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Meid, Päärdu küla elanikke, hoi-
dis erksana läbi möödunud 2012. 

aasta Via Baltica trassi ehitusega 
seonduv. Olemasoleva tee laiendami-
ne puudutab tulevikus otseselt 11 ma-
japidamist, teisi veidi kaugemalt. Pi-
dasime koosolekuid, kirjutasime kirju 
ametiasutustesse ning saime veidi 
rohkem teavet tee ehituse kohta, siis-
ki lõplikku lahendust ette kujutamata. 
Hea on see, et trassiehituse algust ei 
tea veel, halb aga see, et Tallinn-Pär-
nu-Ikla maanteel, mis läbib kenasti 
meie küla, on liiklus ohtlikult tihe. 

Traditsiooniliselt käisime 28. märtsil 
Lennart Meri sünnipäeva tähistamas 
Velise rahvaga, seekord süüdati tuled 
Paisumaal. Ühiselt pidasime 22. juu-

RaPlaMaa aasta tegU 2012 – 

Päärdu küla naisseltsing ja muudest Päärdu küla tegemistest
nil Päärdu küla jaanipäeva. Ilmataat 
soosis meid ning jaanilõke lõõmas see-
kord Kangro-Vanatoa talu maadel.

Kuna 2012. aasta oli välja kuulu-
tatud aktiivse vananemise ja põlv-
kondade solidaarsuse aastaks, siis 
Päärdu naisseltsingu aktiiv otsustas 
korraldada erinevate põlvkondade 
käsitöönäituse Venematsi talus. Töid 
toodi ca 260, nobenäppe oli kokku 30 
inimest neljast põlvkonnast. Vanemad 
tööd olid pärit üle-eelmisest sajandist, 
ei puudunud näituse aukohalt Päär-
du Perenaiste Seltsi lipp 1929. aas-
tast. Meie käsitöönäitust külastas ca 
120 inimest nii lähedalt kui kaugelt. 
Päärdu küla tegemised leidsid ka-
jastust mitmel korral ka „Raplamaa 
Sõnumites“. Päärdu küla naisseltsing 

eesotsas Naima Maalinnaga pälvis 
tunnustuse „Raplamaa Aasta Tegu 
2012“ – näitus piirkonna käsitööst ja 
kirjavarast. Aitäh, näitusest osavõtja-
tele ilusate tööde eest, aitäh ürituse 
organiseerijatele!

Juuli alguses võõrustasime Velise 
Perenaiste Seltsi rahvast, tutvusta-
des neile meie küla vaatamisväärsusi 
ja esivanemate käsitööd. 

Juulikuu lõpupäevil tegime küla-
deekskursiooni Eestimaa kagupool-
semasse nurka – Setomaale. Kuna 
ühepäevane sõit oli pikk, siis tutvu-
sime Setomaaga põgusalt, kuid siiski 
nägime läbisõidul huvitavaid kohti. 
Taevataat oli järjekordselt meie poolt 
– saime ekskursiooniks möödunud 
suve kõige palavama päeava. Ekslesi-
me läbi vaikse ja rohelise Elva linna. 
Tänu Tartu-Valga raudtee ehitamise-
le 1886 – 1889 sai Elvast suvitajate 
meelispaik. Linn meelitab puhkajaid 
kauni Verevi järvega, kus on mõnus 
supelda. Silmailu pakub ka Arbi järv 
ja selle heakorrastatud ümbrus. Kõr-
gemal kaldal paistab kena laululava. 
Võibolla vähesed teavad seda, et siin, 
Tartumaa muuseumis asub tõeline ra-
riteet – esimene eestikeelne gloobus, 
mille on valmistanud Hurt-Meyer. 
Eesti kohanimedest on sinna mahtu-
nud vaid Tallinn ja Tartu.

Edasi kulges meie tee Luke mõi-
sa poole. See 13. sajandil ehitatud 
mõisakompleks kuulus Löwenwolde 
suguvõsale, mis sajandite jooksul on 
oma omanikke vahetanud ja sõjakee-
ristes maha põlenud. Praegusel ajal 
haldab seda mõisa ja parki SA LUKE 
MÕIS, mis loodi 2007. aastal. Siht-
asutus seisab hea, et taastada valit-

Päärdu küla kindavaip
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seja maja, mis oli kunagi vallamaja ja 
kool. Kodanike algatusena on korda 
tehtud historistlikus stiilis kärne-
rimaja, paviljon ja prantsuse stiilis 
mõisapark ning kaskaadina langev 
tiikide süsteem. Pilku püüdis pargis 
asuv Eva kuju.

Vana Tartu-Võru mnt ääres asub 
Varbuse hobupostijaam, mis on ehi-
tatud aastatel 1861-63. Täna asub 
seal meile tuntud Maanteemuuseum, 
mille rajamise algusaastaks on 2001. 
Varbuse postijaam on üks tervikliku-
malt säilinud postijaamu Eestis, kus 
on Baltimaade parim teehöövlite kol-
lektsioon. Meie rahvale tegi äratund-
misrõõmu Vati sild. Siin saab sõita 
eesti ainulaadse postitõllaga mööda 
Postiteed. Muuseumi territooriumil 
külastasime ka väikest vanade laada-
traditsioonidega talurahvalaata.

Meie reis läks läbi Setomaa „pealin-
na“ Värska. Linn on tuntud eelkõige 
oma sanatooriumi ja mineraalveega, 
mida kasutatakse ka spaas. Möödu-
des kirikaiast, saime teada, et sinna 
on maetud Seto leeloema Anne Va-
barna. Mitte kaugel asub Seto Talu-
muuseum oma 19. sajandi lõpu talu-
arhitektuuriga, mida iseloomustab 
kinnine talutüüp. Muusemis nägime 
palju huvitavat, mis on seotud Seto 
käsitöö ja kultuuriga. 2004. aastast 
on avatud muusemi juures tsäimaja, 
kus pakutakse ehtsaid seto roogasid.

