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Eesti Spordiselts Kalev korraldas 01. 
– 08. juulini 2010 CSIT-i maailma-
mängud, kus osalesid 25 riigi harras-
tussportlased. Nimetatud suurürituse 
raames toimus 3. juulil esmakordselt 
Eestis suurim live-kontsert-võimle-
mispidu 5500 võimleja ja ansambliga 
Tanel Padar & The Sun. Tallinna Ka-
levi Keskstaadionil läbi viidud võim-
lemispeo nimi oli „Pidu läheb käima!“ 
ning see oli ühtlasi ka CSIT maailma-
mängude avatseremooniaks. Peo pea-
lavastaja - Märt Agu. 

Suurejoonelisel võimlemispeol ja sel-
lele eelnenud proovides osalesid ka 
Vana-Vigala Põhikooli 5.-9. klassi 12 
tüdrukut ja 2 õpetajat. Võimlemispidu 

oli üles ehitatud Tanel Padari muusi-
kale, meie tüdrukud esitasid rütmika 
võimlemiskava The Sun muusika-
loole „Nii siis jääbki“, mille oli tant-
suks seadnud Merle Laud. Tegemist 
oli suure rockipeoga, kus osalesid 
nii väikesed kui suured võimlejad ja 
tantsijad. Kaasa lõid noorkotkad, ko-
dutütred kui ka kaitseliitlased. Eraldi 
etteaste andsid mehed, külalised Soo-
mest ja Taanist.

Proove, rongkäiku ja esinemisi saatis 
väga päikseline ja soe ilm ning rõõmus 
meel ja hea huumor ei jäänud meist 
samuti maha. Vaatamata kõrgetele 
soojatemperatuuridele olid tüdrukud 
väga vaprad ja naerusuised. Pikad ja 

Vana-Vigala Põhikooli võimlemistüdrukud 
versus „Pidu läheb käima!“

kuumad proovipäevad panid nad küll 
tõsisesse katsumusse, kuid sellest ei 
lasknud tüdrukud ennast liialt häi-
rida, energiat jagus õhtuti jalgpalli 
poolfinaalidele kaasa elamiseks, iga-
õhtuseks meelelahutuseks kujunesid 
kaardimängud ning ka kinos jõuti ära 
käia. Vana-Vigalas on tragid ja tegu-
sad võimlemistüdrukud ehk kes teeb, 
see jõuab. 

Kahjuks ainulaadsest võimlemispeost 
ja emotsionaalsest esinemisest tele-
ülekannet ei tehtud, kuid loodame, 
et sellest vahvast üritusest tehakse 
hiljem DVD, mida huvilised endale 
saavad soetada. Kõigele vaatamata 
elas publik esinemistele väga kaasa 
ja rokkisid hiljem staadionil Tanel 
Padari lisalugude järgi. Antud üritus 
õpetas meile palju: saime uusi koge-
musi, näpunäiteid, häid ideid ja tore-
daid uusi tuttavaid.

Suur tänu tüdrukutele ja õpetaja Rai-
lile väga vahva koosveedetud aja ja 
koostöö eest!

Päikselist ja seiklusrikast suvevahe-
aega!

Merit Suurna
Vana-Vigala Põhikooli 
võimlejate juhendaja 
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Selliste sõnadega saadeti Leedu-
maalt teele Vana-Vigala näitetrupp 
„Topelt-Kiiks“ - nii korraldajatel kui 
ka meil oli silmas väike lahkumispi-
sar.

4.-5. juulil toimus Leedus Raseiniai 
Kultuurikeskuses III Rahvusvaheline 
Harrastusteatrite Festival “Braižas”. 
Leedulastel on kombeks kutsuda kü-
lalisi pühadeks, seekordne festival oli 
korraldatud riigipühal, mil kogu riik 
tähistab kuningas Mindaugase kroo-
nimise päeva (6. juulil). 

Festivalil osalesid Leedu parimad 
harrastajad ja külalistena trupid Lä-
tist ja Eestist. Rahvusvahelise festi-
vali eripäraks on see, et parimaid ei 
valita ja žürii puudub. Mis ei tähenda 
aga, et keegi sind ei kiida. 

Näitetrupil “Topelt-Kiiks” oli au 
juba teist korda Rapla maakonda ja 
Eestit festivalil esindada. Südame tegi 
soojaks, et meid mäletati ja oodati. 
„Topelt-Kiiks“ astus üles A. Kivirähki 
lavastusega „Kalevipoeg“, koosseisus: 
Anu Otti, Liina Otti, Mai-Triin Viir-
salu, Heli Lints, Liina Kikas, Astra 
Põlma, Hannes Sassi, Andres Kikas, 
Roland Saar, Ants Pütsepp ja Tanel 
Paavel. Ning kiitust ja häid sõnu sa-
das meile nagu küllusesarvest. Kiide-
ti kostüüme, mängu, kõigi lemmikuks 
olid Siil (Astra Põlma) ja Soome sepp 
(Hannes Sassi). Vaatamata sellele, et 
mängisime eesti keeles (meil olid küll 
kaasas venekeelse sisuseletusega ka-
valehed), jõudis lavastuse sõnum pub-
likuni.

Nüüd aga festivalist lähemalt. Fes-
tival algas rongkäiguga läbi linna 
peatänavate. Meeleolu lõid suurte 
maskidega näitlejad, kes teeäärde 
kogunenud vaatajaid kättpidi tervita-
sid ja festivalile kutsusid. Ka festivali 
avalavastus oli nende läbi viia ja tun-
dus, et heideti rahvuslikku nalja.

Esimesel päeval mängis kaks trup-
pi. Utena linna trupp esitas R. Kali-
tise lavastuse, mis rääkis leedulaste 
elust esimese vabariigi ajal. Lätlased 
esitasid M. Frayani komöödiat.

