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Sellise kokkuvõtte võib panna Ra-
plamaa Partnerluskogu poolt kor-

raldatud õppereisile Poola Vabariiki 
Sileesia Vojevoodkonda. Saime küll 
vaid põgusa pilgu heita Poola LE-
ADER projektide toel tegutsevatele 
korraldajatele, nende poolt rajatud 
objektidele ja tehtud tegudele, kuid 
mõtteid ja ideid tekkis mitmeid. Oli 
äratundmisrõõmu, avastamisi ning 
tekkis uusi mõtteid, kuidas oma kü-
laelu läbi pärimuskultuuri elavdada. 
Nii et igati tore, hariv ja õpetlik ette-
võtmine.

Raplamaa Partnerluskogu on õppe-
reise teistesse maadesse organiseeri-
nud alates 2007. aastast ning alati on 
reisile kaasatud ärksaid külaliiguta-
jaid igast vallast. Seekord moodusta-
sid Vigala esinduse Natalia Lüllmaa, 
Heli Lints, Margit Liira ja Astra Põl-
ma.

Lühidalt siis sellest millega Poolas 
tegeletakse, milliseid projekte on kir-
jutatud ja mida korda saadetud.

Päris palju on panustatud küla-
keskuste ehitamisse. Missiooniks on, 
et igas külas peab olema koht, kus 
inimesed saavad koos viibida ja oma 

tegevusi korraldada. Kui on olemas 
koht, siis tuleb leida tegusad inime-
sed, kellest seal kandis puudust ei näi 
olevat, ning lasta neil toimetada. 

LEADER projektide toel on korras-
tatud parke, kirikuid ja sotsiaalobjek-
te. Meid viidi vaatama kaht laulula-
va. Esimene asus Jaworzes kaunis 
ajaloolises pargis. Kui ennem oli seal 
plats ja pingid, siis tänaseks on raja-
tud uhke laululava, turismiinfopunkt 
ning mänguväljak. Istepinkide kohal 
on laialitõmmatav markiiskatus. Tei-
ne laululava asetses Stara Wiesis ja 
paelus meid mätaskatuse ja kuppela-
kendega.

Cieszynska Kraina tegevusgrupi 
liikmed on ühiskondliku pritsumaja 
kõrvale ehitanud endale vabaõhu-
külakeskuse. Tegemist on suure pa-
viljoniga, kus on võimalik viia läbi 
koolitusi ja külapidusid suvisel ajal. 
Paviljonis on massiivsed pingid-lauad 
ja kamin ning grillinurk. Selline hoo-
ne oleks sobilik ka meie vihmasesse 
kliimasse. LEADERi kaastoel on piir-
konda ehitatud veel ronimissein ja 
vabaõhu jõusaal. 
Ringkäigul viidi meid ka kolme te-

gevuskeskusesse. Maciej Bienieki 
farmis on rajamisel taluelu ja vana-
aegseid põllutöid tutvustav teemakes-
kus. Peremees on olnud aastaid vana 
tehnika ja sõidukite koguja. Plaanis 
on vanad põllutööriistad korda teha 
ja neid ka õppeesmärkidel kasutada. 
Seni on igal aastal korraldatud üks 
suurem teemapäev, millest valmib 
hiljem õppefi lm. Farmist on kujune-
nud külakeskus.

Leivakoda Gorki Wielkies on kes-
kendunud koduloole ja meenutab 
meie talumuuseume. Atraktiivseks 
teeb selle paiga õppeprogramm „Vil-
jast leivani“, mida viib läbi väga ka-
rismaatiline vanahärra. Programmi 
käigus tutvustatakse erinevaid etappe 
leivaküpsetuses, või ning mee valmis-
tamises. Publikut kaasates tuuakse 
külastajani vana aja eluolu. Program-
mi käigus küpsetatakse ka kooriklei-
ba, mida siis iga meister pärast ahjust 
välja võtmist mõnusasti taluvõi, kõr-
nepasta või meega maheda viljakohvi 
kõrvale ampsata sai.

Pudeleki aiandustalu omanik on 
kohaliku aianduskultuuri eestvedaja 
piirkonnas. Lisaks istikute kasvatu-
sele ja müügile tegeleb ta ka piirkond-
liku koostöö edendamisega. Ühiselt 
korraldatakse aastas kolm piirkond-
liku teemapäeva. Peremees lubab 
lahkelt oma õdusat külalistemaja ka 
ürituste korraldamiseks. 
LEADRI toel arendatakse rahvakul-
tuuri (traditsioonid, kirjalik pärand, 
rahvariided) ja kunsti.
Erinevates piirkondades on läbi vii-
dud teemapäevi, mille eesmärkideks 
on vanade traditsioonide tutvustami-
ne ja elus hoidmine. Palju tegevusi 
on suunatud noortele kui tulevastele 
pärandkultuuri kandjatele. Korralda-
takse õpitubasid ja konkursse.

Iseloomulikumad ja huvitavamad 
neist:
• Ohustatud vanakeele ja kultuuripä-
randi säilitamine. Meil oli võimalus 
tutvuda Wilamowice piirkonna ini-
mestega, kes tutvustasid oma keelt ja 
rahvarõivaid. Tore oli vaadata kuidas 
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noormehel silm säras, kui ta oma selt-
si tegemistest rääkis. Nad on lindis-
tanud keeleoskajaid, korjanud mur-
desõnu, uurinud rahvariideid ja laule, 
avaldanud vanu dokumente ja neid 
ka teistele tutvustanud. Kahjuks pole 
keelel ametlikku tunnustust ja riigi 
poolt toetus puudub.
• Kohaliku murdekirjaniku poolt aas-
taid avaldamata raamat. Kodulooline 
romaan avaldati, dramatiseeriti, las-
tele õmmeldi ajastutruud kostüümid 
ning esitleti.
• Viljapärgade ja erinevate taimsete 
kaunistuste valmistamine.
• Koogiküpsetamisetalgud, rahvus-
like toitude valmistamise koolitus ja 
perenaiste seltside vastastikkused 
mõõduvõtmised.
• Kunsti ja käsitöötubade läbiviimine. 
Ühe projekti käigus õpetati tikkimist 
ning projekti väljundiks oli 9 x 4,5m 
ristpistetehnikas valminud seinavaip 
Grünwaldi lahingu maalist. Vaip tiki-
ti ruutmeetriste osadena ja selle val-
mistamine võttis aega 2 aastat. 
• Fotokonkurss, mille juurde lisati 
kohaliku luuletaja poolt poeemid ja 
anti välja fotoalbum. Kogu kirjastus 
ja tõlketegevus on toimunud vaba-
tahtlikkuse alusel.

• Kunstiprojekti raames korraldati 
kahe aasta jooksul kunstitudengite 
abil erinevaid töötubasid, korraldati 
konkursse ning loodi kunstnike ühen-
dav internetilehekülg.

Õppereisi ajal külastasime erine-
vaid muuseume ja kunstikodasid.
• Jan Walachi galerii, kus tutvusime 
kunstniku elutöö ja saatusega. Ga-
lerii korraldab kursusi ja tutvustab 
kunstniku elu.
• Florian Kohuti kunstigalerii. Te-
gemist on Poola ühe tuntuma tegev-
kunstniku galeriiga. Tema kaubamär-
giks on hernehirmutised. Kunstnik 
korraldab kogukonnale festivale.
• Puuskulptuuride valmistaja Januz 
Wedzicha töötuba.
• Zywieci õlletehas rabas meid oma 
innovaatilisusega. Teekond algas ret-
kega minevikku, ajatunnel viis meid 
keskaega, kus sai heita pilk keskaja 
tänaval asetsevate majade aknast 
sisse ning näha õllekultuuriga seo-
tud tegevusi. Hiljem viidi muuseumi 
külastajad vanasse pruulikotta ning 
kohvikusse. Eksponaate täiendasid 
audiovisuaalsed efektid.
• Pitsimuuseumis oli väljapanek eri-
nevatest ajaloolistest ja ka kaasajal 
loodud imepeentest pitsidest.

