUS 
TÖÖEALISE HOOLDAJA 
ABISTAMISEKS
Alates 01.05.2011 on Raplamaal 
elaval tööealisel hoolduskoormu-
sega isikul, kelle töölkäimine on 
hoolduskoormuse tõttu takistatud, 
võimalik saada kuni 6 kuud tasu-
ta hooldusabi, täiskasvanud eri-
vajadusega inimese hooldamisel. 
Hooldatava erivajadus või puue 
peab olema määratud. Hooldajaks 
olek ei pea olema ametlikult vor-
mistatud.

Teenust osutatakse AS Hoolekan-
deteenused vahendusel hooldajale, 
kes soovib tööd jätkata või tööd 
leida.

Päevahooldusteenust pakutak-
se (8 tundi päevas kuue kuu ma-
hus) Mõisamaa Hooldekodu päe-
vakeskuse juures, tööpäeviti kell 
08.00-16.00. Transport päeva-
keskusse, sõltuvalt vahemaast, on 
võimalik, kokkuleppeliselt, korral-
dada teenusesaajale tasuta. 

Lisaks pakutakse (piiratud mahus, 
maksimaalselt 48 tundi kuus) ko-
duhooldusteenust teenuse saa-
ja kodus. Teenust pakuvad kaks 
koduhooldustöötajat Märjamaa 
piirkonnast, üks koduhooldustöö-
taja Kehtna piirkonnast. Koduhool-
dustöötaja osutab teenust kuni 30 
km raadiuses. Erandjuhud (klient 
asub kaugemal) on võimalik kokku 
leppida individuaalselt, arvestades 
teenusesaajate koguhulka.

Päeva- ja koduhooldusteenust on 
võimalik omavahel kombineerida.

Info ja kontakt:

Raplamaa piirkondlik mentor 
Thea Janson 
Tel. 5336 5275
E-post: thea.janson@hoolekanne.ee

Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja 
vanematele õppuritele

maksmine alates juulikuust väga pal-
judele tänavu põhikooli, gümnaasiu-
mi või kutseõppeasutuse lõpetanud 
16aastastele ja vanematele lastele. 

Kui õpinguid jätkatakse samal ka-
lendriaastal õppeasutuses, kus õppi-
mine annab õiguse peretoetustele, siis 
pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist 
õpingute jätkamise kohta andmete 
saamist makstakse suvekuudel saa-
mata jäänud toetus välja tagantjäre-
le ning jätkatakse igakuist maksmist 
kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 
19-aastaseks saamiseni.

Kui 16-aastane laps asub õppima vä-
lisriiki, siis peretoetuse saamiseks 
peab lapse Eestis elav perekonnalii-
ge esitama pensioniametile välisriigi 
vastava õppeasutuse tõendi, millest 
selguks, et laps jätkab õpinguid.

Värviline Vigala

Jätkub kampaania Värviline Vigala, 
kus koostöös Vigala Vallavalitsuse, 
AS Sadolini ja AS Jats kaupluse-
ga saab vallaelanikud oma elamu 
välisfassaadi korrastamiseks osta 

värve soodushinnaga.
Selleks peab hoone omanik või 
esindaja pöörduma vallavalitsus-
se, kust talle väljastatakse nn vär-
vipass, mille alusel saab kaupluses 

värve osta 30% soodsamalt.

Info tel. 489 4774
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Kuna sel suvel ei ühti meie laag-
ri toimumisaeg Märjamaa, vaid 

hoopis Viljandi folgiga, siis on ka 
meie tegevuse läbivaks teemaks rütm 
ja pulss. Laagri alguses saavad osale-
jad rütmialast koolitust tunnustatud 
rütmikaõpetaja käe all ning püüavad 
seda siis rakendada oma ülejäänud 
tegevuses: pillimängus, tantsudes, 
mängudes, juttudes, käelises tegevu-
ses. 

Sukeldumine rütmide maailma kul-
mineerub Viljandi folgi alguspäevaga, 
mil külastame Heimtali muuseumi ja 
sealset imelist mustrite maailma ning 
saame osa Viljandi pärimusmuusika-
festivali avamisest ja Eesti ETNO 

Vigala folkloorilaager hakkab hingama Viljandi folgi rütmis
õppelaagri kontserdist, kus esine-
vad noored pärimusmuusikud, kelle 
hulgas ka meie laagri kasvandikke 
võib kuulda ja näha. Küllap näeme 
lähemalt ja saame käega katsuda 
maagilist Pärimusmuusika Aita, mis 
tõmbab enda poole kõiki, kellele päri-
muskultuur hingelähedane on. 