Päeva sobis ideaalselt Taevaskoja 
– koht, kus taevas puudutab maad, 
külastamiseks. Taevaskoja maasti-
kukaitseala on ammu kuulus oma 
kivipadjandite, emalätte, neitsikoopa, 

salakuulaja kivi ning hüdroelektrijaa-
maga. Suure Taevaskoja kalju juures 
on Ahja jõe ürgoru sügavus 32 m ja 
kalju pikkus 150 m. Väike Taevasko-
da asub 0,5 km allavoolu. Emaläte on 
Taevaskoja suurim allikas, allikaveed 
on Väikse Taevaskoja kaljusse suure 
koopa uuristanud, seda nimetatakse 
Neitsikoopaks. Nende vaatamisväär-
sustega tutvus suurem osa meie rei-
siseltskonnast. Väiksemat osa sellest 
huvitas hoopis mõnus 45 minutine 
reis parvlaevaga „Lonny“ paisjärvel. 
Järve pindala on 54 ha ja meie jahutav 
reis kulges 3 km ülesvoolu ja tagasi. 
Me libisesime mööda Laaritsamäest, 
Kindapäkamäest, Kivipaku mäest ja 
teistest huvitava nimega mägedest.
Giidil oli iga mäe kohta mingi huvitav 
lugu rääkida.

Õhtu edenedes sõitsime mööda Ote-
pää Maarja kirikust, kus pühitseti 
sini-must -valge lipp 04.06.1884. aas-
tal Eesti Üliõpilaste Seltsi eestvõttel. 
Vähesed võibolla teavad seda, et üks 
lipu õmblejatest oli preili Miina Her-
mann (Härma), meile nii hästi tuntud 
helilooja ja koorijuht. Vaatamata väi-
kesele bussirikkele ja tänu tublidele 
meestele, jõudsime ööhakul õnnelikult 
kodumaile. Aitäh, toredale bussijuhi-
le Ahtole, kes suutis terve pika päeva 
meie närtsinud vaimu virgena hoida. 
Täname ka Vigala Vallavalitsust, kes 
ikka oma toetava õla meie tegemistele 
alla paneb.

Krista Pesti
Päärdu küla külavanem 

MateMaatikanädal 
Vana-Vigala Põhikoolis
Jaanuarikuu eelviimasel nädalal 

toimus Vana-Vigala Põhikoolis 
matemaatikanädal. Kuigi paljud pea-
vad matemaatikat raskeks ja tüütuks 
õppeaineks, on tore teada, et leidub 
siiski õpilasi (ja ka õpetajaid), kes on 
valmis kas või pisut oma vabast ajast 
matemaatikale pühendama.

Nädala jooksul oli iga päev lahen-
damiseks erinev päevaülesanne. Pa-
rimad lahendajad olid: esmaspäeval 
– Fred Kikas 5. kl, teisipäeval – õpe-
taja Silja Käär, kolmapäeval ja reedel 
– Mari Saffre 4. kl. Neljapäeval oli õi-
geid vastuseid palju, seega loosisime 
päeva parima. Loosiõnn naeratas õpe-
taja Mare Kivile.

1. - 5. klassi õpilased proovisid oma 
nutikust olümpiaadiülesandeid la-
hendades. Parimad olid: 1. kl – Triinu 
Algma ja Andero-Darren Bergstein, 
2. kl – Joonas Asumets, 3. kl – Emily 
Melissa Pilv, 4. kl – Mari Saffre ja 5. 
kl – Fred Kikas.

Parimad peastarvutajad said väl-
ja selgitatud kõigis klassides. 1. - 4. 
klassi õpilased lahendasid ülesandeid 
paberil, 10 minuti jooksul oli lahen-
damiseks 100 ülesannet. Parimateks 
osutusid: 1. kl - Oliver Kirsipuu, 2. kl 
- Kärolin Kikas, 3. kl – Emily Melissa 
Pilv ja Kristen Kanarbik, 4. kl – Kris-
to Lebin, Mari Saffre ja Liisa Nazarov. 
5. - 9. klassi õpilased osalesid prang-
limise I etapil (lemmik - kolmevõist-
lus), parimad peastarvutajad olid: 5. 
kl – Fred Kikas, 6. kl – Andreas Välis 
(ühtlasi ka kooli parim peastarvutaja), 
7. kl – Urmis Veimann, 8. kl – Martin 
Rudak ja 9. kl – Arnold Zagurski.

Kodus lahendamiseks oli päris ma-
hukas loogikaülesanne. Selle lahenda-
mise võttis ette 2 õpilast, õige tulemu-
seni jõudis Hanna Hatto 7. klassist.

Selgitasime ka parima sudokude la-
hendaja - Kersti Einling 9. klassist.

Marje Orav
õppealajuhataja
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Vigala valla aukodanik Jaan Viska

Jaan Viska on töötanud kõigis Vi-
gala valla koolides - nii Vana-Vi-

gala kui ka Kivi-Vigala Põhikoolis 
ning lisaks Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis. Vana-Vigala Põhi-
kooli juhtis ta aastatel 1992 - 2003, 
mille jooksul kasvas Vigala Algkool 
Vana-Vigala Põhikooliks ning mõis 
muutus tõeliseks koolimajaks. Ka 
täna jätkab Jaan oma tegevust Vi-
gala haridusmaastikul õpetades nii 
Vana-Vigala kui ka Kivi-Vigala Põhi-
koolis füüsikat. 

Lisaks koolitööle jaksab ta veda-
da külavanema ametit, kirjutada 
ajalehele artikleid ja organiseerida 
väljasõite. Tema fotod j artiklid on 
ilmunud ka väljaspool vallalehte. Li-
saks on aukodanik hea isa ja vanaisa 
rollis. Volikogu liige on Jaan olnud 
1996. aastast kuni käesoleva ajani, 
mille jooksul on ta jõudnud edendada 
vallaelu erinevates komisjonide töö-
des osaledes:

1996 - 1999 Eelarvekomisjoni liige 
1999 - 2002 Sotsiaalkomisjoni liige
2002 - 2005 Kultuuri- ja haridusko-
misjoni liige
2005 - 2009 Revisjonikomisjoni esi-
mees
2009 – käesoleva ajani revisjoniko-
misjoni liige.