Koolielu on tänaseks juba oma ta-
valisse rütmi loksunud. Uue koo-

liaasta esimese kuu jooksul on lisaks 
õppetööle koolis ka muud huvitavat 
toimunud. Esimene suurem ettevõt-
mine oli 13. septembril tervisepäev 
„Reipalt koolipinki“. Sel päeval käi-
sid 1. - 5. klass oma klassijuhatajate 
eestvedamisel matkamas – enamik 

Harjumuslikult lõpetab iga projekti 
temaatiline suurüritus. Meil õnnes-
tus viibida kogukonnapäeval „Kuidas 
kasutada seda, mis on loodud kaua 
aega tagasi“. Oli vahva terviklik üri-
tus – väljas olid erinevad perenaiste 
seltsid, kes pakkusid kohaliku toitu, 
toimusid töötoad: sepad, puunikerda-
jad, keraamika, õmblus. Kavas olid 
tuletõrjujate võistlused, vanaaegsete 
võitluskunstide demonstratsioon, ko-
halikul legendil põhinev näiteäng. 
Poolamaa kogukondade üheks tugi-
sambaks tundus olevat vabatahtlike 
tuletõrjujate tegevus, ka LEADER 
programmist on neid hoonete reno-
veerimisel ja noorte tegevuste aren-
damisel toetatud. Kogukonnapäeval 
oli näha, kuidas erinevate piirkonda-
de pritsumehed omavahel mõõtu võt-
sid ning nende hulgas oli väga palju 
lapsi ja noori.
Vigala rühm arutas õhtuti päeval 
nähtut ning mõtiskles, mida võiks 
meie vallas teha. Tekkis mitmeid 
mõtteid ja plaane ning ehk suudame 
üht-teist ka korda saata. Ühes oleme 
kindlad – kogukonna tegelik jõud pei-
tub koostöös.

Astra Põlma

lapsi käisid päeva jooksul Hirvepar-
gis loodust nautimas, 4. klass aga 
veetis mõnusalt aega Emily-Melissa 
Pilve vanaema Merikese koduõuel. 6. 
- 9. klassi õpilased said mõisapargis 
Koit ja Mare Roosi juhendamisel tut-
vust teha vibulaskmisega. Toimus ka 
klassidevaheline võistlus, kus arvesse 
läksid viie parema tulemused. Võit-
jaks tuli seekord 9. klass, kuid kõige 
täpsem vibukütt on meie kooli 7. klas-
si poiss Markus Rudak. 

Traditsiooniline aastajooks toimus 
16. septembril, distantsi pikkuseks 
2013 meetrit. Poiste hulgas läks võit 
vennalikult jagamisele nelja noorme-
he vahel – finišijoone ületasid koos 
Urmis Veimann (8. kl), Hannes Välis 
(7. kl), Andreas Välis (7. kl) ja Elvis 
Gross (8. kl). Tüdrukutest tuli teist 
aastat järjest võitjaks Hanna Hatto 
(8. kl). Nooremate õpilaste hulgas või-
tis 1. klassi jooksu Rasmus Noppel, 2. 
- 4. klassi lastest olid kiireimad Sand-
ra Plamus (2. kl) ja Joonas Asumets 
(3. kl).

23. septembril tähistasime 1. - 4. klas-
siga sügise sünnipäeva. Kingituseks 
sai sügis endale meie laste lauldud 
sügislaulud, sünnipäevapeol sai veel 

sügisega seotud mõistatustele vastu-
seid nuputada, lõbusaid mänge män-
gida, sünnipäevakaarti joonistada 
ning lõpuks ka suu magusaks. Samal 
päeval algas koolis ka nädalapikku-
ne sügisnäitus, kuhu kõik lapsed ja 
õpetajad oma koduaia ilusad, suured, 
väikesed, viguriga või muudmoodi 
toredad sügisannid teistele vaatami-
seks välja võisid panna. Näitusel olid 
näha ka sügise sünnipäevaks joonis-
tatud õnnitluskaardid. Uudistamist 
– imetlemist jätkus kõigile nädala lõ-
puni välja.

Kui soovite meie kooli tegemistest üle-
vaadet ka pildis, leiate kindlasti koo-
li koduleheküljelt www.vana-vigala.
edu.ee üles galerii, kus kõik toredad 
ettevõtmised kenasti kajastatud! Ok-
toobris on kohe-kohe tulemas õpetaja-
te päev ja leivanädal, mil on plaanis 
huvitavad õppereisid Tallinna Leibu-
ri leivatehasesse ning Sillaotsa Ta-
lumuuseumi. Esimene õppeveerand 
lõpeb 18. oktoobril viktoriinipäevaga 
ning algabki sügisvaheaeg!

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

September Vana-Vigala 
põhikooliS
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Juba seitsmendat korda sai ette-
võetud suvine külade ekskursioon. 

Seekordne rühm komplekteeriti kol-
me küla Kurevere, Vana-Vigala ja 
Vängla küla huviliste baasil, liitumis-
sooviga ka teistest küladest. Sõitjaid 
oli 43. Miks valiti sihtpunktiks Läti, 
eks taheti meenutada vanu aegu. Rei-
si algul rühma kõige vanem liige En-
del Koorep meenutas juhtumit, kus 
majandi ajal sõideti Riiga Pärnust 
laevaga, kuid tagasisõiduks tuli iga-
ühel leida oma võimalus, sest merel 
möllas torm. Enne piiri ületust leidis 
mõni, et ID-kaart pikendamata või 
hoopis isikutunnistus koju ununenud. 
Saime hakkama.

Eestlased ja lätlased on pika aja 
jooksul saanud üsnagi lähedasteks 
rahvasteks Läänemere ääres. Eestla-
sed ja lätlased pole endi vahele kind-
lusi ehitanud ega suuremaid sõdu 
pidanud, pigem on üksteist hädas ai-
danud. Lätlased ja leedulased kuulu-
vad ühte keelerühma, seetõttu mõis-
tavad teineteist paremini nagu meie 
mõistame soomlasi. 

Kui tee ääres nägime puude alleed, 
siis tuli meelde, et lätlaste jaoks on 
kaks rahvuspuud, meeste jaoks tamm 
(ozols) ja naiste jaoks pärn (liepa). 
Mere ääres käies meenus, et mere-
vaik (dzintars) on osa lätlaste kultuu-
rist. Salacgrivat läbides olid väljas 
Baltikumi suurima muusikafestivali 
Positivus reklaam. Sinna jõuab juulis 
tuhandeid külastajaid ka Eestist.

Münchauseni muuseum. Kõige suu-
rema külastajate arvuga muuseume 
Lätis. Reisi ajal maksis läti latt, kuid 
ka euroga sai arveldada. Juba praegu 
on naabritelt kuulda ja lugeda ning 
tunda ebakindlust euro vastu, sest ta 

tõstab hindu. Kurb tõdemus. Näitusel 
saab vaadata materjale parun Münc-
hauseni elust Duntes. Lisaks on väl-
jas tolleaegseid majapidamistarbeid, 
Läti ajalooliste isikute vahakujud, 
kusjuures imestati kui ehtsad need 
välja näevad. Lisaks olid mitmetel 
riiulitel väljas veel õllekannud. Jää-
gu seda muuseumikäiku meenutama 
üks lugu, miks oli Münchauseni hobu-
ne seotud kirikutorni tuulelipu külge? 
“Öö jooksul oli küla sügavasse lumme 
mattunud, tema magamise ajal ilm 
aga muutus ja sedamööda kuidas lumi 
sulas, vajus M. õige pehmelt maa pea-
le tagasi. Ja see, mida M. pimeduses 
puutüükaks pidas ja mille külge oma 
hobuse oli sidunud, oli tegelikult rist 
või kukk kirikutorni tipus.”

Turaida. Liivlaste vanema Kaupo 
residents. Kiriku lähedal on Turaida 
Roosi haud. Sügav kummardus õnne-
tu armastuse ohvrile. Poeet J. Rainis 
on kasutanud legendi oma näidendis 
„Armastus on tugevam kui surm“. 
Muljetavaldavad on aasale paigalda-
tud Indulis Ranka ligi 2,5 m kõrgused 
graniidist skulptuurid, neid on 26 ja 
seda ala nimetatakse rahvalaulude 
pargiks. Piiskopilinnuse lähedal oli 
teatud aastad tagasi maalihe, nüüd-
seks on see koht äramärgitud ja nõlv 
kindlustatud. Linnuseasula tekkis 11. 
sajandil, 18. sajandil põletati. Peatorn 
on restaureeritud ja 38 m kõrgusest 
tornist avanes ilus vaade ümbruskon-
nale - Koiva ürgorule.