Laagri lõpupäeval saame selgust, 
kuidas rütm ja pulss meid mõjutanud 
on ning kas ja kuidas oskame seda 
edasi anda teistele. Selleks ootame 
kõikide laagriliste omakseid ja kõiki 
teisi huvilisi töötubadesse ja pärimus-
kontserdile Pärimuse Pärlid.

Krista Tõldmaker














 

 

 


 

 











Uudiskirjandust
Ehkki ilmad näitavad järjest päik-

selisemat poolt, ees on puhkus-
te ja reiside ajad, arvan, et üks hea 
raamat kulub ikka ja alati mõnusaks 
kaaslaseks. Kivi-Vigala  raamatuko-
gust leiate uudiskirjandust:

Ilukirjandus eesti autoritelt:
Rahuoja-Vidman, M. Ahvatluse ingel
Laidla, S. Elu nagu nukunurk
Kahro, M. Kaljud ja kameelonid
Jõerüüt, J. Muutlik
Kangur, T. Nii siis jääbki
Nõu, E. Vabariigi pojad ja tütred I 
osa
Kaugver, R. Võõra mõõga teenistuses
Bramanis, R.B. Õhk riisiterade vahel: 
kaheksa aastat Jaapanis

Välismaa ilukirjandus:
Trevor, W. Armastus ja suvi
Roberts, N. Hetk, mida nautida
Highsmith, P. Hädavares
Läckberg, C. Jääprintsess (krimi-
naalromaan)
Brett, P. Kõrbeoda (järg raamatule 
Maalingutega mees)
Heyer, G. Saatana sigidik
Moore, M. Vapper leedi
Morgan, S. Üks öö ja ühekskuine 
skandaal

Muud huvitavat:
Allison, P. Tee mis teed, ära ainult 
jookse: Botswana safarigiidi tõesti-
sündinud lood
Kubizek, A. Adolf Hitler, mu noorpõl-
vesõber
Widlundh, S.Aed igaühele
Tõnismäe, E. Juhendamine ja men-
torlus
Roose, M. Minu Amsterdam
Kahu, K. Minu Guatemala
Koch, T. Savisaar – tujukas mängur
Niinberg, T. Õnneliku kodu ja pere 
saladus
Oma maja nr.6 : ehitamine on jätku-
valt põnev
Oma tuba: ideid ja nõuandeid kodu 
sisustamiseks

Lastele:
Trull, I. Väike viisakas kärbes: luule-
tused
Rist, E. Salatee lõpus
Nordqvist, S. Pettson ja kireja kukk
Tungal, L. Liisbeti päev 
Laste rõõm: Eesti lastejutte ja luule-
tusi

Mai Sipelgas 
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Vigala valla laste 
FOLKLOORILAAGER 

toimub 25. - 30. juulil. 

Osalustasu Vigala valla lastele 10 €
 Täpsem info ja registreerumine folkloori-

seltsi Kiitsharakad kodulehel:
 http://web.zone.ee/arakad

Velise kiriku kellatorni remont ei 
takista kontserdi korraldust

Kammerkooril Flora on pikaajaline 
traditsioon lõpetada koori hooaeg 

kontsertidega kirikutes. Seekord toi-
muvad kontserdid 10. juunil kell 19.00 
Velise Ap. Õigeusu kirikus ja samal 
õhtul Pärnumaal Uduvere kirikus.

Kontserdi kavas on kantaadid 
 Dietrich Buxtehude kantaaditsüklist 
"Membra Jesu Nostri" ning lisaks vai-
mulikud ja rahvalikud koorilaulud, 
valdavalt Eesti autoritelt. Koori diri-
geerivad Erki Meister ja Kaie Juur-
ma.

Kantaaditsükkel Membra Jesu Nost-
ri (Meie kannatava Jeesuse pühimad 
ihuliikmed) koosneb seitsmest kantaa-
dist ja on kirjutatud instrumentidele, 
viiehäälsele koorile ja solistidele. Iga 
kantaat on pühendatud ühele Jeesu-
se ihuliikmetest: jalad, põlved, käed, 
külg, rind, süda ja nägu. Kammer-
kooril Flora oli au esitada seda teost 
koostöös suurepäraste instrumenta-
listidega, eesotsas St. Peterburgi D. 
Shostakovitshi nimelise Filharmoonia 
Akadeemilise Sümfooniaorkestri kont-
sertmeistri Lev Klõtshkoviga.