Kultuurikomisjon

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

16.01.2013. istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba ühele ehiti-
sele
- jagada üks kinnistu kaheks maa-
üksuseks
- anda nõusolek Vigala vallas Vana-
Vigala külas asuva Matsu katast-
riüksuse riigi omandisse jätmiseks 
ja teisele isikule kuuluvate ehitiste 
teenindamiseks vajalikule maale 
hoonestusõiguse seadmiseks
- eraldada sotsiaaltoetusteks 
9188.81 eurot
- kinnitada “Vana-Vigala rahvama-
ja rekonstrueerimise I etapp” han-
ke tulemused ning tunnistada pari-
maks pakkujaks OÜ Koduaken
- arutusel oli 2013. aasta eelarve

24.01.2013 istungil otsustati:
- suunata 2013. aasta eelarve pro-
jekt volikogule I lugemisele. Vana-
Vigala Põhikoolil lubada kasutada 
eelarvet suuremas summas kui 1/12 
2012. aasta eelarvest seoses kütuse 
ostmisega koolimaja kütmiseks
- eraldada sotsiaaltoetuste ja –tee-
nuste osutamise kapitalikuludest 
kuni 600 € (vastavalt arvele) vallale 
kuuluva korteri Lauluväljaku 2-10 
remondiks

Vigala Vallavolikogus

31.01.2013 istungil otsustati:
- arutusel oli 2013. aasta eelarve-
projekt
- kanda maha valla põhivarana ar-
vel olev Vana-Vigala õpilaskodu 
siseviimistlus jääkmaksumusega 
8219,02 eurot
- omistada Vigala valla aukodaniku 
nimetus Jaan Viskale
- tunnistada peremeheta ehitiseks 
Katlamaja maaüksus Vana-Vigala 
külas Vigala vallas, mille viimane 
omanik oli Harmel Trans OÜ. Üh-
tegi vastuväidet Katlamaja maaük-
suse peremehetuks tunnistamise 
kohta Vigala Vallavalitsusele mää-
ratud tähtajaks ei ole esitatud.
- määrata sihtotstarve ühele ka-
tastriüksusele

Osale meie valla tulevikustrateegia ku-
jundamises ja anna nõu: miks ja millist 
valdade koostööd me vajame?

Viimastel aastatel on elu meie ette sead-
nud uued majandusest ja riigi rahandus-
poliitikast tulenevad väljakutsed. Kasva-
nud on kulud ja samal ajal on vähenenud 
omavalitsuste tulubaas. Täna osaleb 
vald projektis, kus koostöös Raplamaa 
Omavalitsuste Liidu, Tallinna Ülikooli ja 
Pricewaterhouse Coopersi asjatundjate-
ga otsitakse valdade omavahelise koos-
töö senisest tõhusamaid vorme, mille 
eesmärk on suurendada iga valla võime-
kust ja töötajate asjatundlikkust.

Selleks, et seda sihti saavutada, tahak-
sime teada Sinu arvamust omavalitsu-
se töö erinevatest tahkudest: 

- Sinu hinnangut valla ja selle allasutuste 
poolt osutatavate teenuste kvaliteedile ja 
kättesaadavusele, 

- Sinu ootusi ja hinnanguid valdade koos-
tööle ja ühistegevustele, 

- Sinu suhtumist valdade ühendamisse. 

Sinu arvamus on väga tähtis otsuste te-
gemisel meie valla poolt, et teaksime, 
milliseid koostöö ja ühistegevuste suun-
di valida. Eesmärk on teha valikud koos 
teiste Raplamaa valdadega 2013. aasta 
kevad-suvel.

Lugupeetud valla elanik, me palume Sul 
vastata lühikese ankeedi kõikidele küsi-
mustele, mis on üleval Raplamaa Omava-
litsuste Liidu kodulehel aadressil 
http://rol.raplamaa.ee/

Soovi korral saab ankeeti täita paber-
versioonis valla raamatukogudes. Küsi 
ankeeti täitmiseks raamatukoguhoidjalt. 
Samas palume valida ankeedi täitmiseks 
ainult üks viis, kas siis elektrooniline või 
paberversioon.

Priit Kärsna
Vigala vallavanem

hea Vigala valla kodanik!
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Veelkord maamaksust
Alates käesolevast (2013) aastast 

on kehtivate seaduste kohaselt 
maaomanikul (maa kasutajal) õigus 
saada kodualuse maa eest maamak-
susoodustust.

Tingimused:
1. Kodualuse maamaksus oodustuse 
saamise õigust omav isik on 01.01.2013 
seisuga maaomanik (kellele kuuluv 
maa on mõõdetud ja kinnistus regist-
reeritud), kelle elukoht on ka rahvas-
tikuregistris registreeritud samal kin-
nistul asuvas ehitises.
2. Kodualuse maamaksu soodustuse 
saamise õigust omav isik on 01.01.2013 
seisuga ka maa kasutaja (kui maa on 
mõõtmata või kinnistus registreerima-
ta), kelle elukoht on ka rahvastikure-
gistris registreeritud samal maaüksu-
sel asuvas ehitises.
Rahvastikuregistri andmete hilise-
mad parandused hakkavad mõju aval-
dama järgmise aasta maamaksule.

Kodualuse maamaksu soodustuse 
pind?

Tiheasustuses:
1500 m2  ehk 0,15 ha ulatuses elamu-

maa sihtotstarbega maaüksusest. Sel-
gituseks – kui elamumaa sihtotstarbe-
ga katastriüksuse suuruseks on 4000 
m2, siis soodustust saab 1500 m2 eest.

1500 m2  ehk 0,15 ha ulatuses maa-
tulundusmaa sihtotstarbega maaük-
suse õuemaa kõlvikust. Selgituseks – 
kui õuemaa kõlvikut on märgitud 900 
m2, siis soodustuse saabki 900 m2 
eest, kui õuemaa kõlvik on 1600 m2, 
siis soodustuse saab 1500 m2 eest.

Hajaasustuses:
2 ha ulatuses elamumaa sihtotstar-
bega maaüksusest. Selgituseks – kui 
elamumaa sihtotstarbega katastriük-
suse suuruseks on 2,01 ha, siis soo-
dustuse saab 2 ha eest.

2 ha ulatuses maatulundusmaa siht-
otstarbega maaüksuse õuemaa kõl-
vikust. Selgituseks – kui õuemaa 
kõlvikut on märgitud 900 m2, siis soo-
dustuse saabki 900 m2 eest. Soodus-
tuse piir läheb ka siin 2 ha juures.

Kuidas käib kodualuse maamak-
su soodustuse arvutamine?

Arvestades Rapla maakonnaplanee-
ringuga määratud tihe- ja hajaasus-
tusalasid käib kodualuse maamaksu 

soodustuse arvutamine järgmiselt.