Gauja rahvuspark. Asutatud 1973. 
a. Pindala 917 ruutkilomeetrit. Si-
gulda ümbrust nimetatakse Liivimaa 
Šveitsiks. Alla ürgorgu sõites näeme 
Baltikumi suurimat Gutmani koo-
bast. Koopast voolab välja puhta vee-
ga allikas, millega nägu pesta ja end 
värskendada. Nimetus tuleneb ravija 
Gutmani nimest. Kirjutusi kaljudel 
on säilinud 17. lõpust. Vanima turis-
miobjekti külastuselt lähme uurima, 
kus asub köisraudtee. Leid-
sime. See avati 3. jaanuaril 
1969. a, pikkus üle kilomeetri, 
jõe kohal kõrgust 40 meetrit. 
Köisraudtee ühendab Sigul-
dat Krimuldaga. Jõeäärsetel 
aladel tihe puistu, nägemus 
tagasihoidlik. Parem pilt üle 
jõe minekul sügisel langeva-
te kirjute lehtede aegu (mee-
nutus varasemast käigust). 
Et köisraudteele suuremat 
rakendust leida, sooritatakse 
õhtuti sealt benji hüppeid. 

Liivi ordu pealinn Võnnu ehk Ce-
sis. Võnnu muinaslinnus eksisteeris 
juba 11. sajandist. Linna arengut kii-
rendasid Riia-Pihkva maantee (1868) 
ja linna jõudnud raudtee (1889) val-
mimine.

23. juunil 1919. aastal purustasid 
eestlased ja lätlased Võnnu lahingus 
ülekaalukad Landeswehri väed. Selle 
lahingu mälestuseks iga aasta tähis-
tame Võidupüha. Monumendi jalamil, 
mis pühendatud Eesti ja Läti relva-
vendlusele, tegime ühispildi. Saarlas-
te abiga taastatud mälestusmärgi ees 
meenutas sõja kulgu Hillar Aiaots ja 
Eesti riigipiiri kulgemist Reemet Ka-
sekamp.

Meie reisirühma liikmed jõudsid 
käia linnapeal ja einestada enne ko-
jusõitu. Tagasisõit kulges viperusteta 
ja olime õnnelikud teadmise üle, kus 
saab alguse Võidupüha meie elus. 
Järgmine Läti külastus võiks sealt 
jätkuda. 

Mõned tähelepanekud. Lätis on 
teed kehvemad, halvema kvaliteedi-
ga, liikluskultuur jätab soovida, pal-
ju mõttetuid möödasõite ning asjatut 
kihutamist. Lätis kasvatatakse palju 
maisi, taimedekasv on oluliselt kõr-
gem Halingas nähtuga. Eesti tera-
vilja, rapsipõllud pakuvad paremat 
vaatepilti. Kõik me saime harjutada 
unustatud vene keelt, kasutada ko-
halikku sõna saldejums (jäätis). Reisi 
lõpul sai küsitud, kuhu minna järgmi-
sel aastal. Ühe vastusena kõlas Toila. 
Bussijuht lisas, et reisid võiksid olla 
kahepäevased. Kindel on see, et või-
malusel ja heal tahtmisel läheme ik-
kagi Eestimaad avastama.

Loomulikult tänusõnad bussijuht 
Ahto Paaretile. Reisikava kokkupa-
nekut toetas perekond Aiaots. Lõpus 
jääb tänada Teid, kallid reisist osa-
võtjad, olite väga osavõtlikud ja tar-
mukad. Ilusat sügist Teie peredesse!

Jaan Viska

reiS lõunanaabrite juurde
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

04.09.2013. istungil otsustati:
- määrata Läti külas asuva Kurvi tee 
teenindamiseks vajalikuks maa suu-
ruseks 10435 m2, Sepasoo tee teenin-
damiseks vajalikuks maa suuruseks 
51528 m2, Põllusmaa tee teeninda-
miseks vajalikuks maa suuruseks 
6061 m2, Vana-Vigala külas asuvate 
Pitku tee L1 teenindamiseks vajali-
kuks maa suuruseks 1749 m2, Pitku 
tee L3 teenindamiseks vajalikuks 
maa suuruseks 7403 m2, Sulo tee 
L2 teenindamiseks vajalikuks maa 
suuruseks 1263 m2 ja Tammiku tee 
teenindamiseks vajalikuks maa suu-
ruseks 3278 m2;
- väljastada projekteerimistingimused 
neljale taotlejale;
- anda kirjalik nõusolek kahe puur-
kaevu rajamiseks;
- väljastada kaevetöödeluba ühele 
kinnistule kraavi rajamiseks;
- väljastada ehitusluba ühele kinnis-
tule tiigi rajamiseks;
- väljastada kasutusluba elektri maa-
kaabelliini kasutusele võtmiseks;
- eraldada Kivi-Vigala Lasteaia kõn-
nitee remondiks investeeringute re-
servist orienteeruvalt 5510 eurot + 
käibemaks, lisandub nende kõnnitee-
plaatide hind, mida ei saa kasutada;
- kanda maha vallavalitsuse arvel ole-

vad 6 monitori Samsung 932B ja üks 
arvuti ML 330;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 255 eu-
rot.

18.09.2013 istungil otsustati:
- kehtestada 2013. aasta 4 kuu eelar-
veliste vahendite jaotus põhikoolide 
vahel;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 160 eu-
rot;
- kinnitada Kivi-Vigala ja Vana-Vi-
gala lasteaedade lahtiolekuaegadeks 
igal tööpäeval kella 7.30 kuni 18.00.

Vigala Vallavolikogus

26.09.2013 istungil otsustati:
- nimetada jaoskonnakomisjon nr 1 
järgmises koosseisus: komisjoni esi-
mees Malle Kivi ja liikmed: Salme Le-
bin, Ruta Sume, Anne-Ly Johanson, 
Anne Vitsberg, Maile Ervin, asendus-
liikmed Urve Veimann ja Leili Seiso-
nen;
- nimetada jaoskonnakomisjon nr 2 
järgmises koosseisus: komisjoni esi-
mees Ave Vaarma, liikmed: Mare 
Veiand, Helja Konnapere, Mai Sipel-
gas, Heino Aosaar, Anu Aro, asendus-
liikmed Tiina Lepp ja Elle Ermann;
- võtta vastu Vigala valla eelarvestra-
teegia 2014 – 2017;
- anda nõusolek seitsme maaüksuse 
riigi omandisse jätmiseks;
- võõrandada otsustuskorras Vigala 
vallale kuuluv Lao maaüksus; 
- määrata Vigala valla 2013. aasta 
majandusaasta aruande auditeerijaks 
OÜ Maret Saatuse Audiitorbüroo;
- kinnitada Tiduvere küla külavane-
maks Olavi Allipere;
- korraldada Vigala valla haldusterri-
tooriumil rahvaküsitlus “Meie Vigala 
on meie nägu” ajavahemikul 05. ok-
toober kuni 20. oktoober 2013. a;
- eraldada MTÜ-le Vigala Külade 
Ümarlaud tegevustoetust 600 eurot.

kiki toel valmisVana-Vigala mõisa 
pargi põhiprojekt ja hoolduskava

SA Keskonnainvesteeringute Kes-
kuse (KIK) nõukogu otsustas 

eelmine aasta toetada Vigala Valla-
valitsuse projekti "Vana-Vigala mõi-
sa pargi rekonstrueerimise projekt" 
Looduskaitse programmist. Projekti 
eesmärgiks oli saada ülevaade mõisa 
pargi tänasest olukorrast ja edaspidi 
vajalikest tegevustest, et saavutada 
pargi loodus- ja muinsuskaitseline 
väärtus.

Valmis projektlahendus säilitab ole-
masoleva ruumistruktuuri. Tänu pro-
jektile on võimalik kavandada teede 
ja platside uuendamist ja rajamist, 
raieid ja uusistutusi, tiikide korrasta-
mist, vaadete avamist, vertikaalpla-
neerimist, väikevormide uuendamist 
ja rajamist ning kivimüüride ja haua-
tähiste konserveerimis- ja restauree-
rimistöid.