Festivali esimene päev lõppes eks-
kursiooniga. Meid viidi vaatama Silu-
va linnakest, kuhu igal aastal 8.-15. 

septembril, inimesed üle ilma palve-
rännakule tulevad, et endale ja oma 
lähedastele tervist ja õnne paluda. 
Legendi järgi asus vanasti linnakese 
asemel põlismets. Ühel päeval (13.
saj.) laskus sinna suurele kivile Püha 
Neitsi Maarja. Kivi purunes ja pime 
karjane, kes seal loomi karjatas, sai 
nägijaks. Rahvas rajas kivile väikese 
kabeli ja koht muutus pühaks. Hil-
jem ehitati sinna võimas kirik. Siluva 
linna ja püha kivi käis 1993. aastal 
õnnistamas Rooma paavst Paulus II 
ning kaks aastat tagasi tähistati kiri-
ku 400-ndat aastapäeva.

Teisena viidi meid vaatama euroopa 
üht suurimat raudteesilda. Lyduve-
nai sild (599 m ja 42,5 m kõrgune) on 
ehitatud 100 aastat tagasi ning mit-
meid kordi ümber tehtud. Sillalt pidi 
avanema vaade kogu piirkonnale.

Päeva lõpetas pidulik õhtusöök 
koos tantsu- ja tutvumisõhtuga. Kogu 
pühade vältel pakuti meile erinevaid 
leedu rahvusroogi, millest enamus 
pakkus erilisi maitseelamusi. Näiteks 
süüakse seal kissellilaadset magusat 
supp enne praadi ja hommikusöö-
giks olid keedetud kohupiimapallid, 
mis olid üle valatud rikkaliku sula-
või kastmega – eksootika missugune! 
Tantsuõhtul olid muidugi kõige kõve-
mad tantsulised eestlased. Kella ühe-
teistkümneks hakkasid teised trupid 
juba laiali minema, et ennast hom-
mikuks korda seada ja nii ei jäänud 
meilgi muud üle, kui puhkama min-
na, et eesti lippu kõrgel hoida.

Teine päev algas meie lavastusega, 
millele järgnes korraldajate Raseiniai 
trupi lavastus. Tükk oli sünge ja rää-
kis NKVD tegevusest Leedumaal. Vii-
masena esines Ionova teater ja esitati 
situatsioonikomöödiat, mida oli päris 

muhe vaadata.
Peale lavastusi viidi meid vaatama 

Palukše kompleksi, mis meenutas na-
tuke vabaõhumuuseumi Tallinnas. 
Seal toimus riigipühade raames laat, 
rahvakultuuri kontsert ning ka rüüt-
liturniir. Turniirile valisid korralda-
jad osalisi publiku hulgast ning välja 
valiti ka meie „Kalevipoeg“ Andres Ki-
kas ja ka Liina Otti. Raudkiiver peas, 
mõõk ja kilp käes, tuli läbida võistlus-
rada ning sooritada erinevaid katseid. 
Meie üllatuseks tuli naistest võitjaks 
Liina, kes sai rüütli südamedaami 
tiitli omanikuks, ning Andres, kes 
löödi rüütliks. Andres võib nüüd igale 
vastutulijale julgelt öelda, et tema on 
Leedumaa 13. sajandi rüütel.

Peale vaatemängu korjati rüütel 
koos oma kaaskonnaga bussile ja tee 
viis jällegi kultuurikekusesse, kus 
festivalile joon alla tõmmati. Festiva-
li lõpetas rahvuslik programm, kõik 
pidulised kutsuti ühiselt leedu rahva-
tantse tantsima. 

Lõpp oli loomulikult kurb aga mitte 
lootusetu. Selgus, et ka lätlased plaa-
nivad samalaadset festivali korral-
dada ja ehk on meil järgmisel aastal 
õnne Lätis kohtuda.

Tahan kogu seltskonna nimel süda-
mest tänada festivali peakorraldajat 
ja meie külla kutsujat Jolanta Simai-
tenet ja Vigala vallavalitsust. Erilised 
tänud Daliale ja Allale, kes olid mei-
le giidideks ja sõpradeks Rasiniais. 
Suured tänud ka Helile, Rolandile, 
Hannesele ja Liinale, kes meid Leetu 
viisid ja10 korda kuulsamate ning õn-
nelikemana tagasi tõid!

Astra Põlma

„Me täname teid, 
te tõite Leedumaa-

le eesti hinge!“
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Kokkuvõtted 2009/10 õa 
õppeperioodist Kivi-Vigala 
Põhikoolis

Lõppenud on 2009/10 õa õppeperiood. 
Kooli õppenõukogu otsusega anti väl-
ja kiituskiri väga heade tulemuste 
eest õppetöös järgmistele1.-7. klassi 
õpilastele:
1. kl - Merili Burmeister, Triin 
Djatšok, Silver Haljas, Relika Kul-
lap
2. kl - Egert Nei, Henry Tiitus, Jür-
gen Kõllo
3. kl - Aveli Meeles, Anete Vahl
4. kl - Robert Haljas, Kadri Kärs-
na
5. kl - Grete Kärsna, Gerli Kullap, 
Krista Muhu 
6. kl - Pille Siimar
7. kl - Kristina Muhu

Väga heade ja heade õpitulemustega 
lõpetasid klassi järgmised 1.-8. klassi 
õpilased:
1. kl - Rait Laidsalu, Kristina Ollo, 
Liisbeth Naarits
2. kl - Andreas Liitmäe
3. kl - Kärt Kukk, Mairold Lusti, 
Aaron Mere, Raido Liiv, Rando 
Ollo, Rannes Rukki, Kristin Viim-
ne
4. kl - Helyn Luik, Mari-Liis Lusti, 
Alexandra Vaikmaa
5. kl - Hanna-Liina Lusti, Pirjo 
Paukku, Andra Veiand, Kristi 
Viimne
6. kl - Kärolin Lints, Keily Moks, 
Keitlin Niit, Annabel Vaarma
8. kl - Janette Liitmäe, Liis Sii-
mar

18. juunil toimus Kivi-Vigala Põhikoo-
li XXXVIII lennu lõpuaktus. Põhikooli 
lõpetas 8 õpi-last. Piia Laan ja Karo-
lin Niit lõpetasid põhikooli kiituskir-
jaga, samuti väga häid tulemusi õppe-
töös saavutas Katre Amann.

Soovin kogu kooliperele jätkuvat kau-
nist suve ja meeldivaid puhkuse ela-
musi!

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

02.06.2010 istungil otsustati:
- tagastada õigusvastaselt võõranda-
tud maa ühele õigustatud subjektile
- määrata kompensatsiooni õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest ühele õi-
gustatud subjektile 
- moodustada üks katastriüksus maa 
riigiomandisse jätmiseks vaba põllu-
majandusmaa kasutusvaldusse and-
miseks
- määrata koha-aadressid 21 maaük-
susele
- väljastada projekteerimistingimused 
ühele taotlejale
- eraldada sotsiaaltoetusteks 2390 
krooni.

16.06.2010 istungil otsustati:
- tagastada õigusvastaselt võõranda-
tud maa ühele õigustatud subjektile
- lubada erastada maad ühel taotlejal
- väljastada projekteerimistingimused 
kahele taotlejale

- pikendada projekteerimistingimusi 
ühele taotlejale
- väljastada kasutusluba ühele taotle-
jale
- kiita heaks üks puurkaevu projekti 
aruanne
- eraldada sotsiaaltoetusteks 2000 
krooni
- nimetada AS Matsalu Veevärk nõu-
kogu liikmekandidaadiks Risto Kon-
napere.

Vigala Vallavolikogus

30.06.2010 istungil otsustati:
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaia aren-
gukava
- algatada Vigala valla üldplaneering
- määrata sihtotstarve seitsmele maa-
üksusele
- võtta peremeheta varana arvele Kivi 
elamu Avaste külas
- muuta Vigala valla sotsiaaltoetuste 
määramise ja maksmise korda seoses 
sünnitoetuste maksmisega (s.t. lapse 
vanemate elukohad peavad olema Vi-
gala valla rahvastikuregistris regist-
reeritud vähemalt 1 aasta enne lapse 
sünnikuupäeva).

ÜLDPLANEERINGU ALGATAMINE

Vastavalt Vigala Vallavolikogu ot-
susele nr. 20 30.06.2010.a. algatas 
Vigala Vallavolikogu Vigala valla 
üldplaneeringu ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise. 
Üldplaneeringut ja keskkonnamõju 
hindamist teostatakse Vigala valla 
territooriumil (asukoht Rapla maa-
kond, pindala 269,8 km2), korralda-
jaks on Vigala Vallavalitsus.

Üldplaneeringu eesmärgid: üldpla-
neering peab täitma planeerimissea-
duse § 8 lõikes 3 sätestatud eesmärke. 
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamise 
otsustega saab tutvuda Vigala Val-
lavalitsuses avalike dokumentidega 
tutvumiseks ettenähtud viisil ja ajal.

Info tel. 489 4772

Teade teemaplaneeringu 
avalikustamise kohta

Rapla maavanem võttis 22. juunil 
2010 korraldusega nr 355 vastu Rapla 
maakonnaplaneeringu teemaplanee-
ringu „Maakonna sotsiaalne infrast-
ruktuur 2008-2015“.

Planeering on koostatud kogu maa-
konna territooriumi kohta ja selles 
analüüsitakse maakonna elanike 
varustatust igapäevaste teenustega. 
Planeering toob välja tulevikutren-
did, probleemid ja pakub välja lahen-
dusi teenuste kättesaadavuse säilita-
miseks või parandamiseks.

Teemaplaneeringu avalik väljapanek 
toimub tööaegadel 8. juunist - 9. au-
gustini 2010 Rapla Maavalitsuse ja 
kõigi maakonna omavalitsuste ruu-
mides. Planeering avalikustatakse ka 
Rapla Maavalitsuse kodulehel.

Vajadusel viiakse väljapaneku tule-
muste avalik arutelu 13. septembril 
2010 Rapla Maavalitsuse ruumides.
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Muudatused sündide 

ja surmade registreerimisel

1. juulil 2010 jõustus perekonnasei-
sutoimingute seadus, mille tagajärjel 
toimuvad muudatused sündide ja sur-
made registreerimisel.
Enne nimetatud seaduse jõustumist 
tuli kõikidel perekonnaseisutoimin-
guid teostavatel ametnikel sooritada 
eksam, millega kontrolliti ametni-
ku teadmisi perekonnaõigusest ning 
perekonnaseisutoimingute tegemise 
õiguslikest alustest ja infotehnoloogi-
lisest korraldusest. See tähendab, et 
sünde ja surmasid registreeriv amet-
nik pidi tõestama eksamikomisjonile, 
et tunneb vastavat teooriat ning oskab 
seda edukalt rakendada töö käigus.

Olulisemaks muudatuseks seaduse 
rakendamisel on see, et alates 1. juu-
list võeti kasutusele uus pereregister 
ehk programm, millega registreeri-
takse sünd või surm. Uue registri ees-
märk on lihtsustada toimingu läbivii-
mist, samas muutub registreerimine 
ajaliselt mõnevõrra pikemaks, kuna 
hõlmab endas rohkem andmete sises-
tamist. 

Eelnevast tulenevalt peavad vallako-
danikud tulevikus arvestama sellega, 
et sünni puhul on perekonnaseisu-
ametnikul õigus toiming teha seits-
me tööpäeva ning surma puhul kolme 
tööpäeva jooksul avalduse saamisest 
arvates. Samuti peab arvestama ka 
seda, et sünni puhul tuleb registree-
rimisavaldus esitada ühe kuu jooksul 
lapse sündimisest. Surma puhul tuleb 
avaldus esitada seitsme päeva jooksul 
isiku surmapäevast või surnud isiku 
leidmise päevast arvates.

Teiseks oluliseks muudatuseks on 
see, et ei väljastata enam sünni- ja 
surmatunnistusi vaid väljastatakse 
sünni- ja surmatõend. Tõend väljasta-
takse vaid sündi või surma registree-
rima tulnud isiku soovil ning tavalisel 
valgel paberil.

Kolmas oluline muudatus on see, et 
lapsevanemad, kes pole abielus, pea-
vad enne sünni registreerimist tead-
ma, kellele jääb lapse hooldusõigus – 
mõlemale vanemale, isale või emale. 
Abielus olevate lapsevanemate puhul 
määratakse automaatselt ühine hool-
dusõigus.
Hooldusõigus tähendab õiguslikku 
vastutust lapse eest. Lapse hooldusõi-
gust omaval isikul on õigus ja kohus-

tus teha otsuseid lapse isikuga seotud 
küsimustes, näiteks selle kohta, kus 
laps elab ja millises koolis ta käib. 
Lapse hooldusõigust omav isik peab 
tagama, et lapse vajadused seoses 
hooldamise, turvalisuse ja hea kas-
vatusega oleksid rahuldatud. Lapse 
hooldusõigust omav isik on kohusta-
tud hoidma last vajaliku järeleval-
ve all, pidades silmas lapse vanust, 
arengutaset ja muid asjaolusid, ning 
rahuldama lapse materiaalseid vaja-
dusi ning andma lapsele haridust.
Samuti tuleb arvestada ka sellega, et 
juhul kui hooldusõigus jääb üksnes 
ühele vanemale, ei kao sellega teise 
vanema ülalpidamiskohustus. Hool-
dusõiguseta lapsevanem peab siiski 
hoolitsema selle eest, et lapsel oleks 
igapäevased vajadused rahuldatud.

Lisaks eelnevale peaksid lapsevane-
mad teadma ka seda, et abielus ole-
vate lapsevanemate puhul võib tulla 
avaldust täitma ka ainult üks vanem, 

kuid sellisel juhul peab tal olema kaa-
sas teise vanema lihtkirjalik nõusolek 
lapsele antava nime kohta. Mitte abi-
elus olevate vanemate puhul peavad 
mõlemad vanemad ilmuma perekon-
naseisuasutusse. Juhul, kui isa ei saa 
lapse sünni registreerimiseks pere-
konnaseisuasutusse tulla, peab ta esi-
tama notariaalselt tõestatud vormis 
isaduse omaksvõtu nõusoleku, mida 
saab teha üksnes notar. Kui on tea-
da, et isaduse omaksvõtu nõusoleku 
esitamine võib pärast lapse sündi olla 
võimatu või raskendatud, tohib aval-
duse esitada ka naise raseduse ajal.

Sünni või surma registreerimise osas 
tekkinud küsimuste puhul võib ala-
ti võtta ühendust vallasekretäri või 
registripidajaga e-posti aadressidel  
helja@vigala.ee või merje@vigala.ee 
või telefonidel 489 4778 või 489 4770.

Helja Kaarits
Vallasekretär

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli juures peatub 
pangabuss üks kord kuus
esmaspäeviti kell 11.30–13.00

(III ja IV kvartalis: 26. juuli, 23. august, 27. september, 
25. oktoober, 22. november, 27. detsember)
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MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Viga-
la valla sidusrühma MTÜ Jätkusuut-
lik Vana-Vigala on korraldanud part-
nerluskogu strateegia rakendamiseks 
mõttetalguid ja õppereisi teemal:
“Kuidas arendada avalikuks kasuta-
miseks mõeldud kohalikke objekte, 
et toetada maapiirkonna elukesk-
konna ja kultuuripärandi säilitamist 
ning sotsiaalse infrastruktuuri aren-
damist”. Vana-Vigala küla on Vigala 
valla elanike poolest suurim küla ja 
meie soov on, et küla oleks elujõuline.
02. juunil sai teoks mõttetalgud Va-
na-Vigala Hirvepargis Lisette saarel, 
kus osalesid Vigala valla arendusjuht 
Riina Redlich, Raplamaa metskonna 
metsaülem Margus Emberg, Kesk-
konnateenistusest Andres Anderson, 
ühingu liikmed ja külalised. Ühes-
koos tutvusime projekti “Hirvepark 
kauniks” tegevustega ning osalesi-

me piknikul Lisette saarel. Arutelu 
tulemusena jõudsime üksmeelele, et 
Vana-Vigala piirkond on kõrge kul-
tuurilis-ajaloolisväärtusega, kus pea-
misteks tegevusteks on säilitada ala 
looduslik ilme, tagada hooldatus, li-
gipääsetavus, külastusobjektide tä-
histus ning kättesaadavus. Kuna Va-
na-Vigala on kujunemas keskmiseks 
puhke- ja turismipotentsiaaliks, on 
vaja siduda looduspark rohkem öko-
turismiga.
Peale jaanipäeva, 26. juunil korraldas 
Jätkusuutlik Vana-Vigala külarahva-
le õppereisi Mulgi- ja Viljandimaale, 
et tutvuda sealkandis LEADER prog-
rammi rahastatud projektidega ning 
vahetada mõtteid külaelu arengust. 
Meid võttis vastu MTÜ Mulgimaa 
Arenduskoja tegevjuht Piret Leskova. 
Esmaseks objektiks tutvustati meile 
Paistu kooli juures rajatud laste män-

Tegus Vana-Vigala küla
guväljakut, sealt siirdusime Õisu, kus 
tutvusime Õisu mõisa külastuskes-
kuse rajamisega ning Õisu vesiveski 
hüdroelektrijaama tegevusega. Järg-
misena siirdusime Männiku metsa-
tallu, kus lõunastasime ja arutasime 
LEADER programmi strateegia eri-
pära, võimalusi Mulgi- ja Raplamaal. 
Männiku Metsatalus LEADER prog-
rammi raames taastatakse vana ait. 
Viljandimaal külastusobjektiks oli 
Vihi külas asuv Energia talu. Pere-
mees Aivar Siim tutvustas ravimtai-
mi, erinevaid teesorte ning äsjavalmi-
nud teemaja.
Kuna 26. juuni oli päev, kus sai osa-
leda “Unustatud mõisate” külastus-
mängus, siis läbisõidul külastasime 
Voltveti, Heimtali ja Olustevere mõi-
sakoole. 
Päev oli küll pikk, kuid osalejad jäid 
õppereisiga rahule, sest nähti, kuuldi, 
mida tehakse väljapool oma kodukoh-
ta. Reisiseltskond oli väga tore ning 
leidsime et taolisi ettevõtmisi võiks 
rohkem olla.
Meie õppereis sai teoks LEADER 
programmi tegevusena.
Suur tänu MTÜ Raplamaa Partner-
luskogule, kes on Euroopa Liidu Põl-
lumajandusfondi Maaelu Arenguks 
LEADER programmi volitatud ellu-
viija Raplamaal.

Maie Üürike
MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala

projektijuht

Sillaotsa muuseumisõprade seltsing korraldab

Keraamikakoolitused Sillaotsa Talumuuseumis

- 17. juuli kell 11.00 Koopiad keraamilistest museaalidest
- 24. juuli kell 11.00 potikedraga treimine, kahhelplaadid, ahjupotid
- 21. august (väljaspool muuseumit) valmistatud keraamika põletamine

Keraamikakoolitust juhendab Piret Marks.
Koolitusel osalemise soovist anda kuupäevaliselt teada sillaotsa@velise.ee või 
telefonil 5397 9308.

Igal koolitusel võimalik osaleda kuuel inimesel. 
Viimasel keraamika põletamisel osalevad kõikidel koolitusel viibinud inimesed.
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Kuivatas pisaraid…

Minu esimene kohtumine naiskiri-
kuõpetajaga oli metsavendade mäles-
tuskivi avamisel Põrgupõhja punkri 
asukohas Vana-Vigalas. Meeskiriku-
õpetajaid olen kuulnud küll. Need on 
võtnud piiblist ühe salmi ja püüdnud 
muuta selle tänapäevaseks. Naiskiri-
kuõpetaja jutt puudutas hinge.

Mälestuskivi avamisel oli kohal 
mitu naist, kelle omaksed olid lange-
nud metsavendadena. Kogu nõukogu-
de okupatsiooni aja oli neid püütud 
alavääristada, igal võimalusel näidati 
kui kommunismile vaenulike inimesi. 

Iga rahvuse hulgas on neid, kes ei 
allu okupatsioonile, annavad oma elu 
kodumaa eest nagu rahvuskangela-
sed. Sellised olid ka eesti metsaven-
nad. Nad ütlesid - oleme sündinud va-
bade meestena ja sureme ka vabade 
meestena, ei lase end mõnitada, pii-
nata ega kuskil vangilaagris nälga su-
retada. Nad ei murdnud oma vannet, 
mille nad olid kodumaale andnud. 
Julgeolek kartis neid, teadis, et nad 
alla ei anna ja hakkavad vastu viima-
se võimaluseni.

Naised nutsid mälestuskivi juures 
oma metsades langenud omakseid 
taga, kuid Vigala kirikuõpetaja pidas 
kõne jumalasõnaga, trööstis langenud 
kangelasi ja nende omakseid, kuivatas 
pisarad ja andis neile hinge kindlust. 
Neid polnud unustatud, jumal jõudis 
oma saadikuga nende südameisse, 
trööstis nende leina.

Kui palju on Vigala rahvas talunud 
pisaraid? Nüüd on kirikuõpetaja, kes 
oskab jumalasõnaga tuua südameisse 
rahu, trööstida kommunistide käe läbi 
tehtud kurja all kannatanuid, nende 
hulgas on Vigala inimesi, kelle lähe-
daste nimed on marmortahvlil, mis on 
täis nimesid. Paljusid nende hulgast 
tundsin ise ja tean nende lugusid.

See on suur ülekohus ja teises il-
mas tuleb anda vastust. Olen kindel, 
olemas on mingi ülemvõim, kes juhib 
saatust. Minul on küll olnud, kui li-
gidalt on läinud surm mööda - paari 
meetri kauguselt, kui sõber sai kõrval 
raskelt haavata ja lõpetas oma elu ise, 
viies endaga kaasa elu, eesti südame 
ja vande.

Teine juhus, Pärnu sild lasti õhku, 
kui tahtsin just üle tulla. Poleks mi-

nutitki tarvis läinud, et oleksin sam-
ba varjust välja tulnud, kui lendasid 
suured betooni tükid mööda.

Pärast Põdra raba lahinguid jõud-
sime Avaste külla, Nirise talu heina-
küüni. Läksin Nirisele olukorda uu-
rima. Õhtul Jaan ja Liisu tulid meid 
vaatama, tuues kaasa toidukraami 
ja riideid talveks. Jaan kutsus mind 
vähe kõrvale ja tegi minule selgeks. 
Tulgu tema juurde, tal on saksa ajast 
punker lauda lae peal, sest praegu on 
raske liikuda, autod sõidavad teedel. 
Pärast, kui jääb vaiksemaks, rända 
edasi kuhu tahad. Mina jäin neljaks 
talveks sinna koopasse, suvel rän-

dasin ringi mööda metsi ja tuttavate 
pool, kui läks kahtlaseks, rändasin 
edasi, olin üksinda. Teised mehed läk-
sid edasi Ertsma laagri, kus neid järg-
mise aasta veebruari kuul tabas kurb 
saatus. Julgeolek piiras sisse mitme-
saja mehega ja langesid kõik küm-
me meest. Ainult Reidla Jüri pääses 
üksinda, peitis ennast kuuskede alla 
lumme. Vorkutas tabas teda ikkagi 
kurb saatus, jäi kaevanduses varingu 
alla ja on maetud Vigala kalmistule.

August Hatto
endine metsavend
Vigala aukodanik



Kulla Vigala rahvas! 

Tulge vaatama uue kuue saanud     

Vana-Vigala mõisa. Igal täistunnil 

giidiga ekskursioon, avatud kohvik ja 

töötoad.  

Tasuta kontserdid: 

24.juulil kell 14.00  

Kivi-Vigala Rahvamaja näitering 

5.augustil kell 14.30 

Vana-Vigala Põhikooli 

pärimusmuusikaansambel 

Mõis avatud kell 10.00 kuni 18.40-ni. 

Külastustasud: pered 50 krooni, täiskasvanud 

25krooni, õpilase, pensionärid 15krooni. 
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Vängla külal on saanud ilusaks 
traditsiooniks pidada ühist jaanipidu 
Velise jõe kaldal ja arutada plaane su-
veks. Seekordne reisiplaan viis meid 
Pärnumaale ja Läänemaale. Pakkusi-
me osalemise võimalust ka naaberkü-
ladele. 

Järgnevalt väike reisiülevaade pea-
tuste kaupa. 

Koonga vald on hästi tuntud Mihkli 
laada poolest, ning eeloleval laupäe-
val paljud Vigala pered sõidavadki 
sinna laadale.

Nedremaa puisniit. 100 aastat 
oli puisniidu pindala üle 200 hekta-
ri, peaaegu igal niidusiilul oli oma 
heinaküün, jõukamatel taludel ka 
mitu. Pärast teist maailma sõda jäid 
puisniidud unarusse. Praeguseks on 
Nedremaa üks kaunimaid taastatud 
puisniite Eestis. Puisniidult on leitud 
236 taimeliiki, neist 15 liiki käpalisi. 
Kasvab ka haruldasi seeneliike.

Pärdimägi on Lääne-Eesti kõrgeim 
pinnavorm oma 49 meetriga üle me-
repinna. Jääaja lõpust pärinev seljan-
dik on üle 2,5 km pikk, seal paikneb 
hulga rändrahne, läänepoolses võsas 
kivikülv. Pärdimägi on külarahvale 
kooskäimise kohaks ning suurepära-
se vaatega külalistele peatumiseks.

Tõhela kirik ja järv. Õigeusu ki-
rikule on hädapärane katuse remont 
tehtud, et kaitsta edaspidise lagune-
mise eest. Aga meie pilku haaras üle 
tee jääv külaplats oma esinemisla-

vaga. Seal oli peetud Tõhela koduko-
hapäeva, suurtest kändudest tehtud 
lõkkease ajas veel sinist suitsu. Ilus 
peatuse koht Tõstamaa vallas.

Tõhela järv on Lääne-Eesti ilusa-
maid järvesid pindalaga üle 400 hek-
tari. Tõhelast saab alguse vähirikas 
Paadremaa jõgi. Järve äärde oli ehita-
tud vaatetorn. Kahjuks oli sõjajärgsel 
ajal järv Nõukogude lennuväe õppe-
pommitamispolügooniks.

Tõstamaa mõis ja kirik. Võib 
öelda, et tõstamaalaste uhkuseks on 
mõis. Hästi renoveeritud (algas 1997-
ndal aastal) mõis, on nüüdseks selle 
piirkonna turismimagnetiks. Tõsta-
maal hakati haridust andma 1688. 
aastal, aasta hiljem kui Vigalas. Val-
las tegutseb üks kool. Õpilaste arvu 
vähesus on sealgi probleemiks kesk-
kooli pidamise mõttekuses (nt aasta-
tel 1970-82 oli see ainult 8-klassiline 
kool). 

Tõstamaa vallamaja on üle 100 
aasta vana ning sinna lähedusse 
jääb kirik. Hoone on ehitatud vesiliiv 
pinnasele ning 19 sajandil hakkasid 
külgseinad vajuma, toestuseks ehita-
ti tugipiilarid. 1972. aasta jaanilau-
päeval varisesid kanalisatsioonitrassi 
kaevamistööde tõttu torn ja esikülg 
koos oreliga.

Matsi rand. Jõudsime reisiga 
Varbla valda. Eelmisel aastal oli Mat-
si randa püstitatud mõisahäärberi 
makett. Üles võeti eesti-saksa-austria 

Vängla küla 
reisikiri IV

koostööna üht kallimat filmi „Poll“, 
mis peaks ekraanile jõudma sel sü-
gisel. Teadmiseks - „Poll“ on Põlula 
mõisa saksakeelne nimi. Matsi rand 
on suurepärane koht suvitamiseks.

Varbla keskuses asusid ka mäles-
tuskivid sealtkandi meestele Kristjan 
Palusalule ja Karl Ristikivile.

Illuste mõis. Juugendstiilis mõis 
aastast 1912. Suviti toimuvad seal 
spordilaagrid. Illuste mõisamail on 
sündinud kahekordne Eesti Vabariigi 
riigivanem Jaan Teemant. 

Varbla ja Pivarootsi teeristile pai-
galdati Eesti Vabariigi 90. sünniaas-
tapäeval mälestuskivi riigivanemale.

Vatla mõis. Härrastemaja üks 
esinduslikumaid mõisahooneid Lää-
nemaal. Kaunidus ootab aastaid re-
monti-renoveerimist. Kas Hanila val-
lal jätkub jõudu hoone taastamiseks, 
pole teada, hetkel töötab mõisas kool. 
Lõpuks jõudsime Vatla maalinnusele, 
mis paikneb 8 meetri kõrgusel seljan-
dikul.

Sealt jätkus kodutee läbi Lihula 
valla üle Kirbla mäe, kus käis agar 
tee-ehitus. Kirbla astangul on mäles-
tusmärk linnuteadlasele Eerik Ku-
marile ja Kirbla kalmistusele maeti 
Jüri Uluotsa, tema naise ja poja urnid 
põrmudega. 

Reisi võib kokku võtta sõnadega - 
käisime tuntud läänlaste radadel. Ai-
täh nendele, kes ei pidanud avastus-
retke paljuks.

Ilusat suve!

Jaan Viska
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Teistmoodi tomatisalat

4-5 küpset tomatit
2 muna
2 sl hapukoort
soola ja pipart
äädikat või sidrunimahla
sinepit

Valmistamine:
- keeda munad kõvaks;
- lõika tomatid viiludeks;
- munakollased hõõru puruks, mait-
sesta äädika või sidrunimahlaga ja 
lisa koor;

- maitsesta;
- vala kaste tomatitele;
- munavalge haki peeneks ja puista 
tomatitele peale.

Kartuliroog

6 heeringafileed
4 muna
7-8 kartulit
3 keskmist sibulat
võid praadimiseks

Munakaste
3 muna
300 ml rõõska koort

Valmistamine:
- keeda munad ja kartulid;
- lõika heeringafileed tükkideks;
- lõika sibulad rõngasteks ja prae ker-
gelt võis pruuniks;
- määri ahjuvorm võiga ja lao kihiti 
sinna keedetud kartuliviilud, heerin-
gatükid, munaviilud ja sibulad;
- klopi omavahel kokku kolm muna 
ja rõõsk koor ning vala vormis olevad 
toiduained üle;

- küpseta ahjus umbes pool tundi 
200°C juures või seni, kuni vorm kül-
gedelt lahti hakkab lööma;
- võid maitsestada ka värskelt jahva-
tatud musta pipraga.

Kiired kollased küpsised

100 g küpsetusmargariini
200 g suhkrut
280 g nisujahu
1 muna
1 tl soodat
natuke soola
1 sidruni riivitud koor
pintseldamiseks muna

Valmistamine:
- vahusta margariin ja suhkur;
- lisa muna ja omavahel segatud kui-
vained ning ühe sidruni riivitud koor;
- rulli tainas õhukeseks ja vormi küp-
sised, määri pealt munaga;
- küpseta ahjuplaadil 200°C juures ca 
8-10 minutit;
- võid serveerida koos moosi või sula-
tatud šokolaadiga.

X Külateatrite festival - kolm päe-
va, 23 lavastust esindatud 9 maa-
konda!

Festivali toimumise aeg: 20.-22. 
august Märjamaa Rahvamajas

REEDEL, 20. AUGUSTIL:
- Valgu Rahvamaja Näitering 
„M.O.T.T.“ M. Talvest „Sookollid ehk 
naisevõtt pole naljaasi“
- Vändra näitetrupp J.W. Jannsen 
„Tuhalabida valitsus“
- Rannu Külateater „EMU“ J. Patrick 
„Kõik armastavad Roosit“
- Nõo Näitetrupp J. Tätte „Latern“
- Tabivere Harrastusteater O. Luts 
„Pärijad“
- Kuusalu Näitering „LATERN“ J. 

Võõramaa „Mamma“
- Salme Vallateater Beneš/ Tolarsky 
opereti ainetel „Haljal aasal“

LAUPÄEVAL, 21. AUGUSTIL:
- Kaarli rahvamaja näitetrupp „NAE-
RATUS“ E. Vilde ainetel dramatisee-
rinud M. Oopkaup „Oh seda elu“
- Taritu näitering A. Mälk „Häda õn-
nega“
- Vilde Teater L. Strumbe „Jõeke“
- Aravete näitering H. Mänd „Oled sa 
kuuldel“
- Orissaare Kuluurimaja näitering A. 
Hint „Mis juhtus Kihnu Jõnniga, kui 
„Manni“ peal oli kotermann“
- Tornimäe Näiteselts T. Braks „Võsa-
vennad“
- Tuhala Nõiakaevu Sõpruskonna 

Teater A.P. Tšehhov „Abieluettepa-
nek“
- Paide Huviteater A.P. Tšehhov„Karu“ 
ja E. Vilde/ A. Särev „Mäeküla piima-
mees“
- Ambla näitering „ANNE“ J. Tuulik 
„Pulmad Abruka moodi“

PÜHAPÄEVAL, 22. AUGUSTIL:
- Abja Gümnaasiumi õppeteater M. 
Lehtpuu „Koristajad“
- Vana-Vigala näitetrupp „TOPELT-
KIIKS“ A. Kivirähk „Kalevipoeg“
- Vanatare näitering „WAENE MUU-
NE“ M. Mutt „Nupik ehk KGB aare“
- Abja Kultuurimaja näitering H. Lin-
depuu „Memmed ja taadid“
- Jõelähtme Lavagrupp B. Nusic „Dot-
sent vastu tahtmist“

Täpsem info festivali kodulehelt: www.
kyf.spruz.com/ 

Päevapileteid 75 kr / 50 kr saab osta 
Märjamaa rahvamajast festivali toi-
mumise ajal. 
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Kutsume teid Muhu-ja 
Läänemaa meistritelt 

õppima!

2. reis Haeska (Matsalu)

Aeg: 10. august
Kavas:
- Tutvumine Haeska keraamikatöö-
kojaga
- Glasuuride valmistamise töötuba - 
Margit Mald
- Võimalusel ka teise keraamiku kü-
lastamine

Maksumus: 150 kr

Hinnas sisaldub transport, koolitus 
ja materjalid.

Registreerimine: 1. augustini 2010 
astra.polma@gmail.com, tel. 5636 

2293

3. III Keraamika Suvekool Sulu 
Külakeskuses

KERAAMIKA PÕLETUS SUURES 
PUUPÕLETUSAHJUS 

Aeg: 27.-28. juuli (kuupäev sõltub 
puupõletusahju valmimisest)

Kavas:
- osalemine ahju pakkimises ja kütmi-
ses
- glasuuride valmistamine
- savi treimine jne.

Maksumus: 400 kr.
Hinnas sisaldub transport, koolitus, 
materjalid ja söök. Kuna tegemist on 
LEADER projektiga, saab PRIALT 

hiljem raha tagasi.

Registreerimine: 20. juulini 2010 
astra.polma@gmail.com, 

tel. 5636 2293

Vigala küladepäev

31. juulil
Kivi-Vigala keskuses

Päevakava:

14.00 – Avamine, tervitused ja registreerimine Kivi-Vigala 
külakeskuse juures väljakul

14.00-18.00 – Avatud näitused „Külapilt“ külade keskuses ja 
„Vigala keraamika“ rahvamajas

14.15-16.00 – Avatud näputöö töötuba külade keskuses

14.30-17.00 – Sportlikud-meelelahutuslikud võistlused:
mälumäng,
noolemäng,
külavanemate võistlus,
mitmesugused naljakad võistlused ja katsumused,
Jälgi kohapealset reklaami, kus mingi võistlus toimub!

15.00-17.00 – Avatud savi töötuba sgrafiitotehnikaga tutvumi-
seks

17.00 – Vestlusring / õpituba fotograafiast – mida pildistada, 
kuidas pildistada ja millele tähelepanu pöörata ning samuti 
konkursi „Külapilt“ analüüs

18.30 – Päeva lõpetamine, parimate tunnustamine 

Järgmine Vigala Sõnunmid 
ilmub septembris.

Ilusat suve!
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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

JUULI SÜNNIPÄEVALAPSED

Evsimia Laanemets   90
Asta Alt    88
Leida Üürike    86
Agnes Jalakas   85
Linda Rist    83
Harri-Heinrich Hiibus  82
Heldur Kuimets   82
Helju Kuldma    81
Aino Kaldvee    70
Imbi Sinikas    70
Õie Kimp    65
Sinaida Pajur    65
Evi Andrejev    60
Peter Kaseniit   65

AUGUSTI SÜNNIPÄEVALAPSED

Aliide Pütsepp   87
Harald Bergmann   81
Ülo Tegur    75
Naima Maalinn   75
Aino Illaste    70
Rein Titson    70
Ülo Altmets    70
Mati Udam    65
Ain Kärsna    65
Loide Enni    65
Helle Künnapas   60
Ludmilla Netsvet   60

On vahest küll kahju,
kuid tunneme ikka,
et küpsemalt elu on
suurem ja rikkam.

Hing eal ei või öelda,
et kunagi enam

ei tuleks veel miskit,
mis senisest kenam,
sest rõõmud ei lõpe
ja ennast ei peida

on targal ja kogenul
lihtsam neid leida!

PALJU ÕNNE!

Meie hulgast lahkunud

Oskar Roosi
Arni Hints

Aino Viimne
Jaan Laanemets

Aeg annab kõik meil tagasi,
ei ema südant iialgi…

Kallis Ülle perega!

Südamlik kaastunne armsa ema ja 
vanaema 

AINO VIIMNE

kaotuse puhul.

Töökaaslased 
Kivi-Vigala Põhikoolist

RAAMATUTE SUVELAAT

Kodudes on suvi panipaikade puhastamise aeg, mille käigus tuleb päevavalgele 
ka raamatuid, mida te enam ei vaja, millised võivad aga huvi pakkuda paljudele 

teistele.

Seepärast korraldab Kivi-Vigala raamatukogu 
REEDEL 23. JUULIL

Kivi-Vigala külakeskuses RAAMATULAADA

Alustame laadapäeva kell 12.00 ja võimalus sealolevate raamatutega tutvuda on 
kuni kella 17.00-ni. Laadal ka üllatuskülaline – kohtume kirjanikuga – kell 14.00 

Ootame aktiivset osavõttu. 
Tulge osalema - raamatuid tooma ja endale uusi valima!

Suvised üritused

14.08.2010 toimub valla
 spordipäev Kivi-Vigalas

15.08.2010 toimub 
Poti laat Vana-Vigalas

MTÜ JÄTKUSUUTLIK 
VANA-VIGALA KORRALDAB 

ettevõtlusalase koolituse

Õppesisu: 
 - ettevõtlus, ettevõtlusvormid 
 - äriplaani mõiste, vajadus ja koosta-
mise põhimõtted
 - põhitõed raamatupidamisest, mak-
sud, pangateenused
 - ettevõtte loomise etapid 
 - ettevõtte juhtimine ja meeskonna-
töö
 - ettevõtte finantseerimine, eelarve, 
aruandlus
 - turunduse põhialused
 - MTÜ, OÜ, FIE-na tegutsemise põ-
hireeglid. 
 - praktilise õppena külastatakse te-
gutsevaid ettevõtteid 
 - ma äriplaani koostamine.

Koolitus on osalejatele tasuta. 
Osavõtu soovist palume teatada hil-
jemalt 30. juuliks Maie Üürike tel. 
5693 9081, 482 4534; e-post: maie@
vigalattk.ee või Helbe Kliss tel. 5660 
4062, e-post: info@heltan.ee.

Koolituse planeeritav algus augusti-
kuu teine pool.

Koolitus saab teoks LEADER prog-
rammi toetusmeetme 5.1 „Inimres-
surssi ja sotsiaalse kapitali arengu 
toetamine“ projekti „Vigala ettevõt-
luse tulevik“ raames.

Vana-Vigala raamatukogu on suletud:
23.07.2010 - 06.08.2010 inventuur,

10.08.2010 - 06.09.2010 suletud (puhkus). 

Augustis puhkuse ajal saab raamatuid laenuta-
da reedeti kella 11.00 – 16.00-ni.