Näide. Tiheasustusalal asuv krunt 
on 3000 m2 ja teadaolevalt saab soo-
dustust 1500 m2 ulatuses. Kõigepealt 
arvutatakse terve krundi maamaks 
välja ja alles seejärel võetakse sum-
mast maha pool (kuna 1500 m2 on 
pool 3000 m2-st). 

Kui tegu on looduskaitseteemaliste 
soodustuste olemasoluga, võetakse 
enne kodualuse maamaksuvabastu-
se väljaarvutamist maha ka loodus-
kaitsealane soodustus. Alates sellest 
aastast on MAKIS-e andmeid kasuta-
des maamaksubaasi sisse kantud ka 
värskendatud andmed looduskaitse-
liste soodustuste kohta. See tähendab 
mõnel juhul maamaksusumma muu-
tust.

Kui siiamaani arvestati maksu kin-
nistupõhiselt (maksuteadet ei saade-
tud välja alla 5€ summa juures, iga 
kinnistu eraldi), siis nüüd toimub ar-
vestus isiku põhiselt. See tähendab, 
et isiku omanduses olevate kinnistute 
maamaksud summeeritakse ja alles 
seejärel rakendub 5€ piir.

Katrin Kalmus 
Maakorraldaja

MÄRJAMAALE UJUMA!

Ujula on Vigala valla rahva päralt alates 
kella 19:00 kuni 20:30 järgmistel kol-
mapäevadel:

6. märts 2013
13. märts 2013
27. märts 2013
10. aprill 2013
17. aprill 2013

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 4770; 489 4772; 5330 7996

Eesti Rahva Muuseum ootab kirju kaugelt

ERM soovib oma kogusid täiendada nii nende kirjadega, mida kirjutasid küüditatud kodumaa-
le kui nendega, mida saadeti kaugele Siberisse. Samuti kirjadega, mida vahetasid omavahel 
Teise maailmasõja keerises välismaale pääsenud ja kodumaale maha jäänud eestlased.

Eriti väärtuslikud on kirjavahetused, mille puhul on alles nii saadud kui saadetud kirjad. Kui 
kahepoolne kirjavahetus ei ole säilinud, siis on ka ühe poole kirjad uurijatele väärtuslikuks 
allikaks.

„Oli vähe neid Eesti inimesi, keda ei oleks puudutanud küüditamised aastatel 1941 ja 1949 
või põgenemine välismaale 1944. aastal. Kirjad olid ainukeseks võimaluseks pidada sidet 
pereliikmete või sõpradega, kes sattusid itta või läände,“ selgitab ERMi peaarhivaar Tiina 
Tael kogumisaktsiooni tausta.

Kirjad on oluliseks uurimisallikaks, kuna lisaks autobiograafilisele informatsioonile annavad 
nad teavet ümbritseva keskkonna ja sotsiaalsete olude kohta. Kuigi kirjades kirjutatakse 
enamasti isiklikust kogemusest, saab nende kaudu informatsiooni ka kollektiivsete hoiakute 
ja väärtushinnangute kohta. Keerulistel aegadel kirjutatud kirjade vahendusel saab aimu 
sellest, millistest teemadest pidi vaikima ja millistest tuli kirjutada valitud sõnadega.

Lisainfo: Riina Reinvelt, peavarahoidja, telefonil 735 0406 või e-posti aadressil riina.rein-
velt@erm.ee

Tiina Tael, peaarhivaar, telefonil 735 0420 või e-posti aadressil tiina.tael@erm.ee 

Teade ettevõtjatele!

Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuseregistris, peab igal 
aastal esitama hiljemalt 15. aprilliks 

kinnituse registreeringu õigsuse kohta.

1. mail peatatakse registreering, mille 
õigsus ei ole kinnitatud.
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Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?

Kas Teil on perekonnas esinenud südame-
veresoonkonna haigusi?

Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda 
jala arterite ateroskleroosi. 

TULE VERESOONI KONTROLLIMA!

Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub kol-
mapäeval, 20. veebruaril:
- alates 10.00 Kivi-Vigala Rahvamajas
- alates 14.00 Vana-Vigala Raamatukogus
Protseduur maksab 6 eurot

Vastuvõtule tuleb eelnevalt ette registreerida. 
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9 - 12 
tel 5698 5633.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli 
säärelihastes valu ja krambihooge.

Hooli endast ja tule kontrolli
Tervise Tugi OÜ

TÖÖALASED 
TÄIENDKOOLITUSED 2013

Auto ettevalmistus ja pindade 
värvimine - 60 tundi, algus 05. aprill kell 
13.00
Tortide valmistamine - 8 tundi, algus 
13. aprill kell 10.00
Juustukoogid - 8 tundi, algus 27. aprill 
kell 10.00

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning 
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest fi-
nantseeritavad koolitused on tasuta an-
tud valdkonnas töötavatele täiskasvanu-
tele ja ümberõppijatele.

Kursuste lühiõppekavad on kooli kodule-
heküljel.

Registreerimine ja lisainfo: tel. 5662 4701 
või e-post: ilmi@vigalattk.ee 

Möödunud kuul kuulsi-
me, et Vikerraadios oli 

lehelugeja telefonikõne teel 
kurtnud, et Vigala Sõnumid 
ei sisalda lugemiseks olu-
list ega huvitavat materja-
li. Kuna ise seda saadet ei 
kuulnud, on keeruline kom-
menteerida, mida „olulist ja 
huvitavat“ ütleja silmas pi-
das. Kas huvitav oleks mõne 
konkreetse teema käsitlemi-
ne vallalehes või hoopis oo-
tamatu poliitiline paljastus 
ja nõiajaht? Teatud mõttes 
on kriitika õige - Vigala Sõ-
numid ei püüagi kellelegi 
kaikaid kodarasse loopida 
ega uurivat ajakirjandust 
„mängida“. Pealegi on üle-
riigilistes lehtedes piisavalt 
intriige ja poliitilisi paljastu-
si või Kroonikas eraisikulist 
klatši, millest vajadusel lugeda saab. 
Ehk võiks vallavalitsuse või volikogu 
mõnedest otsustest olla pikem lugu 
või kokkuvõtte, mitte ainult märge 
„otsustati; võeti vastu“. Samas on ka 
seekordses lehes artikkel maamaksu 
teemal ning üleskutse täita ankeet, 
millega soovitakse teada saada arva-
must valdade ühinemisest ja avalike 
teenuste kvaliteedist.