Projektlahendus aitab taastada par-
gi ajaloolist planeeringut. Raiete ja 
uusistutustega tõuseb pargipuistu ja 
pargi üldine esteetiline väärtus. Raja-
tiste uuendamine ja ehitamine tõstab 
pargi puhkemajanduslikku väärtust 
ning loob eeldused pargi funktsionaa-
lse kasutamise suurenemiseks. 

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ arhi-
tektide Liisa Prosti ja Ahti Kree poolt 
valminud projektiga püüame lähiaas-
tatel ellu viia eelpool nimetatud tööd, 
et säilitada pargi peamised väärtused 
- ajalooliselt kujunenud planeeringu 
ning elurikkuse. Projekti maksumus 
oli 18 676,80 eurot, millest valla oma-
osalus 1867,68 eurot.

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist

AlAnud on eelArvetAotluste 
vAstuvõtt 2013. AAstAks

Käes on 2014. a vallaeelarve koostamine. Ootame MTÜ-de, seltsingute, üksikisi-
kute, jne eelarvetaotlusi hiljemalt 08.11.2013 e-postiga: merje@vigala.ee või 

paberkandjal tavapostiga vallavalitsusse. 

Nii e-kirja kui ka tavakirja selgituseks palume märkida “Eelarvetaotlus 2013”.

Taotlusvorm on saadaval valla kodulehel www.vigala.ee/taotlusvorm.rtf 
Taotlusvormile on soovitav lisada kalkulatsioone, lisaselgitusi jms.

Info: Merje Voog, merje@vigala.ee



Vigala Vallavolikogu valimisteks esitatud kandidaatide registreerimine ja registreerimisnumbri andmi-
ne (Vigala valla valimiskomisjoni otsus 13. september 2013 nr 9)

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 37 lg 1 ja 2 ning Vabariigi Valimiskomisjoni määruse 07.07.2009 
nr 17 “Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” § 
14 ja § 18 alusel Vigala Valla Valimiskomisjon o t s u s t a b:
1. Registreerida 20. oktoobril 2013. a toimuvateks Vigala Vallavolikogu valimisteks esitatud kandidaadid ja anda 
neile järgmised registreerimisnumbrid:

Eesti Reformierakond
 nr 101 MEELIS VÄLIS
 nr 102 VALLO ASPERK
 nr 103 KARIN HEKK
 nr 104 LAIVI HINTS
 nr 105 AIVAR JÕGISTE
 nr 106 MARKO KREUZ
 nr 107 IVO KUKK
 nr 108 HELI LINTS
 nr 109 NEEME NOPPEL
 nr 110 HILLAR ORAV
 nr 111 MARGE PLAMUS

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
 nr 112 FREDY KULDMA
 nr 113 HELMI HIIBUS
 nr 114 RICHARD LUMI

Valimisliit Vigala Väega Värk
 nr 115 ESTER-EVI ALEKAND
 nr 116 OLAVI ALLIPERE
 nr 117 MARTIN ANDRELLER
 nr 118 JAAK HIIBUS
 nr 119 MARET JÄRV
 nr 120 HELBE KLISS
 nr 121 TIIT KUIMETS
 nr 122 PRIIT KÄRSNA
 nr 123 SILJA KÄÄR
 nr 124 ANNE KÜLAOTS
 nr 125 MARGIT LIIRA
 nr 126 KRISTINE NIIT
 nr 127 JÜRI NISUMAA
 nr 128 ANTS OJAVEE
 nr 129 ANDRUS REITER
 nr 130 ENN ROOSI
 nr 131 TIIT ROOSI
 nr 132 VILJO SIIMSALU
 nr 133 RIINA VIIBUS
 nr 134 MERJE VOOG
 nr 135 RAIVU ÜLEMAANTE

Eesti Keskerakond
 nr 136 JAAN KUUSIK
 nr 137 JAAN VISKA
 nr 138 HEIKI KULLAP
 nr 139 TOIVO AVERIN
 nr 140 HENDRIKKO JUHKAM
 nr 141 ASTRA PÕLMA
 nr 142 TIIT KUUSIK
 nr 143 RAINER ALLIPERE
 nr 144 HEINO ÜÜRIKE
 nr 145 KAILI KIRSIPUU
 nr 146 REIN LÄTTEKIVI
 nr 147 TAIVO KUUSIK

2. Otsus jõustub allakirjutamisest.   



ME OLEME UHKED VIGALA VALLA ÜLE, SEST 
* Elame turvalises ja kaunis elukeskkonnas 

* Valla inimesed on toimekad, koostöövõimelised ja sõbralikud 
* Meie lapsed saavad hea hariduse meie oma lasteaedades ja koolides 

* Suudame oma lastele pakkuda kindlustunnet nii sünnitoetuse, sünnipäevatoetuse, aga ka 
tasuta koolitoidu, õppevahendite, transpordi ja huvitegevuse võimaldamisega 

* Valla külade elanikud  on aktiivsed seltsielu edendajad 
* Meie hulgast on sirgunud tublid sportlased 

* Ettevõtjad ja talunikud on oma töökusega eeskujuks naabritele 
* Vigala vaim on haaranud inimesi nii siin- kui sealpool Vigalat 

MEIE EESMÄRGID JÄRGMISEKS VALIMISPERIOODIKS: 

Hoiame oma valla iseseisvana – meie inimesed peavad saama oma töövilju 
ise nautida 
Paneme info paremini liikuma – naabrid teadku meie tegemistest, nii 
areneb kasulik koostöö 
Muudame hariduse veel kättesaadavamaks ja väärtuslikumaks – toetame 
nii laste huvitegevust kui ka täiskasvanute õpet 
Panustame tööharjumuste väärtustamisse – taastades lastele töölaagrid, 
kujundame nendes austust ja armastust töö vastu
Muudame Vigala turistide meelispaigaks – erinevate turismialaste 
huvigruppide koostöö pakub mitmekülgsemaid teenuseid turistidele 
Teeme korda Vigala staadionid – valla iga noor ja vana peab saama 
võimaluse veeta vaba aega ja sportida ilusal ja korras staadionil 
Oleme teile, hea valla rahvas, abivalmis ja meeldivaks koostööpartneriks, 

SEEPÄRAST TULE JA HÄÄLETA MEIE POOLT! 



Meie Vigala on meie nägu! 

Et asju muuta, pane õlg alla ja vasta küsimustele! Vastuseid  kasutatakse vallaelu planeerimiseks peale 
valimisi vallavalitsuse ametnike ja volikogu liikmete poolt. I Täida küsimustik käsitsi ja jäta valimas 
käies valimispunkti või too vallavalitsusse või II lae fail alla www.vigala.ee/kysitlus.rtf  ja salvesta oma 
arvutisse ning saada elektrooniliselt e-postiga kysitlus@vigala.ee või III täida küsimustik 
elektrooniliselt (link lisatakse valla kodulehele). Küsitluse läbiviimise aeg on 05. - 20. oktoober 2013.a. 

Mida on vallas siiani tehtud hästi, mida tuleks kindlasti tulevikus jätkata? 
1. .............................................................................................................................

.............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Mis on vallas praegu kõige suuremad probleemid, mille lahendamist ootad? 
1. .............................................................................................................................

.............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Millised uued teenused, ehitused jms tuleb 4 aasta jooksul kindlasti ära teha? 
1. .............................................................................................................................

.............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Mis keskuses käid ise või käib Sinu pere kõige sagedamini, et tarbida teenuseid 
(nt haridusteenused, kultuuriteenused, sporditeenused, kauplused, tervishoiu-
teenused ...), mis Vigalas pole kättesaadavad, ei sobi või pole piisavad?