Traditsiooniliselt on kevadised kont-
serdid tasuta.

Jüri Kusmin
Velise kogudusevanem

Iga muuseumi unistuseks on tema 
poolt kogutud esemete kestmine läbi 

aegade. Sellel kestmisel on kaks viisi. 
Esimene on tavapärane asja allesjää-
mine muuseumis, milleks on tarvili-
kud head hoiutingimused ja hooldus. 
Teine edasikestmise viis on hoopis põ-
nevam. Kui museaal (nii me neid asju 
muuseumirahva hulgas kutsume) ins-
pireerib nüüdis-
aegset meistrit, 
kes nii eset ennast 
kui tema valmis-
tamise saladust 
põhjalikult tund-
ma õpib ja uutes 
meistritöödes ka-
sutab või laiemale 
huviliste ringile 
tutvustab.

Just sel ees-
märgil ongi teoks 
saanud LEADER-
programmi poolt 
toetatavad käsitöökursused Sillaotsa 
Talumuuseumis, mida suvekooliks 
hakkame kutsuma. Möödunud aastal 
toimusid Piret Marksi juhendamisel 
keraamikakursused, kus 19. sajandil 
ümbruskonnas tegutsenud meistrite 
loomingu vormid ja mustrid endale 
uue elu said. Nüüd on järg kangaste 
käes.

14. - 17. juulini toimuvad tasuta kan-
gakudumiskursused Velisel. Tegemist 
on osaga suuremast programmist „Pä-
rimus läbi mälu, käe ja tantsu“, mille 
eesmärgiks on ametnike kõnepruuki 
kasutades „maapiirkondade kultuuri-
pärandi säilitamine ja selle kvaliteedi 
parandamine“.

Kursustel on kavas pöörata tähele-
panu Sillaotsa Talumuuseumis olevale 
etnograafiliste tekstiilide kogule. Sü-
vitsi uuritakse fondis olevaid suurräti 
näiteid ning kuulataks juhendaja poolt 
ettevalmistatud loenguid. Lisaks selle-
le omandab osaleja hulgaliselt vajalik-
ke tehnilisi ja loomingulisi oskusi, ala-
tes kangastelgede kokkupanekust kuni 

traditsiooniliste 
kudumismeetodi-
te rakendamiseni 
uudis loomingu 
tarvis. 

Kursusi juhen-
davad tekstiilidi-
sainer Eva-Liisa 
Kriis ja kangas-
telgede tehnoloog 
ja puitkonstrukt-
sioonide spetsia-
list Teet Tiits. 
Neid toredaid 
inimesi on Silla-

otsa varad inspireerinud juba pikemat 
aega. Teoks on saanud mitmed näitu-
sed, kursused ja DVD-d, lisaks sellele 
head nõu ja praktilist abi muuseumile. 
Kursustele on veel mõned vabad ko-
had. Registreerida saab e-posti aadres-
sil eva@iidadesign.eu. Enam infot võib 
leida aadressidelt: http://blog.iidade-
sign.eu/ ja http://suvekool.iidadesign.
eu/

Seega on muuseumirahval kindel 
lootus - sügiseks on meie hulgas tublis-
ti enam neid, kelle kaasabil saab kul-
tuuripärand endale igavikku otsida.

Kalju Idvand
Sillaotsa Talumuuseumi juhataja

Sillaotsa suvekoolis kangakudumiskursused

30. juulil toimub 
Vigala KÜladE päEV 
Vana-Vigalas (mõisas)

Avatud töötoad, võistlevad 
külavanemad, tegevusi 

igale inimesele. 
Jälgi reklaami!

Hei, laadale!
Kivi-Vigala rahvamaja juures

19. juunil kell 9.00
Info: 5660 4030, 
ainovarbu@hot.ee

Sillaotsa muuseum ootab 
2. juulil taimedega värvi-

mise õppepäevale

Kätte on jõudmas parim aeg taime-
dega värvimiseks, sest 2 .juulil on ju 
heinamaarjapäev. Kutsume osalema 
õppepäevale Sillaotsa muuseumis, 
mille eesmärgiks on anda nii teoreeti-
lisi teadmisi kui ka praktilisi võtteid, et 
osalejad hiljem omal käel võiksid avas-

tada taimevärvide imelist maailma.

Osalustasu 2.50 EUR (sisaldab lõnga, 
kemikaale, kohv, pirukas)

Osa võtta soovijatel palume registree-
ruda tel. 489 7764, 
sillaotsa@velise.ee
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Maadlusteated

30. aprill peeti Tartus Eesti 
Maaülikooli lahtised meistri-

võistlused naistemaadluses. Tegu oli 
Eesti esimese ainult naistele mõeldud 
maadlusvõistlusega. Vigala vald oli 
esindatud kahe tüdrukuga. Jaanika 
Lepla maadles kaalukategoorias kuni 
48 kg ja saavutas 2. koha. Heily Tiitus 
võistles kuni 30 kg kaaluvate tüdru-
kute seas ja sai 5. koha. 

06. mai toimus Ylivieskas Eesti/Soo-
me maavõistlus kreeka-rooma maad-
luses. Eesti koondises tegi kaasa Ardo 
Arusaar. Ta maadles kehakaalus 96 
kg, Soome poolt tuli talle vastu Rami 
Hietaniemi. Kohtumine oli võrdne 
ning ära kasutati ka lisaaeg. Paraku 
pidi Ardo vastu võtma napi kaotuse. 
Eesti koondis kaotas kohtumise sei-
suga 3:4.

14. - 15. mai toimus Tallinnas Põhja-
maade meistrivõistlused kreeka-roo-
ma maadluses. Esindatud oli 7 riiki ja 
iga riigi eest olid väljas vaid parimad 

maadlejad. Võistlustele pääses ka 
kolm Vigala maadlejat.

Kõige paremini läks täiskasvanu-
te vanuseklassis maadelnud Ardo 
Arusaarel. Ardo maadles kehakaa-
lus 96kg end 2. kohale. Nagu niivõrd 
kõrgetasemelisele võistlusele kohane 
olid paljud kohtumised tasavägised ja 
maadeldi kolm perioodi. Nii pidi Ardo 
finaalis peale kolme perioodi tunnista-
ma rootslase paremust ja leppima hõ-
bemedaliga. Soomlane, kellega Ardo 
maavõistlusel kohtus sai 3. koha.

Väga hästi maadles ka Raido Liit-
mäe, kes võitis kadettide hulgas 3. 
koha. Raido maadles kehakaalus 76kg 
ning pidas maha kolm võitluslikku 
kohtumist. Avaringis pidi ta tunnis-
tama soomlase nappi paremust, kuid 
järgmises ringis võitis ta rootslast ja 
pääses 3. – 4. koha kohtumisele. Seal 
alistas ta Norra maadleja ning kind-
lustas endale pronksmedali.

Kolmanda Vigala poisina oli võist-
lustules Karlis Kaldma, kes maadles 
juunioride vanuseklassi kehakaalus 
74kg. Karlis kohtus avaringis roots-
lasega, matš oli taaskord tasavägine, 
kuid Karlis pidi leppima kaotuse ja 9. 
kohaga. Eesti Maadlusliit hindas aga 
Karlise esinemist heaks ja otsustas, 
et ainsa Eesti maadlejana läheb juu-
nioride Euroopa meistrivõistlustele 
just tema. Juba jaanipäeval, 24. juu-
nil toimub Serbias kaalumine ja 25. 
juunil astub ta võistlustulle.

21. mai – Juhan Kalde mälestusvõist-
lused Märjamaal:
Jaanika Lepla  48kg  1. koht
Aare Tuula  29kg  2. koht 
Robert Haljas  40kg  2. koht 
Hannes Välis  50kg  2. koht 

Need olid selle maadlushooaja viima-
sed võistlused. Treeningud Vigalas on 
lõppenud, uuesti alustame järgmise 
õppeaasta septembris. Selgunud on 
hooaja parimad treeningutest osavõt-
jad ja võistlustel esinejad.

Vana-Vigala tublimad treeningutel 
osalejad:
1. - 3. Andreas Välis (0 puudumist)
1. - 3. Hannes Välis (0 puudumist)
1. - 3. Marek Lainela (0 puudumist)

Vana-Vigala edukamad võistlustel 
esinejad:
1. Raido Liitmäe (78 punkti)
2. Ardo Arusaar (64 punkti)
3. Hannes Välis (60 punkti)

Kivi-Vigala kooli treeningute tubli-

Ardo Arusaar

Raido Liitmäe 

mad osalejad:
1. Jaanika Lepla (0 puudumist)
2. Silver Haljas (19 puudumist)
3. Robert Haljas (22 puudumist)

Kivi-Vigala edukamad võistlustel esi-
nejad:
1. Jaanika Lepla (51 punkti)
2. Andreas Liitmäe (33 punkti)
3. Robert Haljas (23 punkti)
Kivi-Vigala lasteaia treeningute tub-
limad osalejad olid Laur (7 puudu-
mist), Kaspar (17 puudumist) ja Berit 
(21 puudumist).

Jüri Nisumaa

Tuult Tiibadesse - ehitame 
ise väiketuuliku

Sellel suvel on huvitatutel võimalus 
osaleda 4-päevasel (28.-31. juuli) 

väike-tuuliku ehitamise kursusel. Üri-
tuse korraldajaks on MTÜ Samsaara 
ja kursus toimub Pärna turismitalus, 
Tiduvere külas. Kõigil osavõtjatel on 
võimalus ise proovida erinevaid tuu-
liku ehitamisega seotud töid. Kooli-
tuse läbides peaks kõikidel osalejatel 
olema piisavalt kogemusi ja teadmi-
si, et tuuliku ehitamisega iseseisvalt 
hakkama saada.
Kursus maksab osalejatele 150 Eurot 
ja sisaldab töövahendeid, käsiraama-
tut, majutust ja toitlustust. Kui oled 
Vigala valla elanik ja oled valmis pä-
rast kursust lühikese kokkuvõtte oma 
elamustest Vigala Sõnumites kirjuta-
ma, kompenseerib vald 50 Eurot sinu 
osalemistasust.

Kui oled koolitusel osalemisest huvi-
tatud, siis anna meile endast kiiresti 
teada. Registreerimiseks saada e-kiri 
info@samsaara.ee aadressil või helis-
ta telefonil 50 25 085.
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GÜMNAASIUMI BAASIL
Autodiagnostik (1a.6k.)
Sepatöö (2a.)
Metalli sepistöötlemine (1a.) 

Automaaler (1a.)
Kivitöö (2a.)

PÕHIKOOLI BAASIL
Kokk (3a.)
Sepatöö (3a.)
Autotehnik (3a.6k.) 
Autoplekksepp (3a.)

Automaaler (3a.)
Kivitöö (2a.)
Tisler (3a.)

LIHTSUSTATUD PÕHIHARIDUSE BAASIL

Kokk (3a.)
Ehitusviimistlus (3a.)

Automaaler (3a.)
Kodumajandus (3a.)

TOIMETULEKU TASEMEL PÕHIHARIDUSE BAASIL
Kodumajandus (3a.)

KOOLITUS ILMA PÕHIHARIDUSETA
Põhikooli poolelijätnutel,  üle 17- aastased, võimalik kutseõpe koos põhiharidusõpin-
gutega (8. või 9. klass). 
Õpiraskustega, alla 17- aastased, võimalik jätkata põhihariduse õpinguid 7., 8. või 9. 
klassis koos kutsealase eelkoolitusega.

Autohooldus
Toitlustus

Ehituspuusepp
Tisler

Vana-Vigala 78003 Raplamaa Tel: 482 4545 Mob: 505 2766 Faks: 482 4450
kool@vigalattk.ee  www.vigalattk.ee

KOOL KÕIGILE !


   

  

  





   

   







 

  

  





  

  

   







  



  



 







  

      





 

 

 

 

 







Kuna tantsupaarid oli vaja kindlasti 
kokku saada siis need kolm last võeti 
otse tänavalt. Kelle lapsed pole juba 
pikemat aega kodus olnud, olge mu-
reta, teie laps on kogu selle aja tant-
sinud ja tantsib edasi kuni tantsupeo 
lõpuni. Laste nimed on Kullervo, Fre-
derick ja Rock.

Suvine ilmateade:

Suvi tuleb. Sajab ja on päikest. Vahe-
le võib visata ka äikest, mille vahele 
võib jälle tulla päikest. Suve lõpus 
on kindlasti veel natuke äikest ja siis 
jälle rannainimestele päikest. Võib 
juhtuda, et päris suve viimasel päeval 
on ka äikest. Kui äikest ei ole siis on 
kindlasti natuke päikest.

Marco Parko

Pärimuspäev ootab uusi pärleid
Viimasel juulikuu laupäeval leiab aset 
järjekordne pärimuspäev keskpäeval 
algavate töötubade ja päeva lõpetava 
pärimuskontserdiga Pärimuse Pärlid. 
Töötubadesse ootame kõiki neid, kel-
les on soov midagi uut ehk ammuu-
nustatud vana omal jõul ja juhendaja 
nõul ära teha ning kontserdile neid, 
kes on juba midagi enda jaoks avasta-
nud ning omaseks laulnud-mänginud-
tantsinud-lugenud ning tahab seda 
teistega jagada. Näitusele on oodatud 
aga vanad ja ka vastvalminud käsi-
tööesemed, mida nähes võime rõõmu 
tunda, et meil on veel, mida ja keda 
hoida ning eeskujuks võtta. 
Info http://web.zone.ee/arakad, kiits-
harakad@hot.ee, tel 5660 1358

Krista Tõldmaker

Uhhuu-Uudised

Vigala vallavalitsus annab teada, 
et Kivi-Vigala külasse on paigal-

datud täiesti uued prügikastid. Ärge 
heitke meelt - prügi ei pea endiselt 
prügikasti viskama! Igaüks võib endi-
selt seda igale poole poetada ja maini-
da moka otsast, et tema pole teinud.
Vallavalitsusel on ka plaan paigal-
dada prügikastidele lukustatavad 
klaaskaaned. Kaaned avatakse ainult 
“Teeme Ära” talgutel. Vald garantee-
rib, et täis prügikastid tühjendatakse 
kiiresti metsa alla.
Uudistajad saavad läbi klaaskaane 
vaadata, milline näeb korralik prü-
gikast seestpoolt välja. Tulevikus on 
vallavalitsusel plaan prügikastide 
kaaned igaveseks lukustada ja prü-
gikastid muinsusmälestistena arvel 
võtta. Prügi metsa! 

Kivi-Vigala Põhikooli teadaanne

Kivi-Vigala Põhikoolist pääses sellel 
aastal Laste Laulu- ja Tantsupeole 
64-st õpilasest 67. Tantsuõpetajad an-
navad lastevanematele teada, et peale 
tantsupidu on neil ära anda kolm last. 

Kivi-Vigala Põhikooli lõpuaktus 
toimub 17. juunil 

algusega kell 17.00 koolimajas

Vana-Vigala Põhikooli 
9. klassi lõpuaktus 

toimub 18. juunil algusega kell 17.00
9K ja 9E klasside lõpuaktus 

toimub 19. juunil algusega kell 12.00
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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

Juunikuu sünnipäevalapsed: 

Regina Pedosk   92
Linda Illimar   92
Alma Vitsberg   85
Hilja Jürisalu   84
Agnes Rõõm  81
Ilmi Tõnisson   81
Eevi Sõmer   75
Elle Ermann   65
Aili Averin   60
Helvi Tondi   60
Raul Thomberg   60
Karla Kikas   60

Lillede keskel Sa ela ja liigu,
Lilled Su südamest mured kõik viigu.
Südamesse soojust ja kätesse hellust, 
Jätkugu Sul tervist ja hingele üllust!

Palju õnne!

Uus ilmakodanik
Liisi Kuusik

Meie hulgast lahkunud
Endel Adams

10. september VANA-VIGALA TTK 
staadionil kell 10.00-15.00

Vigala potilaat
Lonkava Hundi Koja laagris saab 

näha keskaegseid rõivaid, käsitööd 
ja sõjavarustust.  Oma oskusi näita-

vad treenitud viikingisõdalased.
Kell 12.00 - Vigala Rammumehe 

valimine
Loterii

Jaan Tatika konkurss - tule näita 
oma valmistatud masinaid. Kui 

masin on transpordiks liiga suur, 
tuleme pildistame selle üles enne 

laata.

TUlE MÜÜMa, OSTMa, KaUplEMa
iNFO tel. 514 7444

22. juunil Vana-Vigala 
laululaval

VIGALA VALLA 

SUVEPIDU
Rongkäik algab 18.30 
Vana-Vigala TTK eest
kell 19.00 KONTSERT

Tule vaatama ja kuulama!

29. JUUNIL Kivi-Vigala Külakeskuses 

RAAMATULAAT!
Algusega kell 12.00, võimalus raamatutega 

tutvuda on kella 17.00-ni.

Kindlasti on igal meist kodus mõni raamat, mida enam ise 
lugeda ei soovi ja heameelega ära annaks, samas aga võib 
tahta sellist raamatut keegi teine. Tulge raamatuid tooma 
ja uusi valima! Raamatuid võite enne 29. juunit tuua ka 

raamatukogusse.

Kell 14.00 toimub kohtumine kirjaniku Kati Murutariga.
Seega on kõigil suurepärane võimalus osaleda huvitaval 

üritusel! Ootame teie aktiivset osavõttu! 