Võib olla on siinjuures paslik natuke 
enam tutvustada, kuidas Vigala Sõnu-
mite tegemine käib. Vigala Sõnumid on 
Vigala vallavalitsuse poolt välja antav 
vallaleht, mis kord kuus (v.a üks suve-
kuu) jõuab tasuta paberkandjal igasse 
valla postkasti ning on kättesaadav 
ka valla kodulehel. Peamiselt on lehe 
eesmärgiks vahendada kohalikku in-
fot, sh infot volikogus ja valitsuses 
toimunust, kirjeldada kohalikke sünd-
museid ning kajastada Vigala elanike 
arvamuslugusid, hobisid, jms.

Kahjuks ei ole Vigala vallal nii palju 
rahalisi vahendeid, et palgata tööle 
„päris“ ajakirjanik, kes käiks üritus-
tel lugusid tegemas või otsiks intri-
geerivad teemad üles. Vigala lehe loo-
vad Vigala enda inimesed oma vabast 
tahtest ja ajast. Nende vahetute kir-
jutiste kaudu jõuavad teieni vallaelu 
sündmused ja tegevused. Minul toi-
metajana on vaid vahendaja roll – ko-
gun inimeste kirjutised ja fotod kok-
ku, teen korrektuure, vajadusel küsin 

üle, kas on pilte, kas kuupäev on ikka 
õige, kui tundub, et midagi on valesti 
ning lõpuks kujundame lehe valmis ja 
saadame selle trükki.

Seetõttu on vallaleht täpselt seda 
nägu, milliseid artikleid me parasja-
gu saame. Ning kui vahel ongi tunne, 
et leht on liiga koolide nägu, siis ka 
selles on omajagu tõtt – on ju Vigala 
vallas kolm kooli, kel kõigil on midagi 
head öelda. 

Vahel on olnud probleeme, et artikleid 
napib, alati võiks olla rohkem neid, kel 
on aega ja tahtmist lehe jaoks jäädvus-
tada foto või kirjutada lugu. Teinekord 
aga on juhtunud nii, et ühest ja sa-
mast üritusest on kogemata kaks eri-
nevat inimest loo teinud ning siis tuleb 
teha valik. Kuid sellegipoolest kutsun 
lugejaid üles oma kirjutisi meile saat-
ma. Tänapäeva arvutiajastul on küll 
vajalik, et kirjutis oleks vormistatud 
arvutis (saladuskatte all võin öelda, 
et alati on vallavalitsuse leidunud ka 
neid häid inimesi, kes käsitsi kirjutatu 
on arvutisse trükkinud). 

Kui Sul on mõtteid sellest, mida täna 
lehes pole, aga millest lugeda sooviks, 
siis kirjuta sel teemal ise artikkel või 
saada oma ettepanekud lehe sisu koh-
ta kas elle@vigala.ee või Vigala Valla-
valitsuse üldaadressile vigala.vald@
vigala.ee

Elle Altmets

hea lehelugeja!
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Käesoleva aasta veebruaris täitub 
kaks aastat Vana-Läänemaa Aja-

loo Seltsi loomisest Lihulas. Lihula 
Ajalooklubist välja kasvanud ühendus 
kannab sellist nime seetõttu, et oma 
ürituste ja uurimuste korraldamisel 
vaadatakse ka üle praeguse Lääne 
maakonna piiride – Raplamaale ja 
Pärnumaale. Teatavasti oli Vigalagi 
varem Läänemaa osa. Nii ongi seltsis 
viis liiget Vigalast. Kõigil üritustel ja 
ettevõtmistel on liikmetel alati võima-
lus kaasa võtta ka sõpru ja kaaslasi. 
Enamasti toimuvad üritused Lihula 
mõisas. Seltsi hingeks on Mati Man-
del – tuntud ajaloolane ja paljude raa-
matute autor. 

2012. aasta olulisemad üritused olid: 
- külaskäik Hanila Muuseumi – tut-
vumine eksponaatide ja muuseumi 
perenaistega
- Eesti Vabariigi aastapäeva tähista-
mine ja kohtumine ajalooraamatute 
autori Mai Krikiga
- kevadine ekskursioon Läänemaa 
huvitavamatesse paikadesse
- augustikuine kolmepäevane ekskur-
sioon Peipsi äärde koos vahepeatuste-
ga. Külastati Vigala kirikut ja kalmis-
tut, Velise Sillaotsa talumuuseumi, 
Puurmanni mõisat, Alatskivi lossi, 
Kallaste ja Mustvee linna, Järva-Jaa-

ni muuseume, Kilplalat, Paide Valli-
torni ja mitmeid teisigi huviväärsusi.
- oktoobrikuus andis selts välja kogu-
miku “Vana-Läänemaa ajaloo rada-
del” (pildil). Raamatusse on koonda-
tud artiklid Lihula keskaegse aleviku 
alal ja Salevere Salumäel toimunud 
arheoloogiliste uurimistööde tulemus-
test, Kinksi aardeleiust, omapärasest 
relvast „notstalist”, Lihula mõisast 
keskajal ning 18. —19. sajandil, Esi-
mese maailmasõja aegsetest merela-
hingutest Läänemaa rannikul ning 
Vabadussõja mälestusmärgi taasta-
misest Vigalas. Kogumikku on võima-
lik laenutada Kivi-Vigala ja Vana-Vi-
gala raamatukogudest ja samas on ka 
võimalik seda raamatut osta. 

Käesolev aasta algas seltsi jaoks koos-
viibimisega Virtsu Harrastusmuu-
seumis. Huvi pakkus õdus seltsima-
ja koos muuseumiruumidega, kuhu 

Muinsuskaitseamet kutsub Teid kohtumisele 
Vana-Vigala raamatukogus 

16. veebruaril kell 11.00

Teemadeks on aktuaalsed muinsuskaitseküsimused, tutvustame Vigala vallas asuvaid 
kaitsealuseid mälestisi (mida ja miks kaitstakse), räägime kultuuripärandi aastast, 
usaldusmeestest ja detektoristidest.
 Osalema on oodatud kõik, kellel huvi Vigala kandi ajaloo ja kultuurimälestiste 
vastu. Kohtumine toimub vestlusringi vormis ning oodatud on kõik kohalike inimeste 
sõnavõtud muinsuskaitse ja ajaloo teemadel.

Kohtumisel osaleb ka Mati Mandel, kes räägib Vana-Läänemaa Ajaloo Seltsist ning 
arheoloogia ja ajaloo teemadel.