Märjamaa  Iga päev/3-5 k nädalas/1-2 k näd./kord kuus/harvem (jooni alla) 
Olulisemad teenused:   ................................................................................................... 
........................................................................................................................................
Pärnu-Jaagupi Iga päev/3-5 k nädalas/1-2 k näd./kord kuus/harvem (jooni alla) 
Olulisemad teenused:   ................................................................................................... 
........................................................................................................................................
Pärnu   Iga päev/3-5 k nädalas/1-2 k näd./kord kuus/harvem (jooni alla) 
Olulisemad teenused:   ................................................................................................... 
........................................................................................................................................
Rapla   Iga päev/3-5 k nädalas/1-2 k näd./kord kuus/harvem (jooni alla) 
Olulisemad teenused:   ................................................................................................... 
........................................................................................................................................
Muu ....................... Iga päev/3-5 k nädalas/1-2 k näd./kord kuus/harvem (jooni alla) 
Olulisemad teenused:   ................................................................................................... 
........................................................................................................................................

Juhul kui Vigala vald peab 2017.a ühinema mõne naabriga, kas Sinu eelistuseks 
on (tõmba joon alla)? 
Halinga v / Märjamaa v/ Kullamaa v/ muu ............./ viimase võimaluseni mitte liituda 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ankeedi täitja:   Sugu: M/N         Vanus ................... 
Lisaandmed (täitmine vabatahtlik):  
Ees- ja perekonnanimi: .................................................................................................. 
e-post, kontakttelefon info täpsustamiseks, lisa küsimiseks: .......................................... 



Valijakaart 

Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. 
Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa 
võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi 
kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja. Kui valijakaart ei ole 15. 
päevaks enne valimispäeva (05.10.2013) kohale jõudnud, tuleks selgituse saamiseks 
pöörduda vallavalitsuse poole. Seda saab teha ka telefoni teel (tel. 489 4778). 

Vigala valla valimisjaoskondade lahtiolekuajad 

Valimisjaoskond nr 1 

Hääletamise info: Jaama tn 21, Vana-Vigala küla, Vigala vald, Rapla maakond 
78003 (Vana-Vigala Rahvamaja) 
Hääletamise aeg valimispäeval: 20.10.2013 kell 9.00 - 20.00 
Sidevahendid: tel: 5664 3958; 482 4581 
Piirid: Avaste, Kausi, Kesu, Kojastu, Läti, Oese, Ojapere, Paljasmaa, Tiduvere, 
Tõnumaa, Vanamõisa, Vana-Vigala ja Vängla külad  

Eelhääletamine: 14. - 16.10.2013 Jaama tn 21, Vana-Vigala küla, Vigala vald, Rapla 
maakond 78003 (Vana-Vigala Rahvamaja) 
Eelhääletamise aeg: kell 12.00 - 20.00
Sidevahendid: tel: 5664 3958; 482 4581 

Valimisjaoskond nr 2 

Hääletamise info: Kiriku tee 4, Kivi-Vigala küla, Vigala vald, Rapla maakond 
78001 (Kivi-Vigala Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 20.10.2013 kell 9.00-20.00
Sidevahendid: tel: 5805 0530;  482 5681 
Piirid: Araste, Jädivere, Kivi-Vigala, Konnapere. Kurevere, Leibre, Manni, Naravere, 
Palase, Pallika, Päärdu, Rääski, Sääla ja Vaguja külad

Eelhääletamine: 14. - 16.10.2013 Kiriku tee 4, Kivi-Vigala küla, Vigala vald, Rapla 
maakond 78001 (Kivi-Vigala Rahvamaja) 
Eelhääletamise aeg: kell 12.00 - 20.00
Sidevahendid: tel: 5805 0530; 482 5681 

• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda 

• Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse 
kantud valla või linna täpsusega 

Tule kindlasti valima, sest Sinust sõltub järgmise nelja aasta otsustajate ring! 



Valimisliit Vigala Väega Värk 
Vigala on väike, kuid 

muljetavaldava ajalooga paik, kust 

on sirgunud palju pühendunud 

oma ala meistreid, kes on oma 

tegevuse ja saavutustega äratanud 

imetlust nii kodus kui ka raja taga. 

Väega inimesed tunneb ära sellest, 

et nad on rahulikud ja sihikindlad. 

Nad teavad, mida teevad ning 

oskavad asju toimima ja liikuma 

panna. 

 

Meie valimisnimekirja kuulujate 

jaoks pole võim ja poliitikas 

osalemine eesmärgiks omaette, 

vaid meie inimesed on nõus 

andma igapäevase töö kõrvalt oma 

valla heaks osakese endast.
 

MEIE VALD ON MEIE KÕIGI NÄGU! 

Valmisliit Vigala Väega Värk on valimisliidu Vigalal Pole Viga järglane. Meie valimisliidus kandideerivad 
vabad vallakodanikud, kes on Vigala valla patrioodid. Juba alates 2005. aastast on meie eesmärgid: 

Vigala inimeste heaolu, 
millest lähtume otsustamisel. 

Kodutunne – oma tuba, oma 
luba. 

Iga Vigala inimese panus on 
oluline.

 
 

On ääretult positiivne, kui palju on meie valla inimesed oma kodupaiga heaks ära teinud. 2009-2012.a Eesti 
valdade võimekuse edetabelis asume 226 omavalitsuse hulgas 70. kohal.  

Vigala on tõestanud, et väike on paindlik – 2009-2013.a on meie inimeste osalusel endiselt viidud 
ellu suuri projekte ja tegevusi, mille maht kokku ületab vallaeelarvet kordades, näiteks: 

Kivi-Vigala lasteaias on valminud spordi- ja 
vabaajaruumid ning perearsti kabinet. Töötab maadlus- 
ja liikumisring nii Vana- kui ka Kivi-Vigalas. 

Hooldekodu köök on renoveeritud.  
Vana-Vigala põhikooli rekonstrueerimise välistööd on 

teostatud ja valminud on sisetööde eelprojekt. 
Vana-Vigala TTK-s uuendati soojatrassid ja -sõlmed, 

rekonstrueeriti kaks õpilaskodu, töökodade hoone, 
peahoone I etapp – kõik kokku ca 9 miljonit eurot.  

Meie tublide MTÜ-de Vigala Külade Ümarlaud ja 
Jätkusuutlik Vana-Vigala abiga on vallateed 
viidastatud, laululava ümbrus korrastatud, laululaval on 
uus elektrivarustus. Suur töö on ära tehtud Hirvepargis.  

Valminud on Vana-Vigala mõisapargi 
rekonstrueerimise projekt. 

ESF toel on läbi viidud terviseprojektid, toimusid 
tervisepäevad Märjamaa ujulas, suusarajad on nii Vana- 
kui ka Kivi-Vigalas, toimivad erinevad treeningrühmad. 

Selle kõige juures on meie laenukoormus olnud sisuliselt 0. Läbi tugeva projektimeeskonna toome ka 
edaspidi Euroopa raha Vigalasse. 

Vali meie kandidaatide poolt, sest väärtustame: 

iseseisvat Vigala valda ja oma asjade üle ise otsustamist;  
koostööd - koos töötamist, koos mõtlemist, koos otsustamist, koos vastutamist; 
inimeste kompetentsust ja algatusvõimet, mille tulemusena on sündinud traditsioonidega ettevõtmised; 
õiglust, ausust ja sõnapidamist; 
teise inimese arvamuse austamist, oskust võtta inimesi sellistena nagu nad on; 
julgust teha otsuseid; julgust tunnistada vigu; julgust küsida nõu endast targematelt.

nr 115 Ester-Evi Alekand, 
loomaarst üle poole sajandi 
nr 116 Olavi Allipere, 
Tiduvere külavanem, ettevõtja 
nr 117 Martin Andreller,   
Okupatsioonide muuseumi teadur 
nr 118 Jaak Hiibus, 
rõõmsameelne ja pühendunud kokk 
nr 119 Maret Järv, 
Vigala tervishoiu alustala 
nr 120 Helbe Kliss,  
ettevõtja, Jätkusuutlik Vana-Vigala 

juhatuse liige 
nr 121 Tiit Kuimets, 
ettevõtja 

nr 122 Priit Kärsna,   
vallavanem, lootustandev muusik :)  
nr 123 Silja Käär,  
Kurevere külavanem, õpetaja 
nr 124 Anne Külaots, 
kokk, projektikirjutaja 
nr 125 Margit Liira,    
Vana-Vigala põhikooli direktor 
nr 126 Kristine Niit, 
Kivi-Vigala Põhikooli direktor  
nr 127 Jüri Nisumaa, 
maadlustreener, õpetaja 
nr 128 Ants Ojavee, 
Vana-Vigala tulihingeline patrioot 
 

nr 129 Andrus Reiter, 
Naravere külavanem  
nr 130 Enn Roosi, 
VVTTK direktor, volikogu esimees 
nr 131 Tiit Roosi, 
Vanamõisa ja Tõnumaa 

külavanema asetäitja 
nr 132 Viljo Siimsalu, 
ettevõtja 
nr 133 Riina Viibus, 
Vigala Hooldekodu juhataja 
nr 134 Merje Voog,    
abivallavanem-arendusspetsialist 
nr 135 Raivu Ülemaante, 
ettevõtja

 

Loe lisa: http://vigala.blogspot.com 

 

 



kas soovid paremat ja turvalist elu järgmisel 8 aastal vigalas?

“JAH”  -  siis palun tule valima  ja vali tugev Vigala valla volikogu.
Vigala piirkonnas MINU ja SINU heaolu juhib otseselt ning kaudselt Vigala valla volikogu (nn omanike nõukogu).  Vallavanem allub 
volikogule ja koos valla töötajatega viib ta ellu volikogu antud suunad.

TÖÖTAB. Vigala vallavolikogu valimised võidab Eesti Keskerakond ca 7 kohaga (saab enamuse) volikogus.

Jaan Viska ja Jaan Kuusik Keskerakonnast on moodustanud juhtidest tugeva vallavolikogu meeskonna, kes loovad kiiresti Vigala vallas 
parema elu. Volikogu toetab Taivo Kuusik, kes on ärikonsultandina õpetanud ca 140 tööstust kiiresti edukaks.

Huvitav on lugeda 23.09.2013.a. uudist www.vigala.ee “Kas Vigala Keskerakond leiutas rahamasina?”. Uudises esitab  vallavanem Priit 
Kärsna “Vigala Väega Värk” kandidaatide arvamust. Uudist lugedes saab selgeks, et nemad oskavad mõelda parema elu loomise asemel 
Vigalas hoopis töökohtade vähendamisest ja enamuse asutuste sulgemisest: koolid, lasteaiad, raamatukogud, kultuurimajad, jne. 
Kas sellises Vigalas elatakse veel ka 10 aasta pärast?
Vigala Keskerakonna meeskond leiutas rahamasina: aktiivne koostöö tegijatega, jne.

TÖÖTAB. Keskerakonna volikogu kandidaadid koostasid strateegilise tegevusplaani, mille eesmärk on parendada kiiresti elu Vigalas. 

Vigala valla elanikele:
 1.  Vigala maine parandamine ja tuntuse suurendamine. Nt. innovaatiline maine. 
 2.  Ettevõtluse elavdamise soodustamine.
 3.  Sünnitoetused. Kooli alguse toetus. Toetused lasterikastele peredele. Jõulupreemia. Jne.
 4. Töökohtade loomise soodustamine
 5. Alustada lisapensioni maksmist.
 6. Palgataseme kiire suurendamise soodustamine.
 7. Turismi atraktiivsuse ja tuntuse suurendamine.
 8. Tasuta bussiliiklus Raplamaal Vigala valla elanikele. Nagu Keskerakond lõi Tallinnas.
 9. Tasuta - soodsalt elektrirattad, mida veab elektrimootor (Taivo Kuusiku idee).
 10. Kergliiklusteede loomine. 
 11. Peamised külateed tolmuvabaks ja siledaks.
 12. Kultuuri ja huviringide toetamine.
 13. EL toetuste aktiivsem kasutamine, projektidega ehitamine ja loomine.
 14. Veel palju tegevusi, mis parandavad elu Vigalas, toovad raha ning head elu piirkonda.

Volikogu tegijate meeskond:
1.  Nr.136 - Jaan Kuusik  - Tiduvere küla.  Esimesi külavanemaid. Talupidaja. Vigala Keskerakonna juht. 
2. Nr.137 - Jaan Viska  - Vängla küla.  Külavanem, õpetaja, endine koolijuhataja, lahenduste väljapakkuja.
3. Nr. 139 - Toivo Averin - Vana-Vigala küla.  Suur vallatöö kogemus, oli 2 korda Vigala vallavanem. 
4. Nr. 141 - Astra Põlma - Vana-Vigala küla.  Aktiivne kultuurielu edendaja + projektide kirjutaja + noorsootöö (vallaelu   
 tõeline hing).
5. Nr. 142 - Tiit Kuusik - Kivi-Vigala küla.  Esindab noori, nende mõtteid ja soove.
6. Nr. 144 - Heino Üürike - Naravere küla. Talunik. Külaelu aktiivne toetaja ja arendaja. 
7. Nr. 145 - Kaili Kirsipuu - Vana-Vigala küla.  Esindab noori emasid.
8. Nr. 146 - Rein Lättekivi - Avaste küla. Laialdane silmaring. Tal on sõbrad kõrgetel kohtadel Eestis ja maailmas. Toob   
 väärtusi ja raha Vigala piirkonda.
9. Nr. 147 - Taivo Kuusik - “Raasiku noorperemees”, Pallika küla. Volikogu strateegiline juhtimine. Abiraha OÜ ärikonsultant,  
 6 ettevõtte juhatuse esimees ja omanik. Ca 140 tööstuse edendamise kogemus. Ta on uus jõud, kellel on palju lahendusi Vigala  
 elu edendamiseks, juhtimiseks ja seisakust väljatulemiseks. 

Tegijaid toetavad:
1. Nr. 138 - Heiki Kullap - Rääski küla. Talupidaja.
2. Nr. 140 - Hendrikko Juhkam - Läti küla aktivist. Pillimees, eestvedaja.
3. Nr. 143 - Rainer Allipere - Tiduvere Küla. Masinamees.

TÖÖTAB.  TEEME KOOSTÖÖD  =  SAAME PAREMA ELU. 

Aitäh, parimat
Taivo Kuusik - juhatuse esimees
Abiraha OÜ
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uued raamatud 
kiVi-Vigala raamatukoguS

EESTI ILUKIRJANDUS:
Priilinn,Ketlin Kameeleonmees
Reinaus, Reeli Kliinilised valediit Mis 
tähtsust sel on
Vaher, Hugo Skvotterid
Ernits, Marje Tundmatuks jääda soo-
viva tuntud tegelase eluloo raamat

VÄLISMAA ILUKIRJANDUS:
Hosseini, Khaled Ja mägedelt kajas 
vastu
Gregson, Julia Jasmiinilõhnalised 
ööd
Mallery, Susan Kolm õde: Blackberry 
saare romaan 2. raamat
Mallery, Susan Vaid üks suudlus. Tri-
loogia 1. raamat 
Scott, Bronwyn Kuidas hävitada mai-
net.Triloogia 2 raamat
Scott, Bronwyn Kuidas edukalt pattu 
teha. Triloogia 3 raamat
Stacey, Shannon Kõik, mida ta eales 
ihaldas. Triloogia 2 raamat 
Ingemarsson, Kajsa Saatuse mäng
Einhorn, Lena Siri
Reeds, Johanna Stseene meie elust
Stirling, Joss Usu endasse, Crystal
Grisham, John Väljapressija
Dillon, Lucy Õnneliku lõpu saladus
Day, Sylvia Ühte seotus: romaanide 
„Alasti“ ja „Peegeldus“ järg

TEABERAAMATUD:
Smitt, Helena Esiemade pärandist 
inspireeritud kindakirjad
Palli, Ilmar Kodukohalood: rännakud 
Eesti kultuuriinimeste lapsepõlve
Sieck, Annerose Kõrvits: väike koka-
raamat
Eesti hoidised ja toidud õuntest: eesti 
retseptid

LASTELE:
Tomusk, Ilmar Kriminaalne koolipa-
pa
Sõelsepp, Venda Pani timmi viiuli
Reinaus, Reeli Poisid Mustalt Hobu-
selt
Pütsepp, Juhani Tsss.....Kuula!
Illepe-Sootak, Heli Väike jope

Raamatukogus olemas Evi ja Leonid 
Andrejevi (Vigala valla omainime-
sed) poolt tõlgitud Pekka Mutaneni 
raamat „Mahavaikitud sõdurid“, mis 
käsitleb ingerlaste elu ja ajalugu, 
sündmusi II maailmasõja ajal. Kogu 
materjal toetub konkreetsete inimes-
te mälestustele. 
Soovitan lugeda! 

           
    
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja  Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega korraldavad 
 
 
KOOLITUSE ALUSTAVATELE ETTEVÕTJATELE  
 
 
Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks ja edukaks 
jätkamiseks 
 
Koolituse teemad: 
 ettevõtluse alused 
 äriidee määratlemine 
 äriplaan ja selle koostamine 
 toode ja turundus 
 finantsplaneerimine 
 meeskonna komplekteerimine 
 väikeettevõtte raamatupidamise ja maksustamise alused 
 tööõigus 
 
Koolituse viivad läbi kogenud õppejõud ja tugevad spetsialistid. 
 
Individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse vältel. 
 
Koolituse käigus valmib äriplaan. 
 
Koolitus toimub: 28. oktoobril, 1., 4., 07, 11., 14. ja 18. novembril  
kell  9.30 – 16.45 Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a, II korrus kammersaal). 
 
Osalemistasu 39 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid. 
 
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille leiate www.raek.ee 
või meie kontorist aadressil Tallinna mnt 14, Rapla. Täidetud ankeedi palume saata 
hiljemalt 25. oktoobriks aadressile tatjana@raek.ee või Tallinna mnt 14, Rapla 
79513. Lisainfo Tatjana Kuiva  520 6300. 

lähme valima!
Vigala vallas on aastatega poliitilist valmisvõitlust vähemaks jäänud. Igaüks mõis-
tab, et väikest valda viib edasi mitte väiklane kemplemine poliitiliste vaadete üle, 
vaid koos tegemine ning ühiselt õla alla panemine. 

Käesolevas lehes anti igale valimistel kandideerivale valimisliidule ja erakonna-
le võimalus oma ideid ja vaateid tutvustada. Seda võimalust ei kasutanud kahjuks 
IRL. Artiklitele seati küll piirang, et tutvustatakse ainult omi seisukohti ning teiste 
maha tegemine või “ära panemine” jääb ära. Keskerakond ei suutnud kokkulep-
pest täielikult kinni pidada ning viitab oma programmis muuhulgas vallavanema 
Priit Kärsna artiklile kui valimisliidu Vigala Väega Värk seisukohale. Tuleb siiski 
mainida, et tegemist on vaid vallavanema isikliku arvamusega, täpsemalt näitliku 
arvutuskäiguga, kuidas Keskerakonnal oleks võimalik leida raha televisioonisaa-
tes “Valimised 2013. Vali mind, Raplamaa” (kordus leitav etv2.err.ee - saadete jä-
relvaatamine) pensionäridele lubatud lisatoetuse maksmiseks. Artiklit “Kas Vigala 
Keskerakond leiutas rahamasina?” saab lugeda valla koduleheküljelt www.vigala.
ee - uudiste rubriigis. Soovitan kõigil vaadata saadet ja lugeda artiklit!

Usun, et Vigala valla elanikud on arukad inimesed ning teevad valimistel head 
valikud. Kõige halvem valik on mitte valima minna. 

Meeldetuletuseks veel, et kohalikel valimistel ei loe volikogusse pääsemisel mit-
te kandidaatide järjekord nimekirjas, vaid see, kui palju kandidaat konkreetselt 
toetushääli saab.

Elle Altmets
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1920. aastal lõppes ainus võidukas 
sõda eestlastele – Vabadussõda.

Kuna Vigala kirik oli tornita, siis 
otsustati rahva poolt püstitada torn, 
mis oleks ühtlasi Vabadussõja mä-
lestusmärgiks. Arhitektiks oli Alar 
Mutli ja skulptoriks R. Hammer-Vas-
ser. Suurimaks probleemiks oli raja-
tise rahastamine. Rahva poolt tehti 
annetusi. Pidudel ja muudel üritus-
tel kasutati korjanduskarpe. Nii läbi 
raskuste saadi kätte vastav summa. 
1933. a toimus torn-mälestusmärgi 
avamine. Kõrgel kiriku ukse kohal 
seisis Vabadusrist. Kahel pool ust 
konsoolidel seisid graniitskulptuurid 
Sõdur ja Talumees. Skulptuuride all 
olid nimetahvlid 1905. a, I Maailma-
sõja ja Vabadussõja lahingute ohvrite 
nimedega.

Vabariigi aastapäevadel viidi sinna 
pärgi ja lilli, et avaldada austust san-
garitele. 

Tulid okupatsioonid ja repressioo-
nid. 1944. a ühel sügisööl lasi õpetaja 
Jürgenson koos tundmatute kaaslas-
tega kujud maha matta.

1975. a seoses drenaažitöödega leiti 
kiriku põhjapoolsel küljel kujud üles. 
Tekkis poleemika kujude ümber. Oli 
plaan need isegi killustikuks teha, 

kuid nende väärtus seisnes selles, et 
skulptuurid olid raiutud esimest kor-
da mehhaanilisel menetlusel. Hiljem 
nähti kujusid Haapsalu koduloomuu-
seumi õuel.

Ajad muutusid ja skulptuurid toodi 
Ülo Burmeistri poolt tagasi. Õpetaja 
Preegel soovis neid konsoolidele en-
nistada, kuid luba ei antud.

1988. a mais võtsid julged inimesed 
ette kujude tagasitõstmise, tahvlite 
puhastamise ja Vabadusristi vabas-
tamise plekk-katte alt. Need inime-
sed olid: Järvi Kasekamp, Reemet 
Kasekamp, Johannes Preegel, Tarmo 
Nööp, Lembit Kuuben ja restauraa-
torid Tallinnast. Ajaloolised hetked 
jäädvustas Enn Põldma. Tähelepanu-
väärne on asjaolu, et selline sündmus 
toimus Eestis esmakordselt.

Mälestuspäeval, 8. Septembril, kõ-
nelesid Ülo Burmeister, Reemet Ka-
sekamp, Jaak Uibu. Jaak Uibu kõnest 

Vigala kiriku 
torn-mäleStuSmärgi 80. 

ja taaSaVamiSe 25. 
aaStapäeV

tuli välja, et kujude asukohta teadsid 
mitmed ja läbi järeltulijate teabe said 
need ka leitud.

Kõne pidasid veel Heino Aosaar ja 
Metsavendade Liidu ja Reservohvit-
seride Liidu esindaja Heiki Magnus. 
Tema andis üle ka aukirjad mälestus-
märgi taastajatele. Kõnelejad aitasid 
taasluua rahvuslikkuse ja iseolemise 
väärtuse. Kaitseliidu rivi taustal leh-
visid ajalooline sini-must-valge ja Vi-
gala Muinsuskaitse Seltsi lipp.

25 aastat tagasi taastatud torn-mä-
lestusmärk seisab endiselt nagu ta 80 
aastat tagasi rajati. Aktuaalsed on 
kivisse raiutud sõnad: „Ei ole suure-
mat armastust kui anda elu sõprade 
eest“.

Jääb veel soovida Eestile ja Vigala 
rahvale – Seiske nüüd vabaduses! 

Hillar Aiaots

Õpe täiskasvanutele
 — Sepatöö    2a
 — Sepistöö (tsükliõpe)  1a
 — Automaaler (tsükliõpe UUS) 6k
 — Autoplekksepp (UUS)  6k
 — Autoplekksepp (UUS)  1a
 — Kondiiter (UUS)  1a
 — Looduskivi ehituses ja kunstis  (tsükliõpe UUS) 1a
 — Pehme mööbli restaureerija (tsükliõpe UUS)  6k

Põhihariduse baasil
 — Kokk  3a
 — Automaaler 3a
 — Autotehnik 3a 6k

Lihtsustatud põhihariduse baasil
 — Kokk   3a
 — Ehitusviimistlus 3a
 — Kodumajandus  3a

Kutsealane koolitus koos põhihariduse omandamisega 
8. või 9. klassis

 — Üle 17 aastastele põhikooli mittelõpetanutele
 — Alla 17 aastastele põhikooliõpingud katkestanutele

VEEL ON VABU ÕPPEKOHTI TASUTA ÕPPELE!

Dokumentide vastuvõtt tööpäeviti kella 9.00 - 16.00.
Erialadega saate lähemalt tutvuda meie kodulehelt 

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

E-kiri: kool@vigalattk.ee

TULE ÕPI MEIL!
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uudiskirjandus Vana-Vigala 
raamatukogus 

Söderberg, Alexander Andaluusia 
sõber
Bellow, Saul Augie Marchi seiklu-
sed
Eesti hoidised ja toidud metsamar-
jadest
Eesti loomajuttude ja -salmide 
kuldraamat
Justiss, Julia Galantne võrgutaja. 
Hoidiste etiketid ja retseptid: köö-
giviljad
Gregson, Julia Jasmiinilõhnalised 
ööd
Stiefvater, Maggie Kaarnapoisid
Reinaus, Reeli Kliinilised valed
Tomusk, Ilmar Kriminaalne kooli-
papa
Koff, Indrek Kui ma oleksin vana-
isa
Stacey, Shannon Kõik, mida ta 
eales ihaldas. Triloogia 1-2 osa
Laste rõõm. 2. osa, Eesti lastejutte
Kivirähk, Andrus Liblikas
Moore, Alison Majakas
Ahonen, Rita Minu Stockholm: 
vanniga merel
Yano, Maarja Minu Tokyo: nähta-
matu piiri taga
Day, Sylvia Peegeldus
Reinaus, Reeli Poisid Mustalt 
Hobuselt.
Mällo, Eve Seenelise kokaraamat
Jürisson, Helvi Selle ilma kõlako-
jas: luuletusi 
Vaher, Hugo Skvotterid
Ollikainen, Teemu Söö, mida hing 
ihkab
Hargla, Indrek Süvahavva: esime-
ne suvi
Mallery, Susan Vaid üks suudlus. 
Triloogia 1. Raamat
Grisham, John Väljapressija
Dillon, Lucy Õnneliku lõpu saladus
Day, Sylvia Ühte seotud

maadluSuudiSed
14. septembril toimusid Leo Krei-
nini mälestusvõistlused Sindis, 
kus Hannes Välis 69kg saavutas 3. 
koha ning Triinuly Veimann 44kg 
suurepärase 2. koha. 
21. septembril toimunud Eduard 
Pütsepa mälestusvõistlustel Võrus 
tegid head tulemused: 
Rene Vodolaztšenko 50kg 3. koht,
Hannes Välis 69kg 3. koht
Triinuly Veimann 44kg 2. koht.

vana-vigala rahvamaja annab teada

26. oktoobril toimub ülemaaline üritus „rahvamaja 24“.
Ka Vana-Vigala Rahvamaja võtab sellest osa. Rahvamaja on 26. oktoobril avatud kü-
lastajatele terve päeva, plaanis on erinevad töötoad, kontserdid ja õhtul puhkeõhtu 

ansambliga „rMP“.

Selle vahva sündmusega tähistame 24 tundi Vana-Vigala Rahvamaja 24. sünnipäeva.

Seoses üritusega on ka palve, et külarahvas, kollektiivide juhid ja liikmed märkaksid 
enda ümber Vigala valla toimekaid kultuuritegijaid ning esitaksid Vana-Vigala Rahva-

majja omapoolsed kanditaadid kultuuritegijate tunnustamiseks.
Tunnustuse võib pälvida nii ringijuht kui taidleja või hoopis tubli meisterdaja.

Tublide kultuuriinimeste nimed ja lühike tutvustus, millega isik on silma paistnud, 
saata 20. oktoobriks meiliaadressile: astra.polma@gmail.com 

Oktoobris alustab tegevust ka näitetrupp „toPelt-kIIks“.

Sellel aastal osaleme Eesti Harrastusteatrite Liidu Lavastajate mentorkoolituses ning 
programmi poolt on meie truppi nõustama tulemas Elmo Nüganen. Kuna lavasta-

misele tuleb suure osalejate arvuga näitemäng, on huvilistel võimalus meie trupiga 
liituda. 

Info 5636 2293 Astra Põlma

Vana-Vigala ANK otsib endiselt noorsootöötajat, 
kellel oleks huvi noortega tegelemiseks.

soBIv kAndIdAAt on:
soovitavalt keskharidusega;
algatusvõimeline ja tegus;
koostöövalmis ja kohusetundlik;
tal on sündmuste korraldamise kogemus ja avaliku esinemise julgus.
kAsuks tuleB:
varasem töökogemus noorsootöö valdkonnas;
projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus;
võõrkeelte ja arvuti kasutamise oskus;
hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus. 

Uue töötaja leidmiseni on noortekeskus avatud  e-n  16.00- 20.00 ning vahel ka 
reedeti või laupäeviti. Täpsema info leiad tuleviks Facebooki kodulehelt: 
https://www.facebook.com/VanaVigalaAnk 

kolmapäeviti kell 17.00-19.30 
kunstIrInG (savi ja klaasitööd)
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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

Uus ilmakodanik

Kevin Laasma 

Oktoobrikuu sünnipäevalapsed

Alma Redlich   92
Hilja Kivastik   87
Aivi Randma   75
Sulev Lepik   75
Eelar Valter   75
Urve Koplimaa    70
Valentsiina Nikitina   65
Mari Kuusik    65
Helbe Kliss    60

Õnne ja tervist 
ning rõõmudeks jaksu

soovime Sulle hällilaps.
Aega, nii kallist,

et ikka sul jätkuks
teha kõige paremat!

PALJU ÕNNE!

Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse.

Tunneme kaasa Aimile perega

REGINA PEDOSK’i

kaotuse puhul

 Malle, Jaan, Maimu

Meie hulgast lahkunud:

REGINA PEDOSK

Märjamaa vallas VELISEL

13. süGIslAAt
5. oktoobril kell 10:00-15:00

oodatud on:

- Käsitöö
- Talukaup (loomad, linnud) ja aia-
saadused
- Meis ja maiustused
- Kala ja kalatooted
- Loodustooted, ravimtaimed
- Raamatud

laadaplatsil:

- Taidlejate kontsert kell 11:30
- Tordioksjon kell 12:00
- Kuumpeamootor Sillaotsa talu-
muuseumist
- Käsitöö- ja kultuuritänav
- Avatud on preestrimaja kangaku-
dumise suvekool ja kirik

tule sA, JA kuulA-vAAtA,
ostA-Müü nInG 

PeA lAAtA!

Info: 5302 1959 valgu.klubi@mar-
jamaa.ee, www.velise.ee

NB! Kauplejatele pääs laadaplatsile 
alates kell 5:00

Mõeldes isadele ja vanaisadele

Kultuuri- ja hariduskomisjon kutsub kõi-
ki eraisikuid, asutusi, ettevõtteid, pere-
liikmeid esitama kandidaate aunimetuse 
„AAstA IsA“ valimiseks.
Kirjalikud ettepanekud esitada kultuuri- 
ja hariduskomisjonile 28. oktoobriks 
2013 e-postile: liinaandre@hot.ee

Kirjalik ettepanek peab sisaldama järg-
misi andmeid:
• kandidaadi nimi ja elukoht;
• laste arv, vanused ja nimed;
• kandidaadi töökoht ja amet;
• kandidaadi iseloomustus ja teenete 
loetelu/tegevuse kirjeldus;
• ettepaneku tegija nimi

XIX VIGALA LAHTINE MATT 

MAADLUSES

5. oktoobril Vana-Vigala 
kultuurimajas
Algus kell 11.00

MÄRJAMAALE UJUMA!

Ujula on Vigala valla rahva päralt alates kella 
19:00 kuni 20:30 järgmistel kolmapäevadel:

23. oktoober
30. oktoober

13. november
27. november
11. detsember

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

18:30. Bussisõit 2 eurot.
Info ja eelregistreerumine bussisõiduks 

tel. 489 4772; 489 4777; 526 9841

tule doonoripäevale!

10. oktoobril kell 9-11.00 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli võimlas. 

Siiras kaastunne Helenale perega

kalli EMA 

kaotuse puhul.

Klassikaaslased 12. lennust

Pere mälestustekangas 
on katkenud lõim…

Avaldame kaastunnet
Aimi Ojaveele perega

armsa ema, ämma, vanaema ja 
vanavanaema

REGINA PEDOSK´i

kaotuse puhul.
 

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool


