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olm tähtsündmust, mis on meid
sel hooajal kokku toonud, milleks
oleme mõtteid kogunud ja vahetanud,
püüdnud leida rahalisi ressursse, koos
harjutanud ja nautinud oma tegevust,
sest pärimuskultuuriga tegelemine
on tõesti nauding kui endale sellega
tegelemiseks aega võtta
Igal linnul oma laul
Selline vanasõna oli valitud käesoleval aastal Eestis toimunud rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica
tunnuslauseks. Meie kogumik „Pärimuse pärlid“ lisab veel juurde, et igal
talul oma taar. Aga meie ehtisime
end seekord küll võõraste sulgedega:
tantsisime Kihnust, Karksist, Urvas-

test ja Häädemeestel pärit kolmepaaritantse. Sai pealtvaatajaidki kaasa
tõmmatud. Kui Pärnus eelfestivalil
jäi publiku kaasalöömine veel kesiseks, siis Tallinnas vabaõhumuuseumis ja Vigalas pärimuspäeval oli juba
igal tantsijal käe otsas uus paariline.
Meie omaks teeb need kolmepaaritantsud see, et tantsime ringjoonel,
mitte kolmikutes – see võimaldab
kaasa tantsida kõigil huvilistel. „Pärimuse pärlitest“ võib lugeda veel,
et isienese kiitus haeseb, aga võera kiitus kõlab. Ja kiitust meile jagati – omistati kõrgem kategooria
pärimuse suurepärase tundmise ja
edasi(k)andmise eest. Sama kiituse
on ära teeninud ka meie muusikute,
pilliklubi Söepõletajad liikmed, kelle

jaoks seesugusel festivalil osalemine
esmakordne oli.
Folkloorilaagrid jätkuvad
Tõepoolest, kümnenda laagri lõppedes
oli mõtteid ja arvamusi, et meie laste
huvi pärimuskultuuri vastu ei ole piisavalt suur, et folkloorilaagrina jätkata – nauditakse vaid lahedat seltskonda. Need meeleolud asendusid aga
tasapisi vastupidistega ja XI laager
saigi teoks, kuigi meie valla ja koolide lapsi oli osalemas vaid kolmandiku
jagu. Vigala folkloorilaagri on avastanud ja meie oleme oma laagri jaoks
avastanud mitmeid uusi huvilisi lähemalt ja kaugemalt, nii väikesi kui
suuri. Üheks heaks näiteks võib tuua
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Maria Vessmanni regilauluõpetajana
– laulab ise võimsalt ja innustab ka
lapsi tugevat lauluhäält tegema. Või
Aivar Arak, kes seekord peaaegu kõigil päevadel rahvakannelt õpetamas
oli.
Väga asjalikult viisid läbi pillitunde
meie vilistlased Anni Vitsberg (plokkflööt ja hiiukannel), Tuuli Roosi ja
Triinu Ülemaante (väikekandled),
lisaks neile Hanna Valk (laul, viiul,
hiiukannel, plokkflööt), kes kogu pilliõppe koondas üheks tervikuks.
Käelist tegevust pakkusid jätkuvalt
Astra Põlma (savi, tekstiil, trükitehnika, makulatuurist punumine) ja
Anneli Ülemaante (lõngatöö), neile lisandus puutööõpetajana Urmas Liitmäe, kes kasutas ära võimaluse kogeda tavapärasest väiksemate inimeste
juhendamist.
Juttude vestmine ja laste juhendamine oma juttude tegemisel oli jällegi
Kaja Vallimaa ja Illika Lõhmuse kätes. Meid igapäevaselt ümbritsevat
loodust tutvustas Tiiu Jalakas, eesti
rahvamänge viis läbi Jüri Nisumaa.
Tantsutunnis olid lastele seltsiks
täiskasvanud, kellega koos õpiti labajalavalsist mõnu tundma ja ka hulk
seltskondlikke tantse sai tantsitud.
Seekord oli üldse tavapärasest rohkem tantsulist tegevust: küll oma
pilliõpetajate saatel, küll Märjamaa
lõõtsanaiste pilli järgi ja viimasel päeval veel Söepõletajate pilliklubi pillide järgi. Ja need, kes tantsisid, tegid
seda mõnuga.
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Oli toredaid väljasõite ja kohtumisi,
näiteks vahva giid Padise kloostri
ajalugu tutvustamas ja lapsi elamusmängus jooksutamas või muhe peremees Koogi talumuuseumis küla pealt
kokku kogutud vanu esemeid näitamas ja puukoorest laevukese vestmist
õpetamas. Tema talu õuel kohtusime
veel ühe sõbraliku inimesega – Helle
Suurlaht, kes oli pilliõpetajaks meie
esimestes laagrites ning kes oma täiskasvanud kandlehuvilistega meile
muusikalist külakosti pakkusid ansamblina „Lätte veetallajad“. Ka Märjamaa folgile põikasime ühel õhtul
sisse – nautisime avapäeva kontserti
ja eriti just ansamblit „Svjata vatra“,
kelle solist kohe rahva kaasa kutsus
tantsima.
Kõik need sõidud ja töötoad saavad
võimalikuks vaid rahalise toetuse
korral, seda jagasid lisaks kohalikule omavalitsusele Kultuurkapitali
Raplamaa Ekspertgrupp ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kohaliku
omaalgatuse programm.
Lugematuid kordi kiitsid laagrilised
Raili Roosi ja tema abilise Maire Kuusiku toidulauda. Palju kiidusõnu jagus laagrilastele meie öökasvatajatelt
Liina Kikaselt, Margit Liiralt, Ene
Tammiselt ja Marje Oravalt.
Meie kõigi kiidusõnad kuuluvad Janika Liländerile, kes laagri rahalise
poole kontrolli all hoiab ja Valve Jaaksonile, kes ruume puhtana hoiab.
Tänud ka neile, kes tulid laste

lõppkontserti kuulama-vaatama ning
suhtusid meie paaritunnisesse juttude, laulude, pillilugude ja tantsude
esitamisse ülima heatahtlikkuse ja
osavõtlikkusega.
Omaette sündmus oli viimasel õhtul matkamine Hiieorgu. Lapsed said
pisut aimu meie esivanemate uskumustest ja hiiekultuurist. Jutud ja
laulud lõkke ääres kestsid pimeda
saabumiseni …
Korraldajate salasoov on algusest
peale olnud järgmine: veeta folkloorilaagri nädal nii, et see oleks puhkuse
eest. Seekordses laagris see soov peaaegu täitus!
Pärimuspäeva pärlid
Arvult viieteistkümnendat korda on
olnud Vigala rahval meie kutsel võimalus tulla kokku pärimuskultuurist
osa saama: töötubades osalema ja
kontserti kuulama. Tiiu Jalaka näpunäited taimsest materjalist punumisel ja Kristi Algma pakutrüki töötuba
pakkusid vaheldust laagrinädala tundidele ning ka koostegemise rõõmu,
sest pärimuspäeval saab kõike teha
koos lapsevanemate, vanaemade-vanaisade, õdede-vendadega. Ka pillitoas oli uut ja põnevat – karmoška,
lõõtspill, mandoliin – neid pille laagris õppida ei saanud.
Pärimuse pärleid – kontserdi etteasteid – sai samuti parasjagu: laagrilaste ühislugu ja laagrikontserdilt
välja valitud etteasted, folklooriringi
lausumised ussi ja mesilase nõelamise vastu, kaunid palad rahvakandlel, pilliklubilt pakrilaste tantsulood,
folklooriseltsilt
kolmepaaritantsud
koos publikuga ning laagrilaste lemmiktantsud ühistantsimisena – kõik
see lõi mõnusa õhustiku ja tahtmise
järgmisel aastal jälle kokku saada. Ja
ikka kutsume üles oma osa andma ja
saama ka neil, kellel on pakkuda midagi head ja ehedat, midagi sellist,
mille juured ulatuvad meie esivanemate aega, olgu see mõni jutt, laul,
pillilugu, tantsuviis, käsitöö vms.
Kõik sündmused on üles pildistatud
Anneli Ülemaante ja Hillar Orava
poolt – nende fotokroonikat vaadata
ja kogu meie tegevusega on võimalik
kursis olla aadressil www.kiitsharakad.org.ee
Folklooriseltsi Kiitsharakad nimel,
Krista Tõldmaker
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Maakonna haridusjuhid Ida-Virumaal
K
evadeti on koolijuhid käinud ühistel väljasõitudel erinevates Eestimaa paikades, et tutvuda kohaliku
hariduselu, majanduse, ettevõtluse ja
loodusega. Väljasõit on suurepärane
võimalus mõtete vahetamiseks, vaidlemiseks-võrdlemiseks, aga ka tarkuse kogumiseks ning ilusa pika traditsiooni säilitamiseks. Eks koolijuht ole
paljuski kohaliku elu hing ning selleks tuleb „end laadida“.

1. peatus – Narva Kolledž. Vastuvõtjaks Katri Raik Tartu Ülikooli Narva
Kolledži direktorina. Tiheda päevaplaani kõrval leidis ta võimaluse tutvustada oma kooli, piirkonda, hariduselu. Teame, et päike tõuseb idast
ja sel päeval sai selgeks, et Narva on
heade mõtete linn ida ja lääne piiril.
Veendusime kolledži rollist eduka
õppe- ja teadusasutusena Ida-Virumaal kui ka väljaspool Eestit. Paljuski
on selle aluseks tugev meeskonnatöö.
Kolledž kui innovatsioonikeskus ootab tänaseid ja noori õpetajaid, tahab
olla koolituskeskuseks lasteaialastest
kuni vanaisadeni. Kohalik kujunev
vaimne eliit peaks pidurdama väljarännet, leidma võimalused kohaliku
elu edendamiseks.
Peagi leidsime end teisest peatuskohast, kõrvalasuvast Raekojast.
Narva vanalinn kannatas rängalt punavägede rünnakuis 1944. a, mil enamus maju õhiti, asemele tulid uued
korterelamud ja ka uued elanikud.
Muinsuskaitse ametnikel õnnestus
Raekoda tutvustada nõukogude ajal
kui revolutsioonilist mälestist, seetõttu see taastati. 1950-ndate aastate
lõpus kohendati Raekoda pioneeride
paleeks. Külastuspäeval tutvusime

Fjodor Šantsevi poolt Vana-Narva
maketiga, kus 490 tõetruud pisimaja,
mis olid enne 6. märtsi pommirünnakut. Šantsevi töö kohta on öeldud: ei
ole keegi nii terviklikku vanalinna
taastanud. Ta mõõtis vanadelt fotodelt kõik täpselt välja. Mujal Euroopas töötaks ta esindussaalis, siin aga
tagasihoidlikes tingimustes. Öeldakse, et ilu päästab maailma, see juhtub
siis, kui palka maksame teenete, mitte ametikoha järgi. Oluline tõde elu
kestmiseks.
Kolmas koht viis meid 1857. a asutatud Kreenholmi puuvilla töötlemise
manufaktuuri jõesaarel (Varesesaar).
Kasutas kose energiat. Kiiresti arenev tööstuskompleks oli nagu omaette linnaosa, kust ei puudunud ka surnuaed. Linnak kehastas tööstuslinna
mudelit, oli ainulaadne Euroopaski.
Varesesaarele viis meid kolledži projektijuht K. Klauks, ikkagi kohalik,
sest territoorium pole turistidele avatud. Jõe idaharu keskelt läheb Eesti
ja Venemaa piir. 1955. a suunati jõevesi uut kanalit mööda hüdroelektrijaama juurde ja seetõttu joad lakkasid olemast. Umbes kord aastas tamm
avatakse, et puhastada jõgi puurisust. Praegu nähtav kuiv jõesäng ja
astang oli ka omaette vaatamisväärsus. Nüüdseks on teada: Eesti tööstuse hälli tahetakse ümber kujundada,
ainult üks tehas töötab. 30 hektarit
maad peaks kunagi katma kaubanduskeskused, spaad, hotellid, kasiinod, korterid. Eeskujuks saab, kuidas
Soomes Lappeenranta sai Venemaa
turistide külastus- ja puhkusekohaks.
Praegugi ongi märgata Venemaa poolset huvi kui ainult Eesti suudaks idanaabriga „asju ajada“.

4. peatus – Sillamäe – värskete meretuulte linn. Suvitusküla sai Moskva
huviks juba 1945. aastal, sest kohalik diktüoneemakilt sisaldas uraani.
1947. a rajati rangelt salastatud tehas, mis ehitati vangitööna (Saksa sõjavangid ja kriminaalid). Seal toodeti
ligi neljandik NSVL uraanist. Kohalik
kaevandus suleti 1969., maagi töötlemine lõpetati 1989. a. Nüüd töötleb
haruldasi muldmetalle AS Silmet. Eemalt paistis mere ääres vana tehase
pärandina jäänud mürgiste jäätmete
hoidla. Väga rahulik, vaikne tundus
elu autovaeses venekeelses (eestlasi
3%) linnas.
5. peatus – Sillamäe Kultuurikeskus. Juba nimetatud 1947. aastal
hakkasid Sillamäele jõudma noored
spetsialistid igast Venemaa nurgast.
1949. a külastasid linna mitmed teatriartistid ja ansamblid Leningradist.
Elanike arv kasvas ning rannahoone
jäi kitsaks. Sama aasta lõpul valmis
kultuurimaja, mida hakati aktiivselt
kasutama. Möödusid aastad, toimusid muudatused riigis, usk headusse lubab nüüd jätkata renoveeritud
majas. Olime kohapeal 6. juunil tunnistajateks, milline näeb välja taasavatud maja. Tutvustajaks A. Jermakova. Loomulikult oli stalinlik
neoklassitsismi hoone muinsusmälestis, kus kehtisid restaureerimisel
muinsuskaitse nõuded. Nägime ilusat
marmorsammastega saali, kus lae
ornamendiks ühe osana sirp ja vasar
ning kontsertsaali, kus seintel Lenini
ja Marxi bareljeefid. Kohapeal kiideti
eritellimusel valmistatud saalitoole,
teisaldatav süsteem võimaldab kontsertsaali muuta tantsusaaliks. Varem
oli kino, nüüd seansse ei toimu. Suurepärane pärl (kultuurikeskus) ilusa
ja värvikireva haljastusega, nägusa
ajaloolise infotahvliga keset linna.
Trepistikult avanes ilus vaade merele. Kultuurikeskuse vastas linnavalitsuse hoone, mis kujult meenutab luteri kirikut. Kuulsime ilusat täistunni
kellahelinat. Et linna ja volikogu juhivad naised, kas sellest ilus esmamulje
linnast. Tasub minna vaatama ja õhata: „Kui kaunis!“
Esimest korda sai Narvas käidud
Märjamaa Keskkooli jalgrattamatkal
1962. a suvel pärast 7. klassi lõpetamist õppealajuhataja H. Jõgisaluga
eesotsas. Kinnisest ja salajasest Sillamäe linnast sõitsime tol ajal lihtsalt
mööda.
Jaan Viska
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses
05.06.2013. istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimused
Nuki kinnistule elamu ja kõrvalhoonete projekteerimiseks, maaüksuse sihtotstarve muuta peale ehitusloa väljastamist;
- väljastada ehitusluba Elektrilevi OÜle “Liisa” kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamiseks;
- väljastada kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le Läti külas Kanala AJ 0,4kV F2
tarbijate pingeprobleemide lahendamiseks elektri maakaabelliini kasutusele võtmiseks;
- lubada jagada Kopli kinnistu kaheks
maaüksuseks ja Rabaääre kinnistu
kaheks maaüksuseks;
- määrata Vana-Vigala külas Lauluväljaku tänava aluse maa suuruseks
3612 m2, Matsu tee aluse maa suuruseks 2537 m2, Ringtee aluse maa suuruseks 1096 m2 ja Aiamaa tee aluseks
maa suuruseks 615 m2;
- moodustada kuus katastriüksust;
- määrata Kesu külas Sumera maaüksusele uus lähiaadress Jõekalda;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 94.20 eurot;
- teha volikogule ettepanek lisaeelarve vastuvõtmiseks suurendades tulumaksu laekumise summat ning enamlaekunud tuludest maksta neile valla

asutuste töötajatele, kellel pole palka
tõstetud, lisatasu.
19.06.2013 istungil otsustati:
- lubada erastada ühel taotlejal Kausi
külas Küüni maaüksus;
- määrata Kivi-Vigala külas Valge tänava aluse maa suuruseks 545 m2,
Järvekalda tee aluse maa suuruseks
1570 m2 ja Lasteaia tänava aluse maa
suuruseks 1392 m2 ning Naravere külas Õunapuuaia tee aluse maa suuruseks 29742 ja Leibre külas Tõrvaaugu
tee aluseks maa suuruseks 5005 m2;
- kinnitada Vigala valla allasutuste
koosseisud;
- väljastada ehitusload kahele taotlejale peale Päästeameti kooskõlastuse
saamist. Korteriühistul esitada juurde veel ühistu üldkoosoleku protokoll,
kus otsustati elamu renoveerimine.
- teha volikogule ettepanek eraldada
investeeringute reservist hajaasustuse
programmi toetusteks 15000 eurot;
- lubada korraldada Vana-Vigala Põhikooli spordisaalis rokkmuusikaüritus “Läburint” tingimusel, et üritus on
suunatud ainult täiskasvanutele;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 160 eurot.
17.07.2013 istungil otsustati:
- määrata Tiduvere külas asuva Lepa
tee L2 aluse maa suuruseks 12372 m2,
Tiduvere tee L1 tee aluse maa suuruseks 13005m2 ja Tiduvere tee L4 aluse
maa suuruseks 9441 m2; Tõnumaa ja
Oese külas Olli tee L1 aluse maa suuruseks 6766 m2 ja Olli tee L2 aluse maa
suuruseks 822 m2, Oese külas asuva
Jahisauna tee aluse maa suuruseks
6666 m2, Vanamõisa külas Eravalduse
tee L1 aluse maa suuruseks 5506 m2
ja Eravaldusese tee L2 aluse maa suuruseks 4239 m2 ning Oese külas Turba
tee aluseks maa suuruseks 6234 m2;
- anda Vigala Piimatööstus OÜ-le vee
erikasutusloa taotluse väljastamise
osas nõusolek koos järgnevate tingi-

Teade valimiskomisjonilt
Seoses kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega 20.10.2013 on Vigala valla Valimiskomisjon avatud
Vigala Vallavalitsuses:
21.08. - 18.09.2013 kella 13.00 – 16.00 ning 10.09.2013 ja 12.09.2013 kella 13.00 – 18.00
Valimiskomisjoni telefon: 489 4778, e-mail: helja@vigala.ee
Kandidaatide registreerimiseks esitamine alates 21.08.2013 – 10.09.2013
Lisaks infot valimistest:
http://www.vigala.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=722&Itemid=128

muste ja märkustega:
1) Puhastusseadmed viia seisukorda,
mis võimaldab koostada teostusjoonised ja esitada kasutusloa taotlus, mille
tulemusena vallavalitsusel on võimalik väljastada kasutusluba. Tööd sisaldavad seadme korrastamist, piiramist
aiaga, vanade biotiikide puhastamist.
2) Vajalik on määrata heitvee proovivõtukoht (algse projektiga seireks ette
nähtud proovivõtukaevu ei ole välja
ehitatud).
- väljastada projekteerimistingimused
ühe puurkaevu rajamiseks;
- väljastada ehitusluba Manni AJ vahetuseks;
- väljastada kasutusluba Vana-Vigala
külas apteegimajale;
- väljastada kaevetööde load Vana-Vigala külas ja Kivi-Vigala külas veetöötlusjaamade kõrvale joogiveemahutite
ning vee- ja kanalisatsioonitrasside
rajamiseks;
- kinnitada kinnisvaraoksjoni tulemused vastavalt oksjonikeskkonnas www.
osta.ee enampakkumise tulemuste
protokollile;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 1570.44
eurot.
Vigala Vallavolikogus
27.06.2013 istungil otsustati:
- kinnitada Vigala valla 2013. aasta I
lisaeelarve. Vallavanemal anda välja
käskkiri inflatsiooni kompenseerimiseks antavate lisatasude määramiseks
vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
ning neis töötavate palgasaajate lõikes;
- määrata sihtotstarbed 7 maaüksusele;
- anda nõusolek kuue maaüksuse riigiomandisse jätmiseks;
- taotleda munitsipaalomandisse Vigala vallas Sääla külas munitsipaalomandis oleva majavalduse alune ja
teda teenindav maa;
- määrata Vigala Vallavolikogu liikmete arvuks järgmises volikogus kolmteist ning moodustada Vigala vallas
üks kolmeteist mandaadiline valimisringkond, mille piirid ühtivad valla
piiridega;
- kinnitada Vigala valla õpilasstipendiumide taotlemise, määramise ja
maksmise kord;
- kinnitada hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise kord;
- kinnitada Vigala valla noorte spordistipendiumi põhimäärus;
- kinnitada Vigala valla aukodaniku
statuut.
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Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Vigala Vallavalitsus annab teada, et
alates 1. augustist 2013 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Vigala vallas.
Hajaasustuse programmi raames
toetatakse lastega perede elutingimuste parandamiseks vajalike
tegevusi.
Programmist toetatakse:
• veesüsteemide rajamist, -puhastamist, vanade kaevude tamponeerimist;
• kanalisatsioonisüsteemide rajamist;
vanade, nõuetele mittevastavate kanalisatsioonisüsteemide, -seadmete
likvideerimist;
• juurdepääsuteede rajamist;
• autonoomsete elektrisüsteemide rajamist (tingimusel et majapidamine ei
ole liitunud elektrivõrguga).
See loetelu on väga kokkuvõtlik, täpsustamiseks tasub pöörduda vallavalitsusse.
Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik:
• kelle rahvastikujärgne sissekirjutus

01.01.2013. a seisuga on majapidamises, millele toetus taotletakse;
• kelle leibkonda (perekonda) kuulub
alla 18 a isik, kelle alaliseks elukohaks 01.01.2013. a seisuga on rahvastikuregistri andmetel majapidamine,
millele toetus taotletakse;
• kelle omanduses või kelle lähisugulase (vanavanem, vanem, vend, õde,
laps, lapselaps) või hõimlase (abikaasa, abikaasa vanem, abikaasa vend,
-õde, -laps) omanduses on majapidamine, millele toetust taotletakse. Viimasel juhul kuuluvad investeeringud
toetamisele juhul, kui sõlmitud on
kirjalik valduse kasutamise leping,
mis kehtib vähemalt 3 aastat taotlemise hetkest alates;
• kellel ei tohi olla riiklike maksude
osas maksuvõlga (v.a juhul kui see on
ajatatud).

tusluba. Viimasel juhul peab ehitusloa saanud hoonele hiljemalt 2 aasta
jooksul projekti lõpptähtajast olema
väljastatud kasutusluba.
• Maksimaalne toetussumma on
6500€ ühe majapidamise kohta. Toetussumma arvestusse võetakse ka
2008-2012 Hajaasustuse Veeprogrammist saadud toetused.

Veel olulist:
• Majapidamiseks loetakse - ehitisregistris registreeritud eluhoone
(elamu) koos kõrvalhoonetega või
elamuna kasutatav mitte-eluhoone
koos kõrvalhoonetega, mille elamuks
ümberehitamiseks on väljastatud ehi-

Programmdokumendis kehtestatud
nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada Vigala Vallavalitsusele 1. oktoobriks 2013.

Õpiring „Isetegijad“

M

TÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala
õpiring kannab nime „Isetegijad“. Õpiringi mõtte idee sai alguse
sellest, et grupp aktiivseid inimesi
soovisid tulla kokku, vahetada oma
mõtteid ja kogemusi, samas aktiivselt ise õppides teha midagi uut, teha
midagi oma kätega. Õpituid oskusi hiljem jagada teistele, oma pere-
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liikmetele, sõpradele, töökaaslastele
ning innustada kaaslasi aktiivseks
osalemiseks järgmistes õpiringi tegevustes.
Oleme alustanud oma tegevust soojast suvest hoolimata. Kooskäimise
eesmärgiks on soov õppida selgeks
erinevaid köitmise tehnikaid, mida

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike
kulude loetelu ning taotlemise tingimused ja taotluse blanketid leiate regionaalministri 07.06.2013 käskkirjast
nr 1-4/106 „Hajaasustuse programm”
mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel http://rapla.maavalitsus.
ee/et/uldinfo või http://www.eas.ee/et/
avalikule-ja-mittetulundussektorile/
avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist

Lisainformatsioon: Vigala Vallavalitsus 4894774
on võimalik käepäraste töövahenditega ka kodus teha. Omatehtud töödel
on oma hing. Õpiring on meile, täiskasvanutele, suunatud õpimeetod,
mis lähtub meie ühistest huvidest ja
vajadustest. Õpiringi tegevust rahastab regionaalministri valitsemisala
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Õpiringis on juhendaja Tiiu Jalakas
meile selgitanud, kui tähtis on paber. Paberi kasutamisel on hea teada tema mõningaid olulisi omadusi,
milleks üheks on paberi kiud. Nii
näiteks tekib paberi piki kiudu rebimisel sirge joon, aga risti kiudu rebimisel sakiline joon. Praktiliste tööde
käigus on meil juba valminud kaks
raamatut ning oleme õppinud selgeks
kaks köitmistehnikat. Esimene raamat valmis pika piste köite tehnikas,
teine raamat koptiköite (kettpisteline
poognatega kõvakaaneline köide) kasutamisega.
Õpiringi tegevus jätkub septembrikuus, seniks aga kaunist suve jätku.
Maie Üürike
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Mihkli laat
on kuulus üle
Eestimaa
H

üljatud küladega naabervallast
– Koongast – teame väga vähe,
aga siiski. Meie päevil külade tühjenemine – viitab see millegi vajaliku
tegemata jätmisele või lihtsalt käega löömisele? Loendusel tulemusel
on sääraseid külasid Koongas kokku
kaheksa. Samas on Koongas mitmeid
suurepäraseid turismiobjekte, kus
on käidud õpilaste ja külarahvaga:
Soontagana maalinn, Nedremaa puisniit, Mihkli tammik, „roosa marmori“
maardlad ja Mihkli kirik, kus ka Läti
Hendrik olevat olnud.
Suvel, juulikuu kolmandal laupäeval, toimub Mihkli laat, seekord juba
25-ndat korda. Laadale eelnes kihelkonnapäev kohalikest laatadest läbi
veerandsajandi. Oma kihelkonnale on
Koonga pühendanud aastate jooksul
mitmeid päevi, sest allesjäänud rahval on tugev kohavaim. Laadaeelset
õhtut või õigemini kihelkonnapäeva
lõppu aitasid sisustada operetilauljad
Sirje ja Väino Puura. Kirikusse olid
kogunenud inimesed lähedalt ja kaugelt, mõned, et olla tagasi oma sünnipaigas. Kirikuliste seas võis märgata
ka laadamüüjaid. Meeleolukad viisid
lisasid südamlikkust, meeleolu ja tegusust meie suvistesse päevadesse.
Väino Puura jõudis rääkida vanema-

VIGALA SÕNUMID
test, laulda oma laulu Võrumaast.
Operett pani kuulajate hingekellad
helisema. Muusikaõhtul olime koos
perekond Hillar ja Sirje Aiaotsaga.
Muusikat või õigemini lugusid vahendas kohalik vallavanem Andres Hirvela.
Kirikust lahkudes tundus, nagu
oleks juba laadaplatsile sattunud.
Oli igasugust askeldamist ja müügipäevaks ettevalmistamist. Interneti
koduleht andis teada, et oled üle 100
000 külastaja.
Laadapäev algas tervitusega Pärnu
maavanemalt Andres Metsojalt. Ikkagi suurepärane traditsioon hoida üht
üritust tasemel, mida on tehtud juba
25 aastat. Kohalikku paikkonda nimetatakse ka Junnumaaks, nagu ka
nende vallalehte. Vallavanem andis
organiseerijapoolsed tervitused edasi
ja tundis tõelist rõõmu ilusast algavast päevast: Mihkli oli tõmbekeskus
tuhandetele inimestele. Loomulikult
ootab ka Junnumaa oma tütreid ja
poegasid tagasi.
Laadal oli väga palju Vigala inimesi nii müüjate kui ka külastajatena.
Võib öelda, kes pole Mihklis käinud,
see ei tunne oma kodukanti.
Mihklis oli võimalik etteasteid jälgida, kuulata head puhkpillimuusikat
(endiselt puhumas Jakob Sinikas),
lavale astusid külalised Leedumaalt
kui head tuttavad Svirgest.
Laadapäeval valitses külalaada
õhkkond. Igaüks leidis sealt kasvõi
oma vana sõbra üles või näitas lastele
koduloomi ja –linde. Tegevust jätkus
terveks päevaks ja nooremate jaoks
oli õhtul pidugi.
Sügav kummardus korraldajaile
ilusat traditsiooni hoidmas ja täiendamas. Parimad tervitused Vigalast
Junnumaa Tegijatele!
Jaan Viska

Maadlusuudised
1.- 4. juunil toimus Ukrainas Sumo
EM noortele. U14 vanusegrupi kehakaalus 60kg saavutas Andreas
Välis 5. koha. Ta kaotas venelasele,
võitis poolakat ning medalikohtumises jäi tasavägises heitluses alla
poolakale. Kehakaalus 65kg pidi
Hannes Välis leppima kahe kaotusega: ukrainlasele ja ungarlasele.
2.- 8. juuni toimusi Bulgaarias CSIT
mängud. Spordiselts Jõud maadluskoondise all tegi neil võistlustel
kaasa ka Raido Liitmäe, kes saavutas nii meeskondlikus kui individuaalses arvestuses 1. koha. Raido
võitis ka samas peetud rannamaadluse võistlused.
29. juunil Ruissalonpainitil Soomes
saavutas Andreas Välis noorte kehakaalus 62kg 1. koha ning Hannes
Välis kadettide vanuse kehakaalus
63kg 4. koha.
1.- 4. Juulil peetud Euroopa MV
juunioridele Makedoonias maadles
Raido Liitmäe kehakaalus 84kg
ning saavutas 20. koha.
Juulis leidsid aset kaks nädalast
maadluslaagrit kadettide vanusegrupile, millest võtsid osa ka Hannes ja Andreas Välis. Poisid on küll
õpilaste vanusegrupi maadlejad,
kuid Eesti kadettide koondise treener Ivar Kotkas on nad haaranud
varakult kuni 17aastaste treeninggruppi. Vanemate ja tugevamatega
koos treenimine on karastav.
Jüri Nisumaa

VIGALA SÕNUMID
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Saueaugu
tasandikkude helinad

utt on ääremaast, kus on lakanud
sõitmast bussid ja kus teid lahti ei
aeta. Seetõttu on unistuste purunemine paratamatu, lootus kaob ja tekib
äraminekusoov. Saueaugu endises
laudas toimus etendus, suurepärane
koht lihtsa toa kujundamiseks.
Kohavaim aitab palju etendustele
kaasa, talu jääb omaette. Selleni viiv
tee läheb üle põllu, kus eelmisel aastal
olla autodega kinni jäädud. Talu peremees Margus Kasterpalu on öelnud
oma koduküla Ohtla kohta: „Kolhooside ajal oli pärapõrgu, külanõukogude ajal hääbuvate külade nimekirjas.
Küla hiilgeaegade 50-st suitsust on
alles veel 5. Küla, kus ajaleht tuleb
pärast lumesahka.“
Nähtud lavastuse autoriks on Jaan
Kruusvall. Lavastus toimub vanas
laudas, kus Margus Kasterpalu ema
ja isa loomi pidasid. Võib öelda, etendust oli vaatamas terve laudatäis rahvast nii Valgust, Torist, Vigalast kui
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ka mujalt. Selle etenduse kirjutaja
lahkus eelmisel aastal. J. Kruusvall
oli Eesti küla saatuse pärast nii muretseja kui ka mõtiskleja. Võsa kasvab
mitmele poole vahele, isegi inimeste
hinge, naabrit ei näe, ainult kirikutorn paistab ja peagi kirik laguneb
ning varsti ei kuule kellahelinaidki.
Hääbumine toimub kiiresti.
Öeldakse, et viimased inimesed
Eesti külas ripuvad maa ja taeva vahel. Jalad oleks nagu maas, aga mõtted uitavad pilvedes. Etenduses püütakse lahata, kas tühjaks jooksnud
kirikukülas on võimalik armastust
kogeda. Saueaugu eraldatus mängib
etendusele eriti kaasa. Loomulikult
otsitakse elumõtet. Kõrvalpõikena
võib nimetada sel suvel hästi palju kogetavaid pääsukesi, kes toidavad poegi, sõltumata, kas inimesed on kurvad
või rõõmustavad. Pääsukeste sädin ei
vaibu etenduse ajal hetkekski. Vaimne side ja tugev kohavaim jääb helisema meid ümbritsevatel tasandikel,
kust inimesed on lahkunud.
Lavastuses mängivad Pääru Oja,
Katariina Ratasepp, Carmen Tabor,
Kaie Mihkelson ja Tõnu Oja (pildil
vasakult lilli saamas ja tänuaplausi
kuulamas).
Põllumajandusminister Seeder on
öelnud: „Kummaline, et sajad lahkujad valdu ei morjenda.“ Aga lootma
ju peab, selleks lugusid kirjutatakse
ja etendusi mängitatakse. Lugu on
väärt, et seda tasub võimalusel järgmine aasta vaatama minna.
Jaan Viska

KIVI-VIGALA RAAMATUKOGUSSE ON SAABUNUD UUED RAAMATUD
EESTI ILUKIRJANDUS:
Sepp, A. Langevate tähtede serenaad
Seppard, M. Saskia. Romaan
NOORSOOROMAANID:
Rebane, K. 1/2 e. Terve
Sepp, K. Hetk enne homset
Pelmas, E. Seiklused Metsapärdil
VÄLISMAA ILUKIRJANDUS:
Zinovieff, S. Maja Paradiisi tänaval
Mankell, H. Murelik mees: kriminaalromaan
Day, S. Peegeldus: raamatu „Alasti“
järg
Dontsova, D. Robinsoni tilluke aiamaalapp: romaan
Gaston, D. Skandaalikeerisesse sündinud: romaan

Delinsky, B. Unistus saab ilmsiks:
romaan
Beljajev, A. Viimane inimene Atlantisest
Willett, Sellised me oleme: romaan
TEABERAAMATUD:
Luke, K. Korilase aastaring: neile,
kes peavad lugu loodusandidest
Paukson, E. Pauksoni astroloogiline
abimees 2014
LASTERAAMATUD:
Saar, O. Hiirepoiss Krips ja rotipoiss
Kraps
Tomusk, I. Mauno saladuslik kadumine: väga kriminaalne lugu
Raud, E. Triin ja päike
Knister Väike nõid Lilli tekitab koolis
supersegaduse

Uued raamatud
Vana-Vigala raamatukogus
Rebane, K. 1/2 e. Terve
Allen, L. Asjalikust lesest kirglikuks armukeseks
Sepp, K. Hetk enne homset
Clark, M. H. Kodu, kallis kodu
Kolm põrsakest: muinasjutuke
Scott, B. Kuidas hävitada mainet.
Triloogia 2 osa
Sepp, A. Langevate tähtede serenaad
Lugu Tom Pöialpoisist ja teisi inglise munasjutte
Tomusk, I. Mauno saladuslik kadumine
Mankell, H. Murelik mees: kriminaalromaan
Rowling, J. K. Ootamatu võimalus
Saabastega kass: muinasjutt
Seppard, M. Saskia. Romaan
Willett, Sellised me oleme: romaan
Gaston, D. Skandaalikeerisesse
sündinud: romaan
Kolmann, K. Terve välimuse heaks
Shelly Vikaari tütrest vikontessiks
Kaldmaa, K. Õnn on otsuse küsimus...
Vana-Vigala raamatukogus augustis puhkus, laenutada saab
teisipäeviti (v.a 20.08.).

Suureoja silla sulgemisest
kõrvalmaanteel nr. 20178
Päärdu-Leibre km 1,6

Plaanitud sulgemise aeg
05.08.2013 – 31.08.2013.
Antud teelõigul bussiliiklus
planeeritakse ümber suunata
mööda Pärnu maanteed. Ära
jääb bussipeatus „Söödi“. Vastav
info paigaldatakse ka bussipeatusesse.

Töövõtja on OÜ Decider, kes
teostab Suureoja silla renoveerimise tööd, kus silla konstruktsioonid avatakse ja remonditakse. Laiendatakse silla pealesõite
ja paigaldatakse silla pealesõitudele piirded.

VIGALA SÕNUMID
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Juulikuu sünnipäevalapsed
Asta Alt 			
Leida Üürike 			
Agnes Jalakas 			
Linda Rist 			
Harri-Heinrich Hiibus 		
Helju Kuldma 			
Linda Roosi 			
Helgi-Kristi Valge 		
Salme-Vilhelmine Kangur
Milvi Üürike 			
Viivi Sõber 			
Salme Lebin 			
Lilli Rokk 			
Ülo Pärna 			

91
89
88
86
85
84
82
82
80
75
75
65
65
60

Augustikuu sünnipäevalapsed
Virve Alliksalu 			
Osvald Sinikas 			
Kaie Bergmann 			
Jaan Verbu 			
Villi-Maidu Kliss 		
Igor Kolesov 			

81
80
75
75
70
60

Ringi ratast käivad aastad
kevad, suvi, sügis, talv.
Ringi ratast käid ka sina,
otse meie silme all.
Soovime sul jõudu jaksu,
soovime sul tervist paksu,
soovime veel ühte-teist,
kuid eelkõige õnne neist.
Palju õnne!
Uued ilmakodanikud
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Eero Aun
Anna Marie Seller
Laura Mürgimäe
Õnnitleme vanemaid!

Vigala valla
spordipäev toimub
10. augustil
Kivi-Vigalas.
Täpsem info valla
kodulehel.
Kivi-Vigala ja
Vana-Vigala
lasteaiad avatakse
esmaspäeval 19.08.2013

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 avaldamiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Meie hulgast lahkunud:
Iivo Kukk
Avaldame kaastunnet
perekond Kukele pereisa
Iivo Kuke
kaotuse puhul.
Vigala kaitseliitlased
Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