Vana-lääneMaa 
aJaloo seltsi 

tegeMistest

peale mitmeid kolimisi on koondatud 
ajalooväärtuslikud esemed. Huvitav 
oli kuulda muuseumi juhataja ja ko-
haliku arenguseltsi juhi mõtteid ja 
visioone Virtsu tulevikuvõimalustest. 
Lähema aja sündmuseks peaks ku-
junema jääst Virtsu Linnuse maketi 
(mõõtkavas 1:7) ehitamine.

Selts pidas plaane ka käesoleva aasta 
ettevõtmistest. Plaaniti Karula raud-
teejaama ja Lavassare raudteemuu-
seumi külastust. Suvine ekskursioon 
toimub Kirde-Poola ajaloolisse War-
mia-Masuuria (varem Ida-Preisimaa) 
piirkonda. Kindlasti tegeleb selts ka 
Vana-Läänemaa ajaloo radadel teise 
kogumiku väljaandmisega.

Kõik huvilised on oodatud Vana-Lää-
nemaa Ajaloo Seltsi üritustele!

Sirje Aiaots

Vigala ajaloohuvilised Virtsu muuseumis ettekannet kuulamas
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KOHUPIIMAVORM 8-le

4 õuna või 6 - 7 aprikoosi
3 muna
½ dl suhkrut
300 g kohupiima või kodujuustu
½ dl jahu

sillaotsa talumuuseumis on võimalik vaadata alates 
9. veebruarist kahte uut näitust

Eesti Vabariigi 95. aastapäevaks valminud näitus Velise vallavalitsuste te-
gemised aastatel 1918 - 1944 Rahvusarhiivi materjalide põhjal toob meieni 
teavet, millega Sillaotsa Talumuuseumis varem pole olnud tutvuda võima-
lik. Velise vallavalitsused läbi aegade tegelesid väga erinevate kohustuste-
ga. Käske saadi põhiliselt Lääne Maakonnavalitsuselt.

Velise vallavalitsus kontrollis kodakondsusseaduse nõuete täitmist, kor-
raldati vähempakkumise abil sildade ja teede ehitamist, koolide ehitamist ja 
remonti. Väljastati jahilube, registreeriti jalgrattaid ning väljastati nendele 
numbreid. Vallavalitsus oli nõus jagama avansina valla kirjataludele pos-
timaksuvahendeid ja korraldas nende müüki. Kogus makse. Organiseeris 
lastele rõugete panemise ja kui vaja kaasas abiks politsei. Korraldas põllu-
meestele looduse mõjul tekkinud kahjude hüvitamiseks põllumajanduslae-
nu Eesti Pangast, jne.

Külastajaid ootame Sillaotsa Talumuuseumis 9. veebruaril kell 13.00 
Harmooniumil musitseerib Helen Tammeste.
Enne selle näitusega tutvumist avame näituse küünis Joonistamine on 

vaatama õppimine.

Liivi Miil, muuseumipedagoog

Eesti ilukirjandus:
Sepp, Ene Minevik olevikus
Soonik, Mati Armuvalus
Tigane, Leida Sõber meriröövel: ro-
maan (Eesti romaanivaramu)
Oksanen, Sofi Kui tuvid kadusid

Välismaa ilukirjandus:
Heyer, Georgette Arabella
Brown, Sandra Karm tüüp
Nesbo, Jo Lumememm: kriminaalro-
maan
Franzier, Charles Pime mets
Mankell, Hennin  Püramiid: krimi-
naalromaan
Mallery, Susan Suvepäevad: Triloogia 
1. raamat 
Roberts, Nora Tantsib vilepillipuhuja 
kannul: triloogia 2. raamat 
James E.L. Viiskümmend halli var-
jundit

Sillaotsa Talumuuseumis on näitu-
seks seatud joonistused, millede 

autoriteks lasteaiaõpetajad, kes osale-
sid augustis 2011 XI Muinasjutulaag-
ris „Asjad kõnelevad“.

Muuseumis on palju asju. Hääletult 
seistes jutustavad nad oma elust ja 
saatusest. Kuidas on võimalik kuul-
da, mida asjad kõnelevad? Vastaksin 
– vaadates. 

Aga vaatamine ei tähenda alati veel 
nägemist. Silmadega tajutav maailm 
ei ole kõigile ühesugune. Kõik ei näe 
vanal, värvi poetaval seinal kujutisi. 
Koidest uuristatud eseme juures mär-
gatakse vaid tema vanust ja väärtuse-
tust. Liiga tihti on asjadel kurb saatus. 
Need asjad, mis muuseumisse jõuavad, 
on õnnelikud. Nemad saavad vaatajale 
oma lugu jutustada.

Muinasjutulaagrilised veetsid ühe 
päeva Sillaotsa Talumuuseumis vanu 
asju huviga uurides.

Huvi ümbruse vastu on see, mis vaa-
taja silma juhib. See, mida inimene 
näeb, on pilt, mille ta on ise vaadates 
aktiivselt loonud. Selle pildi loomisest 
on osa võtnud mõtlemine, emotsioonid, 
aistingud, terve inimese olemus. Vaa-
tamisega segunevad mälestused, avas-
tused ja ahhaa-elamused. Nii oli ka 
nende muinasjutulaagri õpetajatega. 
Tänu muuseumitöötajate suunamisele 
avastati ja kogeti äratundmise rõõmu. 

Joonistamine on vaatama õppimine. 
Kuidas vaadata nii, et suudaks joonis-
tada, õpetas meile Märjamaa Muusika- 
ja Kunstikooli õpetaja Anne Muinaste. 
Joonistades kogesime, et nägemine on 
kompimine. Asjad elustusid meie sil-
me all ja kõnetasid meid.

Õpetaja, kui järgmine kord lastega 
muuseumisse lähed, võta kaasa pa-
berid ja pliiatsid. Vaadake neid vanu 
esemeid pliiatsi abil. Kui laps harjub 
teistmoodi vaatama, muutub midagi 
tema mõtlemises ja arusaamades. Ehk 
kuulevad siis lapsedki vanade asjade 
kõnelusi. 

Mõistmine on nägemine.

Piret Kukk

Vaatamisest, nägemisest ja 
vestlusest asjadega

Teaberaamatud:
Hallas-Murula, Karin 101 Eesti arhi-
tektuuriteost
Mikk-Sokk, Margit Kingin sulle ter-
vist: (imed elust enesest)
Kaarma, Nadežda Nadja väike koogi-
abi
Bernhardt, Ervin Minu Bangkok: 
kaksteist trellitatud ust
Tamm, Janika Minu Keenia: rääki-
mata lugude maa
Erilaid, Helgi Aja jälg kivis: Austria 
ja Saksamaa
Toomet, Tiina Elust koera ja kassiga
Kiik, Heino Legend Helmi Puur
Marko, Matvere Meri ja kuked: S/Y 
Nordea ilmareis

Lastele:
Saar, Kiiri Keteriin salaaias
Laidla, Siiri Maratonikassid

½ dl mannat
1 dl piima
1 dl rosinaid
1 sl võid

Valmistamine:
- Pane tükeldatud õunad või apri-
koosid võiga määritud vormi põhja.
- Vahusta munad suhkruga, sega ko-
hupiima, piima, jahu ja mannaga.
- Vala õuntele. Raputa peale rosi-
naid
- Küpseta 180°C juures 45 minutit.

UUed RaaMatUd kiVi-Vigala RaaMatUkogUs
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16. jaanuaril toimusid Rapla maa-
konna meistrivõistlused. Vana-Vigala 
põhikooli 6. - 9. klassi poisid osalesid 
Raplas Sadolini spordihoones Rapla 
maakonna meistrivõistlustel korvpal-
lis. Poisid mängisid hästi ja tegid ka 
head meeskonnatööd. Selle tulemusel 
toodi ära ka esikoht. 

Poisid teevad korvpallitrenni üks kord 
nädalas ja käivad ka mujal trennides. 
Meeskonnas oli Andreas Viibus, And-
reas Välis, Hannes Välis, Märt Moor-
bach, Sander Liigend, Teet Roosi, 

Tanel Ülemaante ja Urmis Veimann. 
Treeneritööd teeb Jüri Nisumaa. Ta-
hame minna ka eesti meistrivõistlus-
tele, mis toimub aprilli keskel, kätt 
proovima.

Kohad:
1. Vana-Vigala Põhikool 
3. Valtu Põhikool 
4. Kaiu Põhikool
5. Kivi-Vigala Põhikool
6. Kabala Põhikool 

Hannes Välis

Rapla maakonna meistrivõistlused korvpallis

Maadlusteated
8. detsembril peeti Märjamaa Kapp:
Noored:
Heily Tiitus 28 kg 3. koht
Aron Aun 34 kg 1. koht
Kalju Torri 34 kg 2. koht
Õpilased:
Andreas Välis 54 kg 1. koht
Urmis Veimann 54 kg 3. koht
Hannes Välis 59 kg 1. koht
Juuniorid:
Hans Veskimägi 55 kg 2. koht
Raido Liitmäe 96 kg 1. koht
Täiskasvanud:
Raido Liitmäe 84 kg 2. koht

12. jaanuaril toimus Haapsalus Dü-
namo Noorteturniiri:
Aron Aun 36 kg 3. koht
Hannes Välis 58 kg 2. koht
Andreas Välis 58 kg 3. koht
Hans Veskimägi 66 kg 3. koht

19. jaanuaril Avo Talpase mälestus-
võistlustel Kohtla-Järvel saavutas 
Raido Liitmäe 84 kg 2. koha.

26. jaanuaril toimunud Martna lah-
tistel meistrivõistlustel:
Aron Aun 35 kg 3. koht
Kalju Torri 40 kg 2. koht
Andreas Välis 54 kg 1. koht
Hannes Välis 59 kg 1. koht
Urmis Veimann 59 kg 2. koht
Hans Veskimägi 63 kg 3. koht

2012. aasta heade tulemuste eest tun-
nustas Rapla maakonna spordiliit 
järgmisi noormaadlejaid: Triinuly Vei-
mann, Jaanika Lepla, Andreas Välis, 
Marek Lainela, Raido Liitmäe, Marko 
Piir ja Karlis Kaldma. Maakonna pa-
rima meessportlase valimisel saavu-
tas Ardo Arusaar 2. koha ning parima 
noorsportlase tiitli sai Raido Liitmäe. 
Vigala Vallavalitsus premeeris kodu-
valla sportlasi, kes olid möödunud aas-
tal saavutanud Eesti meistrivõistlus-
tel auhinnalise koha, stipendiumiga. 
Stipendiumi väärilised olid: Triinuly, 
Andreas, Marek, Raido, Marko, Karlis 
ja Ardo. Aitäh Vigala Vallavalitsusele!

Jõutõstmine
25. jaanuaril toimusid Kõrvekülas Po-
litsei auhinnavõistlused klassikalises 
jõutõstmises. Kehakaalus 74 kg saa-
vutas Rain Saar kogusummaga 450 
kg 1. koha. Kükk 130 kg, lamades su-
rumine 125 kg, jõutõmme 195 kg. 

Jüri Nisumaa

XXI Raplamaa valdade talimängud toimuvad 16. veebruaril 2013 Märjamaa 
Gümnaasiumi ruumides ja Märjamaa Tervisespordikeskuses. 

 • Suusatamises
 • Kabes
 • Males
 • Lauatennises
 • Koroonas
 • Ujumises
 • Sõiduautode lumerajasõidus.
 • Sangpommi rebimises
 • Mälumängus
 • Juhtkonnavõistluses

9. veebruaril (laupäev) toimub talimängude sõiduautode lumerajasõit Kaius. 
Võistluste algus kell 10.00. 13. veebruaril (kolmapäev) toimub talimängude 
ujumine Märjamaa ujulas. Start avatud kella 18.00 - 20.00. Info Priit Karjane 
tel. 5340 9205, priit@raplamsl.ee.

Juhend leitav Rapla Maakonna Spordiliidu kodulehel www.raplamsl.ee

XXI RApLAMAA vALDADE TALIMÄNgUD

Kõik, kes soovivad osa võtta, andke sellest teada e-mailil 
merje@vigala.ee hiljemalt 12. veebruariks
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Lood jääratast on leheveergudel ka-
jastatud nii 2004 kui ka 2009-ndal 

aastal ja nüüd siis jaanuaris 2013 jäl-
le. Meie juured on küll maal, aga loo-
duse poole ei vaadata kiire elutempo 
juures nii tihti kui peaks. Looduses on 
võimalus kogeda tasakaalustatud ja 
rahulikku keskkonda. Kui jõgede sa-
lapära pakub meile rõõmu, siis miks 
mitte seda kogeda maalilisel maas-
tikul ja puhta õhu käes. Miks mitte 
kirjeldada loodusnähtust, mis inimesi 
magnetina enda juurde tõmbab. Näh-
tuse teket on seostatud Vigala UFO-
ga või meestega, kes jääst ilusa ketta 
välja saevad ning selle pöörlema pa-
nevad. Koht, kus jõgi teeb käänaku, 
pole jõevoolul tasasel pinnal kiiret, 
teatud asjaolude kokkusattumisel 
ning külmade tulekul ja jääkatte tek-
kimisega hakkab jääketas laienema. 
Seekord oli jääketta pöörlemiskiirus 
üle 6 minuti ühe pöörde jaoks.

Vigala jõe sisekurvis asub Vigala 
Sassi loitsukivi, teisel pool jõge Hiie-
salust voolab oja jõkke. Samuti on 
seal paigus jõgi allikalise toitumisega. 

Kõik need tegurid koos: jõekäänak ja 
salapärased keerised vees, külmade 
tulekuga pöörlev ja laienev jääkirme 
tekitavad olukorra, kus jääkirme saa-
vutab suure pöörleva ketta kuju. Pea-
gi saab aga külm ketast võidu ning 
kaanetab kogu jõe. Liiguvad veel le-
gendid, näiteks üle jõe Ohvri oja vett 
on peetud ravitoimeliseks ning selles 
loputamisega saadi lahti haigustest ja 
kurjast. Hea, et jääratas kutsub meid 
loodusimest osa saama ning kirjelda-
ma teistelegi seda rõõmu. 

Võib-olla kunagi Vigala Sass teadis 
selle paiga maagilist võlu inimeste-
le. Nüüd peagi läheneva maoaasta 

puhul, mis saabub kuu loomisel 10 
veebruaril on võimalik õnnitleda neid 
inimesi, kes on maoaastal sündinud. 
Alates Vigala Sassist „Päikest Sulle“, 
õnne ja rõõmu Teilegi, kes saate see 
aasta 96, 84, 72, 60, 48, 36, 24 ja 12 
aasta vanuseks. 

Jääratas kutsub meid kultuseki-
vi juurde, osa saama looduseilust ja 
imedest meid ümbritsevast maail-
mast imeilusal maastikul pargi ser-
vas. Nautigem rohelist elukeskkonda 
kontrastina linnastuvale maailmale.

Jaan Viska

JääRatas PööRleMas - 
kas öelda loodusime või 

loodusnähtus 
Vigala jõel

„vIgALA KARIKAS“ 
korvpallis 2013

23. vEEBRUAR
Kivi-Vigala Põhikoolis

Mängude algus kell 9.30

Võistkonnad:
 Vigala 
 Märjamaa
 Orub
 Kõo
 Pärnu-Jaagupi
 Korvpallikarud (Tallinn)
 Tamsalu
 Audru

Kell 21.00 rahvamajas disko vanade 
heade diskorütmide saatel. Võistleja-
tele tasuta. Teistele pilet 3 eurot.

HUVITAVATE KOHTUMISTE KLUBI
Kutsub teid osalema kohtumisõhtule

22. veebruaril kell 19.00 

armastatud loodusteadlase, jutuvestja ja zoosemiootiku

ALEKSEI TUROVSKI` ga
HIRVEPARGI TEE külalistemajas Vana-Vigalas

Kaasa võtta peale huvi ja hea tuju 12 eurot + vajadusel endale meele-
pärane jook. Laual suupiste ja kohv.

Osavõtusoovist teatada kindlasti hiljemalt 18. veebruariks tel. 5693 
9081 või e-mailile maie@vigalattk.ee. Kohtade arv piiratud!

Korraldajad: OÜ Heltan ja MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala
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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

Märjamaal Maia äris (Pärnu 
mnt 39) tühjendusmüük alates 5. 
veebruarist. Kaupa kogu perele!

Aeg mure ja leina kord 
kergemaks muudab,

kuid mälestust emast 
aeg võtta ei suuda

Avaldame siirast kaastunnet 
Anne-Ly Johansonile lähedastega 

kalli ema Helga Metsa 
surma puhul

Salme, Heini, Malle, Ennu, Leili, 
Kalju, Maile ja Ester

Veebruarikuu sünnipäevalapsed

Vanda Kärsna   97
Helmi Merisalu   91
Jaan Konnapere  91
Valve Altmäe   85
Vaike Pihelgas   83
Ellen Aitsam   82
Eduard Kidra   60

Õnn ei ole ime mingi,
ei ta kanna kuldseid kingi.

Teda otsida ei tasu,
Imemaal - ta seal ei asu.
Õnn on soe ja ilus kodu,

mis on just Su enda nägu.
Õnn on töö ja õnn on sõbrad,

kes Sind täna õnnitlevad!

Palju õnne!

Uued ilmakodanikud

Sebastian Seisonen
Kristeli Krusemann

Meie hulgast lahkunud:

aino Konnapere

24. veebruaril toimub
Vigala küladekeskuses 

Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud

KONTSERT
Lisaks eeskavale valla aukodaniku 

tunnustamine

Vigala valla laste lauluvõistlus toimub 
17. veebruaril kell 13.00

Kivi-Vigala rahvamajas

Tule kuulama ja kaasa elama!

Kunstiring igal kolmapäeval 
17.00 - 19.30 Vana-Vigala Rahvamajas

Meie tegevused:
- savi voolimine
- klaasisulatus ja tiffany
- meenete valmistamine

Vana-Vigala Noortekeskus ootab kõiki käsitööhuvilisisi

Ö K O R I N G I
Tule ja osale! Teeme vanast uue!

Kui sul on jäänud kapinurka mõni väikseks jäänud ese, mida kahju ära visata võta kaasa ja 
katsume sellest midagi praktilist valmis meisterdada. Ringis ka suur valik kasutamist 

ootavaid riideid.

ÖKORING (Näputöö) toimetab
LAUPÄVITI kell: 13.00 - 16.00

Teemadeks näputöö, lapitehnika, õmblemine, viltimine jne.

����������������������	�������
��������������

��������������������������

�����	�������������	�����������������
������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������������� � ����������������������� � ����������

�����������������������������������!� ���" ��������������������������������������������������������������������!� ���" ���������������������������������


