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Vana-Vigala põhikooli võimlemisrühm 1. juunil Tal-
linna XVI võimlemispeo „Käsikäes“ peaproovis oma 
reketikava esitamas. Tähelepanu, osavust, energiat, 
sõbralikkust - kõike seda jätkus meie kaheksal vapral 
võimlejal. Olime 1. - 3. klassi rühmade hulgas üks 
rühm kahest, kus osalesid ka poisid.

Eesti spordiseltsi Kalev poolt kor-
raldatavale võimlemispeole Pirita 
spordikeskuse velotrekile on alati 
kutsutud rahvatantsijate segarühmad. 
Seekord osalesid esmakordselt ka 
Kiitsharakad. Kelmikas Kadrel "oota-
matute" pauside, "peadpööritavate" 
põimumiste ja "selgamurdva" meeste 
soologa. Tore oli.

Aja puudutus. Puudutuse aeg. 
Naisrühmad poetasid XIX tant-
supeo kavasse põlletäite kaupa 
pisaraid ja sületäite kaupa 
rõõmu. Olid omad ütlemised 
ja naljad. Ilus, meeliköitev, hin-
gestatud ja puhas naiste tants. 
Meie Kiitsharakad.

EmotsIonaalnE suVI
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Reedeses õhtupoolikus oli päike-
sepaistet. Minnes kiriku poole 

tundsin ootusärevust eelolevast koh-
tumisest. Mõtlesin veel sellele, et ei 
tohiks mööda lasta neid koju toodud 
väheseid võimalusi muusikat nauti-
da. 

Meenub aastatetagune aeg, mil 
õppisime Kadriga ühel kursusel Tal-

linna Konservatooriumis klaveri-
mängu. Tema oli pealinnast, mina 
provintslane. Kadrist ja teistest koo-
likaaslastest tekkis väike sõbralik 
suhtlusring. Viibisime koos pikkadel 
loengutel ja paljudel kontsertidel, 
millest mõndagi pidi kohustuslikus 
korras külastama. See andis juurde 
kasulikke teadmisi muusikastiilidest 
ja klaverimängu tehnikatest. Vahel 
veetsime aega kohvikutes erialastel 
teemadel diskuteerides. Linnakad 
olid päris tõsised tegijad, teadsid 
kindlalt oma sihte, nii mõnedki püüd-
sid neist eeskuju võtta. Mujalt Eestist 
tulnud tudengid elasid ühikas, mis 
asus kaunis mändidega ümbritsetud 
Kivimäel, kesklinnast üle poole tunni 
bussisõidu kaugusel. Praegugi sõidab 
Kivimäele buss numbriga 18 ja mõni 
asi on veel samaks jäänud. – iga kord 
kiikan Vabaduse puisteed pidi linna 
sõites mändide poole ja nähes pisut 
ajahambast puretud ühikat ja selle 
kõrval harjutusmaja, meenubki koo-
liaeg. Selles veidras harjutusmajas ei 
vaibunud pillihääled isegi nädalava-
hetusel. Seal oli igas klassis klaver, 
mõnes isegi kaks ning kui tahtsid se-
gamatult klimberdada st klaveril lu-
gusid õppida, siis tuli aeg kirja panna 
ja sellest kinni pidada, sest järgmise 
klimberdaja aeg pressis peale ning 
klass tuli vabastada. 

Ka laulja Ljudmilla, kes Kadri ore-
limängu saatel kaunisti laulis, oli sa-
malt kursuselt ning äratundmisrõõm 

"ItaalIa laulud" 
VIgala kIrIkus   

Kursusekaaslased vasakult Ludmilla Kõrts, 
Kadri Ploompuu ja Aili Soonberg.

Vigala valla volikogu sotsiaalko-
misjoni käik jätkus Maie Üüri-

kese eestvõttel Pärnumaa kohaliku 
MTÜ aktiviseerimiskeskuse Tulevik 
tööga tutvumisega. Täielikult uus 
tegutsemisviis loodud omavalitsus-
tes kohalike probleemide lahendami-

seks. Oma juhitavat MTÜ-d tutvus-
tas Mirjam Vabrit, kelle initsiatiivil 
on keskus käivitatud. Eesmärgid on 
laiaulatuslikud ja hädavajalikud: te-
kitada või taastada tööharjumus ini-
mestes; aidata kohalikel ettevõtetel 
luua töökohti; anda toimetulekualast 

EndIsElt Pärnumaal – Pärnu lInnas ja sIndIs

õpetust, ikka neile, kes eluga ise toi-
me ei tule. Seega on teenuste hulk 
laialdane nt alates puidutööst mööb-
liremondil, jalgrataste pisiremondist, 
pakutavast transporditeenusest, abi-
tööde teostamisest, territooriumide 
korrashoiust, jne. Taasiseseisvunud 
vabariik oma üle kahekümne tegutse-
misaasta jooksul on osadele taganud 
edu, teisalt jätnud osa elanikkonnast 
n.ö unarusse. Hea, kui piirkondades 
tekivad kohalikud MTÜ-d, esialgu 
projektipõhisel rahastamisel, paljus-
ki vabatahtlikkusel. Võib küsida, kas 
kutsekoolid oma õppekavadesse uute 
erialade loomisega ei saa ühiskonna 
jätkusuutlikkuseks omapoolset abi 
osutada. Igal juhul on see mõtlemise 
koht, enne kui öelda hiljaks jäime, 
vabandades, kuidas me ei märganud 
täiskasvanuid abistada. Süvenev õpi-
laste vähesus sunnib ka ametikoole 
ühiskonda tervikuna vaatlema.

Külastasime täiskasvanute varjupai-
ka, teenust osutatakse inimestele, kes 

valdas meid kohtumisel mõlemaid.
Kadri on Ljudmillaga koostööd tei-

nud juba viisteist aastat. Nad on esi-
nenud paljudes kirikutes, eriti Tallin-
nas. Ljudmilla töötab Rahvusooperis 
Estonia ja Kadri on Tallinna Piiskop-
liku Toomkoguduse organist juba 24 
aastat. Esinenud kontsertidega nii 
solistina kui kammermuusikuna ja 
ka koos kooridega pea 30 aastat. 

Nende kauaaegne koostöötulemus 
kõlas Vigala kirikus lummavalt. Laul-
ja kiitis kiriku suurepärast akustikat 
ning mainis, et laulda oli väga kerge 
vaatamata väikesele terviserikkele.

Kontsert "Itaalia laulud" toimus 
EELK Kirikumuusika Liidu kontser-
disarja "Mu süda, ärka üles" raames. 
Kontserdisarja toetab juba kolmandat 
aastat Eesti Kultuurkapital ja selle 
kaudu jõuavad paljude eesti muusi-
kute, eriti kirikumuusikute poolt et-
tevalmistatud kontserdikavad väga 
erinevatesse kirikutesse Eestimaal.

Oktoobris on tulemas meie kirikus-
se saksa orelimeistri Müllverstedti 
festivali raames kontsert Tartu muu-
sikutelt. 19. ja 20. sajandi vahetusel 
tegutsenud Müllverstedt oli ehitanud 
paljudesse Eesti kirikutesse oreleid, 
millest kümmekond on senini män-
gitavad, sealhulgas ka Vigala kiriku 
orel. 

Kauneid kontsertelamusi soovib 
Vigala kiriku organist 
Aili Soonberg



3VIGALA SÕNUMID

tule meiega koos koolitus-õppereisile, 
sest juurdeõpitav rikastab ja väärtustab varem õpitut!

LEADER on EL algatusprogramm, mille abiga edendatakse elu maapiirkon-
nas. Lõppenud periood 2007-2013 näitas, et LEADER programm on muutnud 
ka meie vallas toimivat igapäevaelu. Programmi raames on valminud Kivi-
Vigala külaväljak, paigaldatud tänavatele ja teedele viidad, korraldatud laste 
folklooripäevasid, valmistatud linaseid rahvariideid ning palju muudki veel.

Uus programmiperiood on alanud, mille toetusmeetmed avanevad aasta 
lõpu poole. MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala on alustanud ettevalmistusi ka-
hepäevase õppereisi korraldamist Võrumaale, mis on planeeritud ajavahe-
mikule 14. - 15. august. Koolituspäeva programm keskendub Leader prog-
rammi abil toetuseid saanud tegevustele. 

Õppereisi eesmärgiks on läbi Võrumaa Partnerluskogu abiga tutvuda LE-
ADER programmi lõppenud perioodi toetustegevustega, saada juurde uusi 
teadmisi, ideid ja kogemusi külakogukonna arenguks ja toimivaks ettevõtlu-
seks. Õppereisi vältel kohtume kohalike ettevõtjate, kultuuri edendajatega, 
külastame valminud objekte. Vahepeatuse teeme Tõrvas. Ööbime turismi-
talus, naudime muidugi ka Võrumaa kaunist loodust. Õppereis saab teoks 
koostöös Raplamaa Partnerluskoguga. 

Osalemistasu 10 €, MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala liikmetele 5 €. 
Transpordi, majutuse ja toitlustuse korraldamise tarbeks soovime huvilis-

tel end osavõtuks registreerida hiljemalt 20. juuliks e-posti aadressil: 
maie@vigalattk.ee või helistada telefonidel: Maiele 5693 9081 või Helbele 
5660 4062. Õppereisi täpne ajakava selgub augustikuu algul, millest ka tea-
vitame osavõtjaid.

Projektijuht Maie Üürike

on kindla elukohata ja vajavad varju-
paika. Teenust antakse 7 päeva nä-
dalas ja 24 tundi ööpäevas kuni 60-le 
inimesele. Varjupaigas nägime ka tee-
nuse vajajaid, tutvusime ka kohalike 
oludega. Kord nädalas on saun, abis-
tatakse asjaajamisel, esmaabi, toidu-
abi, riideabi ja päevakeskuse teenus. 

Hea oli kuulda, kuidas pikaajalised 
töötud leidsid rakendust hooldekodu 
värvimistöödel. Koostööd toetas ka 
töötukassa. Teostatud tööharjutustel 
tehti kergemaid töid, mis ei nõudnud 
erialaseid teadmisi.

Seega MTÜ Tulevik püüab tegele-
da töötute rehabilitatsiooniteenuste 
arendamisega Pärnu linnas, Sindis ja 
lähivaldades. 

Külastasime ringluspoodi Sindis, kus 
täiendavalt tehakse mitmesuguseid 
lisatöid. Näiteks õmblustöö, vaipade 
kudumine, mitmesugust näputööd. 
Taaskasutuse vastu tundis kõige ela-
vamat huvi Ilona Pappe, kes arvas, et 
ka Vana-Vigalas saab midagi huvita-
vat ette võtta. Praegugi teame palju 
kirbuturgudest, komisjonipoodidest. 
Ilmselt peame rohkem mõtlema sääst-
misele, taaskasutusele ning nendes 
valdkondades seisab ees töö, alates ko-
dust, perekonnast. Keskkonnasäästlik 
suhtumine on viinud valdu ka rahvus-
vahelistesse suhetesse. Meenub lehest  
näide: Märjamaa valla ja Norra ühe 
piirkonna koostöö alustamisest. 

Nende näidetega kutsume ka lehelu-
gejail oma sõna sekka ütlema neis as-
jus, mida saaks meil paremini korral-
dada. Jääb lõpetada sõnadega – õppida 
pole kunagi hilja ja ainult kahepoolne 
koostöö tagab edu meie mõtlemises ja 
igapäevastes toimetamistes. 

Mõtle, kuidas on taaskasutusega Sinu 
kodus ning kui keegi vajab abi, siis 
anna endast märku.

Ilusat suve! 
Jaan Viska

PotI laat taas tulEkul!
Eelmise aasta sügisel, kui kokku 

tuli uus Vigala valla haridus- ja 
kultuurikomisjon, sai tehtud ühi-
ne otsus Poti laat varjusurmast üles 
äratada. Sel aastal toimub laat pü-
hapäeval, 10. augustil algusega 
kell 10.00. Kohtumispaik on ikka 
sama – Vana-Vigala staadion. Laada-
lisi ootavad erineva kaubaga kauple-
jad ja laadaprogramm: valime Vigala 
rammumehe, parima magusa kodus 
küpsetatud koogi, peame koogioksjo-
ni, vaatame maadluspoiste show´d ja 
Kiitsharakate tantsimist, kuulame 
ansamblit Vana Kooli Noored ja väi-
kese demonstratsiooniga on lubanud 
üles astuda ka Vana-Vigala kohalikud 
pritsumehed. Kindlasti ei puudu ka 
traditsiooniline laadaloos ja üllatused! 
Päeva juht on ladusa jutuga noorhärra 
Tanel Paavel. Täpsem ajakava selgub 
peagi, jälgige kuulutusi, mis külade 
infotahvlitele üles pannakse! 

Nüüd veidi lähemalt koogikonkur-
sist ja -oksjonist. Kindlasti on Vigalas 
palju perenaisi, kes on sõprade ja su-
gulaste seas tuntud kui superküpse-
tajad, kelle koogid ja tordid lihtsalt 
keele alla viivad. Nüüd on aeg enda 
„firmakooke“ ka laiemale rahvahul-
gale tutvustada! Koogikonkursi jaoks 

palume küpsetada kaks ühesugust 
magusat kooki – üks konkursi ja 
teine oksjoni jaoks! Selleks, et koo-
ki jätkuks maitsmiseks suurele hul-
gale inimestele, peaks see olema ikka 
piisavalt suur (plaaditäis, mille lõika-
me kohapeal väikesteks tükkideks). 
Konkurss on nn „pime“, mis tähendab 
seda, et koogid saavad endale numb-
rid ja seega ei tea rahvas, kelle küp-
setatud kooki ta parasjagu maitseb. 
Iga degusteerija valib oma lemmiku 
ning kolme parima küpsetise autorid 
saavad ka auhinnad! Koogioksjon toi-
mub peale konkurssi ning oksjonitu-
lust pool saab endale küpsetaja, pool 
läheb laadafondi. 

Kui soovid laadal midagi müüa, 
siis oleks hea teada, et Vigala valla 
inimestele on kauplemiskoht tasuta! 
Kaugemalt tulnud kauplejatele on ko-
hamaks 10 eurot, kui on vajadus ka-
sutada elektrit, maksab see lisaks 5 
eurot. Käsitööga kauplemine on meie 
laadal aga hoopis tasuta! Et laada-
päeval kõik paremini sujuks, palume 
kauplemissoovist ja ka koogikonkursil 
osalemisest kindlasti eelnevalt teada 
anda meiliaadressil: 
potilaat.vigala@gmail.com või telefo-
nil  505 6967 (Silja).

Kohtume 10. augustil Vana-Viga-
las laadal!
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

04.06.2014. istungil otsustati:
- määrata teenindusmaad seitsmele 
rajatisele;
- määrata tähtaeg ühe ehitise korda 
tegemiseks ning ehitise teenindami-
seks vajalik maa;
- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks;
- väljastada projekteerimistingimu-
sed ühe elamu rekonstrueerimiseks 
ja kolme puurkaevu rajamiseks ning 
ühe kinnistu liitumiseks ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooniga;
- anda kirjalik nõusolek ühe puurkae-
vu rajamiseks;
- väljastada kirjalik nõusolek ühe abi-
hoone ehitamiseks ja ühe hoone katu-
sekatte vahetamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 130 eu-
rot;
- kuulutada välja ideekonkurss Vee-
torni tee 4 kinnistu kasutamise koh-
ta, esitada vastavasisuline eelnõu vo-
likogule arutamiseks;
- eraldada kultuuriprojektide kaasfi-
nantseerimise eelarvest 150 eurot Vi-

gala Kogudusele 19.10.2014 toimuva 
orelikontserdi korraldamiseks.

18.06.2014 istungil otsustati:
- määrata koha-aadressid kuuele 
maaüksusele;
- lubada jagada üks kinnistu seits-
meks maaüksuseks;
- määrata teenindusmaa kuuele raja-
tisele;
- väljastada projekteerimistingimu-
sed ühe elamu rekonstrueerimiseks 
ja kahe elamu püstitamiseks, ühe 
abihoone laiendamiseks ja ühe puur-
kaevu rajamiseks;
- väljastada ehitusluba kahe elamu 
püstitamiseks;
- suunata “Vigalasse elama” toetus-
programmi eelnõu arutamiseks voli-
kogule.

01.07.2014 istungil otsustati:
- määrata koha-aadressid kuuele 
maaüksusele;
- määrata teenindusmaa üheksale ra-
jatisele;
- väljastada projekteerimistingimused 
kahe puurkaevu rajamiseks;
- kooskõlastada nelja puurkaevu asu-
kohad vastavalt asukoha plaanile;
- väljastada ehitusluba ühe abihoone 
laiendamiseks;
- väljastada kasutusluba kanalisat-
sioonisüsteemi kasutusele võtmiseks.

Vigala Vallavolikogus

26.06.2014 istungil otsustati:
- kinnitada volikogu ajutise arengu-
komisjoni esimeheks Aivar Jõgiste ja 
liikmeteks Gerly Puusepp, Margit Lii-
ra, Kalmer Jeeser, Vallo Asperk, Viljo 

Siimsalu, Erki Plamus, Jaak Kukk, 
Niidy Maalinn, Tõnuri Nurmeots, 
Jaan Viska, Enn Roosi, Kristine Niit, 
Martin Andreller, Heli Lints.
- võtta arvele peremeheta varana 3 
objekti;
- määrata sihtotstarbed neljale maa-
üksusele;
- anda nõusolek Rapla maakonna Vi-
gala valla 3 maaüksuste jätmiseks rii-
gi omandisse ja määrata maaüksuse 
sihtotstarbed;
- kinnitada Vigala valla territooriumil 
asuvate riiklikus teeregistris regist-
reeritud tervikteede teeosade nime-
kiri;
- määrata avalikuks kasutamiseks 6 
erateed;
- 2014. aasta sügisest jätkata põhikoo-
lides liitklasside ja liittundidega;
- kuulutada välja ideekonkurss Vigala 
vallale kuuluva Veetorni tee 4 kinnis-
tu müügiks. Konkursi viib läbi Vigala 
Vallavalitsus.
- kinnitada Vigala valla investeerin-
gute reservi kasutamine järgmiselt: 
Kivi-Vigala Põhikooli tuletõkkeuste 
automaatika - 510 eurot, Vana-Vigala 
bussijaama remont – ca 5500 eurot, 
küladekeskuse lavavalgustus – ca 
650-700 eurot, Sääla tee tänavaval-
gustuse laiendamine ca 4500 eurot. 
Vana-Vigala külas Uue tänava soola-
tamist uuritakse edasi.
- nimetada SA Raplamaa Omavalit-
suste Arengufondi nõukogusse Gerly 
Puusepp;
- arutusel oli “Vigalasse elama” toe-
tusprogrammi eelnõu;
- arutusel oli Taivo Kuusiku avaldus 
Vigala valla elanike turvalisuse pa-
rendamiseks.

Lõppemas on projekti „Hirvepark 
kauniks - IV maastikulised jät-

kuhooldustööd“, mida teostab MTÜ 
Jätkusuutlik Vana-Vigala KIK Loo-
duskaitse programmi toetusel. Te-
gevustena oleme puhastanud tiigi 
vastaskalda tuulemurrust ja võsast, 
jätkame veel trimmerdamisega. Vas-
taskaldale minekuks paigaldasime 
kaks silda. Üks sild Jakobi saarelt, 
teine Lisette saare juurest. Seoses 
tiigikalda puhastamise ja sildade 
paigaldamisega on pikenenud mat-
karada, mis võimaldab nüüd loodus-
sõpradel liikuda ümber pargis oleva 
tiigi. Matkaraja paremaks läbimiseks 
oleme paigaldanud juba kahe kraavi 
ületamiseks sillad ning lisame veel 
täiendavad suunaviidad. Seoses hool-
dustöödega oleme puhastanud tiigi-
äärse ala ka viimasest tuulemurrust, 

korrastanud olemasolevaid sildasid 
ja istepinke. Matkarada on peagi lä-
bitav. Ringkäiku Hirveparki võib 
alustada juba peale jõge pargi iidse-
te puude alt. Tee viib Lisette saareni 
veskikivide juurde. Matkajal on või-
malus valida, kas jätkata oma teed 
ümber tiigi ja jõuda Jakobi saarele või 
minna päikesekella suunas. Jälgida 
tuleb vaid suunaviite, et läbida pargis 
olev matkarada.

Suur tänu ka Vigala vallavalitsuse-
le ja Era Valdus AS-le, kes on aida-
nud kaasa pargi miljöö kujundamisel 
inimsõbralikuks.

Hea Vigala inimene, leia aega ja 
võta oma pere ning sõbrad kaasa ja 
tule matkarajale!

Maie Üürike
projektijuht

„HIrVEPark kaunIks!“
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Vigala vald      26. juuni 2014 nr 41

Veetorni tee 4 kinnistu kasutamise konkursi välja kuulutamine ning 
müügilepingu sõlmimine

Vigala valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra punktide 35 ja 
37.6 alusel Vigala Vallavolikogu o t s u s t a b: 

 1. Kuulutada välja konkurss Vigala vallale kuuluva Veetorni tee 4  
 kinnistu müügiks.
 2. Konkursi viib läbi Vigala Vallavalitsus vastavalt lisale 1.
 3. Konkursile laekunud ideedest valib vallavalitsus välja parima 
 pakkumise.
 4. Kinnistu müügileping sõlmitakse parima pakkujaga.
 5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Martin Andreller
Volikogu esimees 

LISA 1

Ideekonkurss Vana-Vigalas Vee-
torni tee 4 asuvale endisele katla-
majale kasutuse leidmiseks (koos 
katlamaja võõrandamisega pari-
ma idee teostajale)

Vigala Vallavalitsus kuulutab välja 
konkursi katlamajale uue kasutuse 
leidmiseks. Ideekonkursi eesmärgiks 
on leida parim terviklik lahendus, 
kuidas olemasolev hoone säiliks, kus 
territooriumi - hoonete ja rajatiste - 
kasutuslahendus moodustaks hästi 
toimiva terviku ja vastaks valla oo-
tustele. Ootame, et võimalusel luuak-
se töökohti ka kohalikele elanikele. 
Ideede hindamisel pööratakse tähele-
panu lahenduse sobivusele keskkon-

da, funktsionaalsusele ning mõistli-
ke (keskkonna- ja energiasäästlike) 
vahenditega ülal peetavusele. Ideid 
hinnatakse lähtuvalt idee kandvusest, 
praktilisusest, teostatavusest, tehtava-
test investeeringutest, loodavatest töö-
kohtadest. Väga oluline on idee esitaja 
võimekus ja kiirus oma ideede teosta-
misel ning idee esitaja poolt pakutavad 
tagatised või garantiid idee teostamise 
ajaks (pakkuja valikul pangagarantii, 
hüpoteek, trahv jne, millega tagatak-
se ostu-müügi lepingu sõlmimisel ko-
hustuste täitmine). Pakkuda inves-
teeringuid jms, mis teostatakse 
notariaalse ostu-müügi lepingu 
sõlmimisest 1 aasta jooksul.

Konkursile ideekavandite esitamise 
tähtaeg on 31. juuli 2014. a (valla-

valitsusele laekumise aeg) vallavalit-
suse postiaadressil. Ümbrikule teha 
märge “katlamaja ideekonkurss, mit-
te avada enne 01.08.2014 kell 09.00”. 
Pakkumised avatakse 01.08.2014 kell 
09.00. Konkursile kvalifitseerunutega 
järgnevad vajadusel läbirääkimised. 
Konkursi korraldaja eesmärk on hoo-
ne müük pakkumise võitjale. Kinnis-
tu alghind on 1 euro, st pakkuda saab 
lisaks oma hinda, tehtavaid investee-
ringuid, loodavaid töökohti jne

Lubatud on ühispakkumiste tegemi-
ne. Eeldame, et pakkumine on allkir-
jastatud firma(de) vastavaid volitusi 
omava(te) isiku(te) poolt. Eeldame 
vähemalt järgmiste dokumentide esi-
tamist:
1. Vabas vormis avaldus konkursil 
osalemiseks koos firma (sh FIE) kon-
taktandmetega.
2. Vabas vormis (võimalusel koos es-
kiisidega) pakkumise kirjeldus.
3. Tähtajad idee teostamisel.
4. Vabas vormis pakkumine – rahaline 
makse, tehtavad investeeringud, loo-
davad töökohad jne koos tagatistega, 
mida rakendatakse ostu-müügilepin-
gu sõlmimisel (näiteks pakutakse 1 
euro + näiteks 01.10.2015-ks investee-
ring hoonesse (peab hiljem (või kohe) 
olema tõendatav kuludokumentidega) 
X eurot, mis on tagatud kinnistule 
seatava hüpoteegiga summas Y eurot 
(trahv nõutakse sisse hüpoteegi ula-
tuses) + näiteks hiljemalt 01.10.2015 
on loodud vähemalt Z töökohta (saab 
kontrollida maksuameti andmebaa-
sist), iga töökoha tagatis on näiteks W 
eurot, mis makstakse välja trahvina 
(trahvi tagatis on ... /kui nimetatud 
ajaks pole töökohti loodud/ jne) + ... .
5. Kinnitus võlgnevuste puudumise 
kohta (riigimaksude osas, firma puu-
dumine eri inkassode nimekirjas jne).
6. Kui täna on firmal olemas tootmi-
ne, mida plaanitakse üle tuua Veetor-
ni 4, siis olemasoleva tootmisüksuse 
aadress.

Konkursi osavõtjal on õigus tutvuda 
objektiga aadressil: Veetorni tee 4, 
Vana-Vigala, ja esitada küsimusi e-
postile vigala.vald@vigala.ee
Konkursi tulemused (vallavalitsuse 
motiveeritud otsus) avalikustatakse 
peale konkursi lõppu kodulehel www.
vigala.ee 

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud annab teada
Sõidame küladeSSe külla! 

I külatuur toimub 27. juulil väljumisega kell 10.00 Kivi- Vigala Põhikooli parklast.
Külastatakse: Avaste küla – Ojapere sild – Vängla küla – Uuskaubi talu – Läti küla 
kaunid talud ja sild – Vana-Vigalas kohvik „Madissoni kutsikad“ ja kinosaal – Hirve-
park – M.J. Eiseni kivi – Oese külaplats.

Lõpetamine Kivi-Vigalas küladekeskuses kohvilaua ja aruteluga.

Registreeri ennast tuurile 25. juuliks telefonil 514 7444.

II külatuur toimub 3. augustil väljumisega kell 10.00 Vana-Vigala TTK parklast.
Külastatakse: Tõnumaa turbaraba – Vaguja küla – Räuksu talu – Päärdu küla kaunid 
kodud 2014 – Maydellide kabel – Vigala Jahimaja – Raba kool – Vana-Vigala TTK 
õppelabor ja õpilaskodu. 

Lõpetamine Vana-Vigala Põhikoolis koos ühise supi ja aruteluga.

Registreeri ennast tuurile 1. augustiks telefonil 514 7444

Järgmine vallaleht ilmub 
septembrikuu alguses. 

Ilusat suve!
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Eelmisel aastal väljaöeldud eks-
kursiooni sihtkoht - Toila - leidis 

küllalt palju toetajaid. Grupi moodus-
tasime peamiselt nelja küla baasil: 
Päärdu, Kurevere, Läti ja Vängla. 
Jällegi üle neljakümne huvilise üle 
valla otsustas Kirde-Eesti vaatamis-
väärsuste kasuks. Reisil saatis meid 
järjekordne kuumalaine, külastavate 
kohtade pikk nimekiri lisas pinget, 
võib-olla ka enda ületamist. Üldiselt 
püüdsime olla rahulikus tempos uu-
distajad. Vigala vald on oma eelarve 
piires andnud vahendeid külaelu elav-
damiseks, kui jätkuks vaid eestveda-
jaid. Enne kui minna tähelepanekute 
juurde, tahan Teile, kallid reisikaas-
lased, öelda eneseületamise eest pika 
reisipäeva jooksul suured tänud. Rei-
pust teie suvistesse tegemistesse! 

Enne Avinurme jõudmist tuli arves-
tada teeremondiga, nägime tee äärde 
rajatavaid ja olemasolevaid kergliik-
lusteid. Paljude sõitjate suust kuul-
dus „teeb lihtsalt kadedaks“. Teisalt 
maanteeamet koos valdadega panus-
tab jalakäijatele ja jalgratturitele 
ohutute liikumisvõimaluste loomisse 
ehk teisisõnu näitab kergliiklusteede 
rajamine hoolivust inimestesse. 

Simunas tegime esimese peatuse, 
et sirutada jalga ja vaadata kaar-
dilt, kus paikneme. Simuna lähedal 
on üks kolmest Struve geodeetilise 
kaare punktidest, mille abil määrati 

maa kuju ja suurus. Laekvere poole 
sõites maantee pidevalt tõusis ning 
eemalt nägime Pandivere kõrgusti-
ku Kellavere mäe 156 m tippu, kuhu 
on rajatud õhuvägede radarikeskus. 
Mitmeid kordi üle Avijõe sõites olime 
Avinurmes. Avinurmet teame, et seal 
peetakse võidupühal tünnilaata (sel 
aastal XV kord), nende pütiga käidi 
ka Tallinnas laulupeo rongkäigus. 
Tee ääres nägime seismas erksavär-
vilist muuseumrongi, mis aastatel 
1926-1972 sõitis Mustvee ja Sonda 
vahet. Tänu rongiliiklusele kasvasid 
ja õitsesid külad. Raudtee kiirendas 
palkide vedu, puunõude turustamist, 

seega soodustas tootmist. Avinurme 
oma 1440 elanikuga on Ida-Virumaa 
keskmisi valdu. Avinurme on kuu-
lus põlvest-põlve edasiantud käsitöö 
oskuste poolest. Kohaliku pärand-
kultuuri säilitamise ja arendamisega 
saab tutvuda kogudusemaja Elulaa-
dikeskuses. Lisaks nt punutistele, 
kalatünnidele tutvustatakse vaiba-
kudumise ja kohaliku toidu tegemise 
kunsti. Me olime meeldivalt üllatu-
nud sellisest piirkonna tutvustamise 
võimalusest. Üle tee paiknev Puiduait 
täiendab veelgi turismielu, pakkudes 
puidutooteid, andes võimalust majas 
üritusi ja käsitöö õpitubasid korral-
dada. Rühma poolt jättis tänusõnad 
külalisraamatutesse Naima Maa-
linn. Esimeses peatuskohas nähtud ja 
ümbritsev heakord paneb Avinurme 
inimesi tänama, väga meeldiv oli tut-
vuda külaeluga. Avinumre valla 16-st 
külast on külavanem 12-l. Inimesed 
seal on väga huvitatud paikkonna 
ajaloost ja selle tutvustamisest. 

Edasi jätkus ringsõit Tudulinna suu-
nas. Avinurmest välja sõites nägime 
maheviljaterminali, mis on Euroopas 
ainulaadne investeering, sest mahe-
tootjate ühistööna loodud terminal 
koondab kvaliteetse mahevilja, tagab 
paremad müügitingimused. Peamine 
osa maheviljast moodustab kaer, see-
järel rukis, hernes. 

Peagi olime Linnamäel, kuhu oli ehi-
tatud Tudulinna uus kirik. Praegu-
seks on vanast kirikust alles mälestus. 
Ilmalikud jutlused tõid 1927. a tüli 
majja, pastor Kuljus oli laia silmarin-
giga, ehitas oma jutluse üles praktili-
sele elule. Küla kirus „räägib kants-

Ida-VIrumaa – läHEdanE VõI kaugE?

Puiduait AvinurmesPuunõude ajaloost
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list tütarlaste siidisukkadest“, selline 
käitumine ei meeldinud vanematele 
inimestele. Jonn inimeste vahel andis 
tõuke uue kiriku ehitamiseks. Uus ki-

Tudulinna kirik

rik ehitati vana kõrvale ning torn veel 
teise otsa. Kirik valmis 1939. aastal. 
Vana kirik suleti 1947 ning muudeti 
hiljem kolhoosi viljaaidaks. Kogudus 
kannab nime Tudulinna Rahu kogu-
dus. Avatud kõrgendikul tegime rüh-
mapildi teadmises, et ühes vallas asu-
vad kaks kirikut kõrvuti. 

Sõitu jätkates leidsime end Ranna-
pungerja jõele rajatud ainulaadset 
katusega puitsilda uudistamas. Oli-
me paigas, kus külad omal ajal oota-
sid neid ühendavat silda. Nõnda avati 
möödunud aastal juuni lõpus Järuska 
sild, kus oli ka 15 tahvlist koosnev 
näitus puitsildadest. Sild rajati rah-
vusvahelise koostööna, kus töötasid 
mitmed vabatahtlikud USA-st, Ing-
lismaalt. Silla pikkus 26, laiust 4,7 
ja kõrgust 6,7 m. Seega liimpuidust 
sillast pääsevad üle ka autod. Nõnda 
tekkis Ida-Virumaal kõige uuem vaa-
tamisväärsus. 

Järgmise lehes rännak jätkub Kauk-
si-Kuremäe-Toila-Oru park-Valaste 
suunas.

Jaan Viska

õpilaSte vaStuvõtt kullamaa 
KesKKooli 2014/2015. õ-a.

10. klassi astumiseks võetakse dokumente vastu ja samas 
toimub ka vestlus: 04. - 29. augustini kella 09.00 -15.00.

Kaasa võtta:
 - põhikooli lõputunnistus
 - 9. kl klassitunnistus
 - isikut tõendav dokument
 - tervisekaart
 - 1 dokumendifoto

Võtame vastu õpilasi ka 10. ja 12. klassi mittestatsionaar-
sesse õppevormi (endise nimetusega õhtukool). Mittestat-
sionaarses õppevormis toimub õppetöö kahel päeval näda-
las (teisipäev ja neljapäev). Dokumentide vastuvõtt 04. - 29. 
augustini.

Dokumentide vastuvõtt kõigisse ülejäänud klassidesse toi-
mub 04. - 29. augustini. Dokumentidest on vaja kaasa võtta 
viimase klassi tunnistus, õpilasraamatu väljavõte, tervise-
kaart, foto ning isikut tõendav dokument.

Keskhariduse baasil
 — Sepatöö (tsükliõpe)         2a
 — Metalli sepistöötlemine (tsükliõpe)        1a
 — Automaaler          1a
 — Autodiagnostik (tsükliõpe)       1a 6k
 — Kondiiter           1a
 — Looduskivi ehituslik ja kunstiline kasutamine  (tsükliõpe)   1a
 — Automaaler (pindade töötleja) (tsükliõpe)       6k
 — Autoplekksepp (auto keredetailide ühendaja ja töötleja)       1a
 — Autoplekksepp (auto keredetailide ühendaja) (tsükliõpe)      6k
 — Pehme mööbli restaureerija (tsükliõpe)       6k

Põhihariduse baasil
 — Kokk  3a
 — Sepatöö 3a
 — Tisler 3a
 — Automaaler 3a
 — Autoplekksepp 3a
 — Autotehnik 3a 6k

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

Toimetuleku ÕK alusel omandatud põhihariduse baasil
 — Kodumajandus        3a

Põhikooli poolelijätnutele kutseõpe koos 
võimalusega põhiharidusõpingute jätkamiseks.

Erialad põhihariduse baasil (vanem kui 22)
 — Looduskivi ehituslik ja kunstiline kasutamine (tsükliõpe)   1a
 — Autoelektroonika spetsialist (tsükliõpe)      1a 6k
 — Automaaler (pindade töötleja) (tsükliõpe)      6k
 — Automaaler (pindade töötleja ja värvija)      1a
 — Autoplekksepp (auto keredetailide ühendaja) (tsükliõpe)     6k
 — Autoplekksepp (auto keredetailide ühendaja ja töötleja)      1a
 — Pehme mööbli restaureerija (tsükliõpe)      6k

INFOT SAAD TELEFONILT 482 4545; 505 2766
VÕI KODULEHELT WWW.VIGALATTK.EE

Rändteater Vaba Vanker esitleb Sillaotsa 
Talumuuseumis 19. juulil kell 19.00

"EEstlastE 
muistnE lugu!"

Torupillid üürgavad, trummid kõmisevad, mees-
te-naiste kõridest kostab meie maa vana regi-
laul ja kõige selle juures naerutab eneseiroonia. 
Nii saab kokku võtta rändteatri lavastuse "Eest-
laste muistne lugu!" See on lugu eestlastest ja 
meie maa muistsest ajaloost. 

Etendus koosneb humoorikatest sketšidest, 
mis viskavad nalja eestlaste eripärade ja meie 
lähemate ja kaugemate naabrite üle. See on in-
telligentne ja nooruslik huumor, mis pakub ära-
tundmisrõõmu kõigile ja on samal ajal õpetlik, 
sest põhineb ajaloolistel faktidel.

Lavastaja: Rauno Kaibiainen
Muusikaline kujundaja: Kristel Kutser
Loo autor: Mari Tammar
Osatäitjad: Kirsti Villard, Kristel Kutser, Madis 
Mäeorg ja Rauno Kaibiainen

Etendus kestab ~40 minutit. 
Piletid 4 € müügil kohapeal.
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Käesoleva aastal viis haigekas-
sa läbi lepingupartnerite valiku 

õendusabis (varasema nimetusega 
hooldusravi). Juuni alguses kinnitas 
haigekassa juhatus koduõendustee-
nuse (sh vähihaigete kodune toetus-
ravi) ning statsionaarse õendusabi 
lepingupartnerite valiku tulemused. 
Uus valikupartnerite lepinguperiood 
algab 1. juulist 2014. 

Haigekassa tellib õendusabi teenu-
seid haiglavõrgu arengukava haigla-
telt ning valikupartneritelt. Nende 
valikupartneritega, kellega õendusabi 
leping lõppeb, sõlmitakse vajadusel le-
pingupikendus. Lepingupikendusega 
tagatakse seisuga 30.06.2014 ravijär-
jekorras või ravil olevatele patsienti-
dele õendusteenuse jätkamine senise 
teenuse osutaja juures vajadusel kuni 
selle aasta lõpuni. Seega ei pea üks-
ki kindlustatu muretsema, et vajalik 
ravi jääb konkursil mittevalituks osu-
tunud teenuseosutaja juures pooleli 
või ei toimu kokkulepitud ajal. 

Edaspidi on perearstidel ja kindlus-
tatul võimalik leida teenuseosutaja 
haigekassa lepingupartnerite seast. 
Nii koduõendusteenuse kui statsio-
naarse õendusabiteenuse saamiseks 
peab olema perearsti või muu eriarsti 
suunamine. Saatekiri antakse medit-
siiniliste näidustuste olemasolul.

Loetelu haigekassa õendusabi le-
pingupartneritest ja infot teenustest 
leiab haigekassa kodulehelt või hai-
gekassa infotelefonilt 16 363.

Kui mõni lähedastest – olgu selleks 
ema-isa või nende vanemad – vajavad 
igapäevast hooldamist, kuid mitte 
haiglaravi, tuleb appi kvalifitseeritud 
koduõde, kes aitab kodus ravi- ja hool-
dust korraldada. 

Võrreldes raviga õendushaiglas on 
koduõendusteenus inimesele ja tema 
lähedastele tasuta, selle eest maksab 
täielikult haigekassa. 

Kellele on koduõendusteenus 
vajalik?

Sihtrühmaks on näiteks tõsiste füüsi-
liste probleemidega piiratud liikumis-
puudega inimesed, kellel on keeruli-
sed tervisega seotud vajadused, mida 
patsiendi lähedased ja/või sotsiaal-
hooldaja lahendada ei suuda.

Üks koduõde külastab päevas 5-6 
patsienti. Samas kõiki patsiente ei 

õeNduSaBi lepiNGupaRtNeRid 
Rapla maakONNaS

koduõendusteenuse osutajad: 
käru Hooldusravi keskus aS 
Kehtna vald,  48 74 674; 51 72 057
käru Hooldusravi keskus aS 
Käru vald,  48 74 674; 51 72 057
märjamaa perearstikeskus Oü 
Märjamaa vald, 48 22 232
märjamaa perearstikeskus Oü 
Vigala vald, 48 22 232
Rapla maakonnahaigla Sa   
Rapla vald, 48 90 702
tNp konsultatsioonid Oü  
Rapla vald, 55 902 547
tNp konsultatsioonid Oü  
Raikküla vald, 55 902 547
tNp konsultatsioonid Oü  
Kohila vald, 55 902 547

Statsionaarse õendusabi osutajad: 
märjamaa Haigla aS 
Lauluväljaku 26, 78107 Märjamaa 
48 21 065
Rapla maakonnahaigla Sa 
Alu tee 1, 79515 Rapla, 48 90 702

õEndusabI osutamInE alatEs 1. juulIst 2014
külastata iga päev, vaid vastavalt va-
jadusele (näiteks üks kuni neli korda 
nädalas). 

Koduõde ja patsient sõlmivad kodu-
õendusteenuse osutamise lepingu, 
milles kirjeldatakse teenuse osutami-
se tingimused.

Mis on õendusabi?

Inimeste hooldamise küsimustega te-
gelevad nii tervishoiu- kui hoolekande-
süsteem. Iseseisev statsionaarne õen-
dusabi on hooldusravi uus nimetus, 
õendushaigla on endise hooldus(ravi)
haigla uus nimetus.

Õendusabi eesmärkideks on:
- väljakujunenud tervisliku ja 

funktsionaalse seisundi säilitamine 
ning võimalusel parandamine;

- stabiilses seisundis patsientide pi-
kaajaline ravi ja toetamine, vaevuste 
leevendamine;

- inimese ettevalmistamine hool-
dusasutusse või koduhooldusele suu-
namiseks.

Õendusabi erinevus aktiiv- ja järelra-
vist seisneb selles, et põhiliste teenus-
tena osutatakse õendusabi- ja hool-
dusteenuseid ning patsiendi seisundi 
jälgimise ja protsessi eest vastutab 
õde.

Õendusabi ei hõlma taastusravi ega 
füsioteraapia teenust. Neid teenuseid 
osutatakse spetsialistide poolt vasta-
valt inimese terviseprobleemile.

Statsionaarse õendusabi patsient ta-
sub 15% voodipäeva tasust ehk 7,38 
eurot päevas. Haigekassa maksab 
raviasutusele ühe hooldusravi päe-
va eest u 41,79 eurot e 1274,6 eurot 
kuus. Ka hooldusravis kehtib sarna-
selt eriarstiabile voodipäevatasu 2,50 
eurot päevas, maksimaalselt 25 eurot 
ühe haiglasoleku korra kohta. Ambu-
latoorsed hooldusraviteenused, sh ko-
duõendusteeus, on inimesele tasuta.
 
Maksimaalne võimalik patsiendi vii-
bimine statsionaarsel ravil õendusabi-
haiglas on 60 päeva, kuid teatud juh-
tudel (nt tuberkuloos, psühhiaatriline 
haigus, raske traumajärgne seisund 
või kaugelearenenud vähktõbi) saab 
aega haigekassa ja tervishoiuasutuse 
kokkuleppel pikendada veel kuni 60 
päeva kaupa.

maadlus
7. juunil peeti Tartus Georg Hac-
kenschmidti mälestusvõistlus, kus 
vennad Välised saavutasid häid tu-
lemusi. Andreas Välis saavutas ke-
hakaalus 69kg 2. koha ning Hannes 
Välis kehakaalus 76kg 3. koha. Üht-
lasi kuulus võistlus ka kreeka-rooma 
maadluse seeriavõistluse arvestusse, 
kus nii Andreas kui Hannes on hetkel 
auhinnalistel kohtadel.

21. juunil maadles Raido Liitmäe 
Poolas kuni 20-aastaste Euroopa 
meistrivõistlustel. Raido pidi leppima 
ühe kaotuse ja 19. kohaga.

28. juunil saavutas Ardo Arusaar 
Saksamaa GP'l 5. koha. Pronksikoh-
tumises pidi Arusaar 2:1 alla vandu-
ma tänavuse EM hõbedale Rami Hie-
taniemile. 

Jüri Nisumaa

MTÜ Vigala Külade Ümarlaua väljasõit 
toimub 13. septembril.

Lähme külla vanausulistele, külastame Varnjas si-
bula- ja jõhvikalaata. Sõidu lühitutvustus: Mustvee 
– Kallaste – Kolkja vanausuliste muuseum – Peipsi-

äärsed külad – Alatskivi loss.  Jälgi infot!
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Meie hulgast lahkunud:

JAAN RUMMA

SõeluuRiNG RiNNavÄHi vaRaSekS avaStamiSekS

Eesti haigekassa ennetusprogrammi raames kutsutakse käesoleval, 2014. aastal 
rinnavähi varasele uuringule 1951., 1952., 1956., 1958., 1960., 1962. ja 1964. 
aastal sündinud naised.

Vajalik on ravikindlustuse olemasolu. Haigekassa saadab teile isiklikud kutsed, 
kuid kindlasti pöörduge ka siis, kui kutse pole teieni veel jõudnud. 

Teistel aastatel sündinud naised, kel on tervisemure ja kes oma arvates vajaksid 
rinnauuringut, palun tulge kõigepealt naistearsti juurde, kes annab teile saate-
kirja uuringule.

AS MAMMOGRAAFI BUSS on Rapla haigla juures (Alu tee 1) 21. juulist kuni 21. 
augustini.

Uuringule palutakse registreeruda telefonil 6274 470 (E – R kell 8.00 - 16.00).
Uuringule tulles võtke kaasa isikut tõendav dokument. Teavet saate ka haigla 
naistenõuandlast. 

ERA Valduse AS mälestab 
oma head sõpra, kolleegi – kuldsete 

käte ja suure südamega meest – 

JAAN RUMMA

Päev õhtule laskus ja lõppes elurada ...

Mälestame 
VAIKE KANTER´it

31.12.1916 - 24.06.2014

Avaldame kaastunnet 
lastele ja lähedastele

Vana-Vigala Jaama elanikud

Meie hulgast lahkus 

VAIKE KANTER
31.12.1916 – 24.06.2014 

Kallist ema, vanaema, vanavanaema ja 
vanavanavanaema 

mälestavad tütar ja poeg peredega.

Kallis klassivend Ain!

Siiras kaastunne  
vend JAANI 

kaotuse puhul.

Klassiõed Raili ja Anne peredega

JAAN RUMMA

28.02.1960 - 03.06.2014

Mälestame head sõpra ja jahikaaslast 
ning avaldame kaastunnet omastele.

Vana-Vigala Jahi- ja Kalameeste Selts

peremehetu vara hõivamise teade

Vigala Vallavalitsus teatab, et on peremehetu varana arvele võtnud järgmised ra-
jatised ja ehitise:

1.  Vigala vallas Päärdu külas asuv puurkaev (ehitisregistri kood  
  220483308), mille viimane omanik oli AS Jõe.
2.  Vigala vallas Päärdu külas asuv parkimisplats, mille viimane  
  omanik oli AS Jõe.
3.  Vigala vallas Vana-Vigala külas asuv keskusehoone, mille viimane  
  teadaolev omanik oli MTÜ Põrgupõhja.

Vastuväited peremehetu ehitise ja rajatise hõivamise kohta esitada Vigala Valla-
valitsusele aadressil Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala küla, Vigala vald, Rapla maakond 
78001, kahe kuu jooksul peale teate ilmumist väljaandes Ametlikud Teadaanded.

uuEd raamatud kIVI-VIgala 
raamatukogus

ILUKIRJANDUS:
Hargla, Indrek Apteeker Melchior ja 
Tallinna kroonika
Ernits, Marje Elu ilma Aleksandrita
Hellerma, Kärt Islandi kiri
Ojasu, Herdis Julgus elada
Pajur, Pia Juured erinevas mullas
Mikweldt, Jaan Minevikust olevikku
Kallas, Teet Mälestused. II
Park, Eeva Oda jälg õhus
Osila, Virve Paigalrändaja
Lember, Ira Villa järve ääres
Cookson, Catherine Ikaldus
Pratchett, Terry Pikksõda
Clare, Cassandra Põrgu sõdalased. 2. 
ja 3. raamat
Hohberg, Annette Suvi nagu see

LASTEKIRJANDUS:
Kumberg, Krista Autopõnn Anto 
vanaemal külas
Eesti mõistatuste, vanasõnade ja 
kõnekäändude kuldraamat
Kass, Kristiina Elle ja Kalle koduvi-
deo
Nilsson, Ulf Hüvasti, härra Muffin
Juku, sääsk ja elevant
Kuhn, Birgit Liblikad
Kumberg, Krista Linda nööp
Lagercrantz, Rose Mu süda hõiskab 
ja naerab
Mänd, Heljo Mõmmi-Beebi memuaa-
rid
Tungal, Leelo Puudel Pedro ja igat-
sustasu
Kukk, Jaak Rebasesaare indiaanla-
sed
Sits, Eve Hele Saiasoo lood

TEABEKIRJANDUS:
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 
aastaraamat.
Valker, Tarvo Eesti röövlinnud
Lepik, Säde Kuidas peletada mutte
Värk, Eike Leida Rammo värvilised 
maailmad
Kaarma, Nadežda Nadja šokolaadi-
koogid
Nutikad remondinipid
Tvauri, Andres Rahvasterännuaeg, 
eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis
Päärni, Kalle Tehnosüsteemid väi-
keelamus
Väikekiskjate küttimine

*****************

AUGUSTIS RAAMATUKOGU JA 
AIP AVATUD

T ja N 11.00 – 17.00
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

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

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

JUULIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED

Asta Alt   92
Leida Üürike    90
Agnes Jalakas   89
Linda Rist    87
Helju Kuldma   85
Linda Roosi    83
Helgi-Kristi Valge  83
Salme-Vilhelmine Kangur  81
Edna Aleksandrov  80
Taivo Tamme    70
Helju Kaljulaid   65
Aime Kikas   60

AUGUSTIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED

Osvald Sinikas   81
Aino Rokk   80
Tiina Sume   70
Björn Karl Anders Nordin 65
Helmgard Kreuz  65
Helle Atka   65
Lia Veskimägi   65
Jüri Saareleht   60
Mart Sisas   60
Jaan Siren   60

Sind austama tulnud me täna,
sest koitnud su pidulik päev.

Ja soovime silmade säral,
et su õnn oleks jääv!

PALJU ÕNNE!

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. 

Tel 50 45 215, 51 45 215, 
info@est-land.ee

10. augustil kell 10.00

Vana-Vigala staadionil

POTI LAAT
Osta, müü või vaheta,
tunne ennast lahedalt!

Tule proovi hüva kooki,
osale ka laadaloosil!
Vaata esinejaid ka,

laadamelust osa saa!

9. augustil Kivi-Vigalas

KÜlaDEPÄEV
Kell 15.00 küladepäeva avamine, külavanema-

te jõukatsumine küladekeskuse ees.

Avatud töötoad rahvamajas ja 
küladekeskuses:

- meisterdamistuba – paberitööd
- näitus „Külavanemate ametimärgid“
- taimetuba
- käsitöötuba
- laulutuba
- vikipeedia võimalused kogukonna heaks

19.00 – PILDIVIKTORIIN
20.00 – esineb „Topelt-Kiiks“ etendusega A. 
Tšehhov „Kirsiaed“

Kutsume üles pidama ka „külakohvikuid“ 
rahvamaja ja külakeskuse juures. Võimalus 

pakkuda oma valmistatud hõrgutisi. 
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KiriKuteated

Laupäeval 6. septembril 
Raplamaa langenud metsavendade ja kaitseliitlaste 
mälestuspäev Kivi-Vigalas 

kell 12.00 mälestustahvlite avamine Vigala kirikus 
kell 14.00 ajalookonverents Külade keskuse majas 
- Vigala Õigus 225 lektor Jaak Uibu 
- Metsavendlus Raplamaal 
kell 15.30 sõdurisupp kiriku juures 
kell 17.00 õhtupalvus 
kell 18.00 RAM-i kontsert kirikus 

Pühapäeval 7. septembril 
Vigala Maarja koguduse 675. aastapäev 

kell 11.00 jumalateenistus, jutlustab peapiiskop 
Andres Põder 
Pärast jumalateenistust kohvilaud kiriku aias 
kell 15.00 Tallinna Kammerorkestri kontsert 

Tööriistade ja kaubikute rent.
Akende müük ja paigaldus, mõõtmine.

Kasutatud kodumasinate müük.

www.dracula.ee
Pärnu mnt 68 mob. 5566 9903

Avatud iga päev


