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6. märtsil pidasid “Singirullid” sün-
nipäevapidu. Sünnipäevale olid kut-
sutud sõbrad ja kuna rullidel on väga 
palju sõpru, siis kahjuks kõiki peole 
kutsuda ei olnud võimalik. Minul läks 
hästi, et nimekirja mahtusin ja nüüd 
tahan ka teile pisut peost pajatada.

Mis toimus? 
Pidu oli vahva, õhtujuhtideks olid 
Hannes ja Ants, kes koos Marko ja 
Einariga olid kokku pannud väga hu-
moorika sõnalise osa ning kogu show 
oli suurejooniline. “Singirullide” tant-
sutrupil oli selgeks õpitud väga palju 
tantse ja ise õmmeldud palju kostüü-
me ning juubeliks tellitud päris õmb-
lejalt verysexy kleidid. Õhtu naelaks 
esines Hopsani tantsutrupp.
Peolaud oli kaetud hulgaliselt singi-
rullidega ja muu niksi-näksiga.

Millest kõik alguse sai?
Sügisel 2004 organiseeris entusiasmi 
täis Anne Külaots projekti kõhutants. 
Kuna aga treener Pille Roosi ei saa-
nud iga nädal Vigalas trenni tegemas 
käia, siis otsustas Ilona Noor hakata 
latiino aeroobikat lisaks kõhutantsu-
le tegema. Alguses oli osavõtt rohke, 
kuid paljud naised ei pidanud pinge-
listele treeningutele vastu ning osale-
jaid jäi järjest vähemaks. 

2005. aasta isadepäevaks oli järele 
jäänud kuus vaprat: Heli, Ilona, Mar-
ge, Anu, Rutt ja Merle. Nemad siis 
otsustasid kokku panna eelnevalt õpi-
tud tantsukombinatsioonidest mõnin-
gad tantsud, mida esitati üllatusena 
rahvamaja isadepäevapeol. Sellega 
võib öelda, et „Singirullid“ olid veere-
ma lükatud. Nimi „Singirullid“ said 
ametliku kinnituse 2006. aasta isete-

gemisepäeval, kus osteti žürii ära eht-
sate täidetud singirullidega. Sellest 
läks lahti ka esinemised siin ja seal 
– Kivi-Vigala Rahvamaja erinevatel 
üritustel, võrkpalliturniiril, korvpalli-
turniiril. Lisandusid ka uued liikmed 
– Gerda, Ave, Katrin, Aili, Anne-Ly, 
Kerli, Kärolin ja Maris. Enamus neist 
aga ei pidanud esinemispingetele vas-
tu ja tantsima jäid vaid Gerda ja Ave. 
Lisandus ka üks meessingirull – Mar-
ko.

Traditsioonid
„Singirullides“ tantsivate tantsijate 
juubeliteks õpitakse selgeks üllatus-
tants. Siiani on sellise au osaliseks 
saanud ainult kolm liiget, on ole-
mas Heli tants, Marko tants ja Ilona 
tants.
Teine traditsioon on alati peale rasket 
trenni kosutav ning värskendav saun. 
Seda tänu Toivole, kes iga neljapäev 
küsib: „Kas natuke suurematele tüd-

rukutele on vaja sauna ka kütta?“
Sügisel toimus Roosta puhkekülas 
esimene õppe- ja treeninglaager, mis 
peaks ka traditsioonide nimekirja li-
sanduma.
2009. aastast toimuvad proovid Ki-
vi-Vigala Rahvamaja ruumides, tänu 
millele leidis ka Tiina tee „Singirul-
lide“ ridadesse. Nii ongi „Singirulle“ 
nüüd kokku 10. 

Lõpetuseks tahan tänada “Singirulle”, 
et nad olemas on, et neil on jätkunud 
elujõudu, sära ning huumorimeelt ja 
et nad jagavad seda ka teistega. 
Kaunist kevadet kõigile!

Helit kuulas üle 
ja teadmised pani kirja 

Riina Redlich

Peeti vahva sünnipäevapidu –
“Singirullid” said 5 aastaseks
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III õppeveerand 
Vana-Vigala Põhikoolis

Lumine kolmas veerand on selja taha 
jäänud, nüüd siis tulemustest.

Kõige tublimad olid need õpilased, kes 
õppisid ainult hindele “5“:

1.kl – Mari Saffre, Kristo Lebin
2.kl – Anti Asumets
3.kl – Raido Rehepapp, Andreas Vä-
lis
4.kl – Hanna Hatto
5.kl – Adeele Zagurski
6.kl – Arnold Zagurski, Mery-Liis Vä-
lis
7.kl – Signe-Renate Saar

Väga tublid olid ka need õpilased, kel 
hinneteks „4“ ja „5“:

1.kl – Andreas Tõldmaker, Liisa 
Nazarov
2.kl – Andres Hatto, Martin-Kregory 
Ketkinen, Fred Kikas, Kert Moor-
bach, Kaily Ojavee, Kristiina Põlma, 
Kristjan Vodolaztšenko
3.kl – Lisett-Mariin Maasikas, Mar-
kus Rudak, Hannes Välis
4.kl – Jarko-Jael Jõessar, Pille-Riin 
Noppel, Urmis Veimann, Andreas Vii-
bus, Tanel Ülemaante
5.kl – Katri Alesma, Evely Lebin, An-
nika Otti, Tiina Põlma
6.kl – Kersti Einling, Kristel Kirsi-
puu, Teet Roosi
7.kl – Sigrit Nurm, Triinu Ülemaante
8.kl – Taavi Kliss, Doris Välis
9.kl – Grete Kupp, Märt Pilman 

Kõige paremast küljest näitas end Ar-
nold Zagurski, kes osales maakondli-
kul 6. klasside inglise keele olümpiaa-
dil ja saavutas suurepärase III koha. 
Tänusõnad ka tema õpetajale Hedi 
Maasikas`ele.

Jõudu ja püsivust viimaseks veeran-
diks ning kaunist kevadet kõigile!

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli

õppealajuhataja

Sellise pealkirjaga artiklit võis lugeda 
27. märtsi Nädalisest, mille kirjutas 
maakonnalehe ajakirjanik Margus 
Mikomägi Raplas toimunud Rapla-
maa kooliteatrite festivali kohta. Ja 
tal on õigus - selleaastasel festivalil 
oli maakonnas esindatud vaid viis 
kooli. Mis siis lahti, et seis selline on: 
kas lapsed ei taha enam näidelda või 
pole õpetajatel aega või saaks jällegi 
masu süüdistada, seda ju nii hea igale 
poole põhjenduseks tuua!? Ega täpset 
vastust teagi. Need lapsed, kes laval 
olid, näitlesid küll mõnuga ja tundub, 
et näidelda mittetahtvates lastes asi 
ei ole. 

Seda saab eriti ütelda Vigala las-
te kohta, sest meie vallast oli väljas 
kaks truppi - see tähendab viiest 
trupist maakonnas kaks Vigalast: 
Vana-Vigala ANK trupp, kus vahva 
näiteseltskond koosnes nii põhikooli 
viimaste klasside õpilastest kui juba 
kodukooli lõpetanutest, ja Kivi-Vigala 
põhikooli trupp. Säravaima näitleja 
tiitlid tõid koju Karolin Niit ja Rainer 
Säkk Kivi-Vigalast.

Vana-Vigala noored lustisid mõnuga 
laval kiiksuga peiudena ja petetud lin-
nagirlidena, olles pisut kohendanud 
ja värskendanud Eduard Vilde vana 
head naljalugu „Vigased pruudid“. 

Kivi-Vigala trupil oli sel aastal tõsi-
ne ja kummaline lugu ajavarastest 

ja lapsest nimega Momo, kes inimes-
tele varastatud aja tagasi tõi. Et pal-
jud meie tänastest täiskasvanutest 
pidevalt ajaga kimpus on ja kuidas 
see meie lastele mõjub, on see lugu 
igati aktuaalne. Seetõttu julgen lu-
gemiseks soovitada saksa kirjaniku 
Michael Ende muinasjutt-romaani 
„Momo“, mille järgi meie lugu lavale 
sai toodud. Siinkohal mõned mõtted 
sellest raamatust.

„Sest nagu teil on silmad, et valgust 
näha, ja kõrvad, et helisid kuulda, 
nii on teil süda, et sellega aega tun-
netada. Ja kogu aeg, mida südamega 
ei tunnetata, on samavõrd olematu 
nagu vikerkaare värvid pimedale või 
linnulaul kurdile. Aga kahjuks on ka 
pimedaid ja kurte südameid, mis mi-
dagi ei tunneta, kuigi nad tuksuvad.“ 
„Varem tulid inimesed alati meelsasti 
Momo juurde, et ta neid kuulaks. Nad 
leidsid seejuures iseenda. Aga nüüd ei 
ole neil enam aega niisuguste asjade 
jaoks. Terve linn on täis närvilisi, tu-
saseid ja morne inimesi ja neid tuleb 
järjest juurde. Nad ei armasta oma 
lapsi enam. Ja nad ei armasta ka ise-
ennast enam. Nad ei armasta enam 
mitte midagi...“

Tulles tagasi teatrifestivali juurde, 
väärib mainimist, et järgmisel aastal 
toimub maakonna koolinoorte festival 
Vigalas. Jälle! Alles üle-eelmisel aas-
tal oli! Paraku nii see on. Kiitus Astra 
Põlmale, kes oli seda suurt ja rasket 
koormat, mis tähendab projektide 
kirjutamist ja tohutut organiseeri-
mist, jällegi nõus vedama hakkama. 
Loomulikult on tal olemas oma mees-
kond, kes aitamas. Aga teiste koolide 
õpetajad ei olnud festivali läbiviimise 
pakkumisega nõus: suur vastutus ja 
pole sellist meeskonda, kes ära teeks. 
See kõik näitab, kui tugev on teatri-
tegemise tahtmine ja teatritegemise 
traditsioon Vigalas. Vigala aitab koo-
liteatri traditsioonil ellu jääda ja uut 
hingamist leida. 
Kivi-Vigala näitetrupp esindab Ra-
plamaad kooliteatrite riigifestivali 
Põltsamaal. Pöidlad pihku! 

Eve Kärsna 
Kivi-Vigala põhikooli 
näiteringi juhendaja

Kooliteater 
Raplamaal 
nõuaks uut 

hingamist
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Kuigi esimesse kevadkuusse jäi nä-
dalapikkune koolivaheaeg, jõudsime 
kolme koolinädala jooksul nii mõn-
dagi ette võtta. Kõigepealt tähistasid 
tüdrukud 8. märtsil, nagu ikka, tüd-
rukutepäeva. Selle ürituse korraldab 
igal aastal kuues klass. Seekord võeti 
mõõtu poiste nimede teadmises (igal 
kõnnisammul tuli öelda üks poisinimi 
ja kui nimedejada katkes, lõppes ka 
käidud vahemaa), nööbi etteõmble-
mises ning võileibade valmistamises. 
Ürituse alguses üllatasid poisid vah-
va moedemonstratsiooniga, kus nad 
olid end tüdrukuteks riietanud. Moe-
kad rõivad pärinesid kooli näiteringi 
kostüümilaost. Poiste ülesandeks oli 
veel rühmatööna suurele paberile joo-
nistada-kirjutada, milline on nende 
jaoks ideaaltüdruk. Selgus, et enim 
hindavad meie poisid tüdrukutes au-
sust, julgust, hoolitsetud välimust ja 
mitte üle pingutatud käitumist. Usun, 
et meie kooli tüdrukud enamasti sel-
lised ongi!

Kuigi märts on esimene kevadkuu, 
jätkus tänavu lund ja koos sellega tal-
vemõnude nautimist pea kuu lõpuni. 
Nii toimuski 18. märtsil koolis sport-
lik talvetrall, kus sai suusatada, kel-
gutada, teatevõistlusi teha ja ka lu-

mememmesid ehitada. Aitäh õpetaja 
Meritile, kes selle päeva ette valmis-
tas ja läbi viis!

Uue õppeveerandi esimesel päeval 
oli meil võimalus kuulata kammer-
muusika kontserti „Hispaania rap-
soodia“. Esinejateks olid noored suu-
repärased pianistid Mihkel Mattiisen 
ja Age Juurikas, kes suure ekslemise 
peale Vana-Vigala alles 45 minutilise 
hilinemisega üles leidsid, aga sellest 
hoolimata end imekiiresti muusi-
kalainele häälestasid ja meeleoluka 
kontserdi andsid. 

Järgmisel päeval said kõik teatri-
huvilised alates 4. klassist vaadata 
Haapsalust pärit MIKSTEATRI esi-
tuses proovi (just proovi, mitte eten-
dust) ühes vaatuses – „Kuidas nad 
seda teevad?“. Kaks meesnäitlejat 
andsid toreda õppetunni ühelt poolt 
teatri ajaloost ja teatritegemise või-
malustest, teiselt poolt sellest, et ilma 
eesmärgita tühja tuult tallates võid 
oma elus nii mõnedki head võimalu-
sed maha magada.

Viimasel õppeveerandil on lisaks 
pingelisele õppetööle ees ootamas veel 
nii mõndagi huvitavat. Kõige ooda-
tavam sündmus on paljude laste ja 
õpetajate jaoks kindlasti Comeniuse 

Märtsikuu ettevõtmised Vana-Vigala Põhikoolis

Väga head tulemused:
2.kl - Jürgen Kõllo, Henry Tiitus
3.kl - Aveli Meeles
4.kl - Kadri Kärsna
5.kl - Grete Kärsna, Krista Muhu
7.kl - Kristina Muhu
9.kl - Piia Laan, Karolin Niit, Katre 
Amann

“4” ja “5” olid tunnistusel järgmistel 
õpilastel:
2.kl - Andreas Liitmäe, Egert Nei
3.kl - Raido Liiv, Kärt Kukk, Aaron 
Mere, Rando Ollo, Rannes Rukki, 
Anete Vahl, Kristin Viimne
4.kl - Robert Haljas, Helyn Luik, Ma-
ri-Liis Lusti, Alexandra Vaikmaa
5.kl - Gerli Kullap, Hanna-Liina Lus-
ti, Andra Veiand, Kristi Viimne
6.kl - Kärolin Lints, Keily Moks, Keit-
lin Niit, Pille Siimar, Annabel Vaar-
ma 
8.kl - Janette Liitmäe, Liis Siimar

III veerandil toimunud olümpiaadide 

ja võistluste tulemused:
20. jaanuaril toimus Märjamaa 

Gümnaasiumis arvutiviktoriin 
inglise keeles 8.-9. klassile. Võist-
konda kuulusid Piia Laan ja Karolin 
Niit, kes kokkuvõttes saavutasid 12.-
13. koha. Õpilasi juhendas Anne-Mai 
Tammeleht.

23. jaanuaril viidi läbi emakeele 
olümpiaadi maakondlik eelvoor 
Rapla Ühisgümnaasiumis. Oma tead-
misi panid proovile Kristina Muhu 
(7.kl), Liis Siiimar ja Janette Liitmäe 
(8.kl) ning Karolin Niit, Piia Laan ja 
Katre Amann (9.kl). Õpilasi juhendas 
Eve Kärsna.

12. veebruaril toimus piirkondlik 
bioloogia aineolümpiaad. Meie 
koolist osales 5 õpilast. Kristina 
Muhu saavutas 7. klasside arvestu-
ses 6. koha. 8. klassist osalesid Liis 
Siimar ja Janette Liitmäe. 9.kl osale-
sid Piia Laan ja Karolin Niit. 7. ja 9. 
klassi õpilasi õpetab Tiina Kalda, 8. kl 
bioloogiaõpetaja on Marko Kreuz. 

18. veebruaril toimus selle õppeaas-
ta kolmas I kooliastme koolideva-
heline mälumäng. Kooli esindasid 
Silver Haljas (1.kl), Egert Nei (2.kl) ja 

Anete Vahl (3.kl). Seekord saavutati 
13. koht.

20. veebruaril osaleti piirkondli-
kul ajaloo-olümpiaadil, mis viidi 
läbi Rapla Vesiroosigümnaasiumis. 
Kooli esindasid Annabel Vaarma 
(6.kl), Kristina Muhu (7.kl), Janette 
Liitmäe (8.kl) ja Piia Laan (9.kl). Õpi-
lasi juhendas Ede Rukki.

09. märtsil toimus 6. klasside ing-
lise keele aineolümpiaad. Kokku 
osales 55 õpilast maakonna koolide 6. 
klassidest. Kivi-Vigala Põhikooli esin-
dasid: Reigo Alu, Kärolin Lints, Pil-
le Siimar, Annabel Vaarma, Markos 
Sisas ja Keitlin Niit. Õpilasi juhendas 
Anne-Mai Tammeleht.

III veerandil toimusid maakond-
likud 2.-4. klasside rahvastepal-
livõistlused Alu võimlas. Kooli 
võistkonda kuulusid Egert Nei, Ene-
li Suitsev, Henry Tiitus, Kärt Kukk, 
Mairold Lusti, Rannes Rukki, Anete 
Vahl ja Helyn Luik. Õpilaste treener 
on Anne-Ly Viimne.

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

projekti lõpukokkusaamine mai al-
gul, sest jõuab kätte meie kord küla-
lisi vastu võtta. Aga kindlasti toimub 
sel kevadel veel jüripäeva teatejooks, 
emadepäeva kontsert, kevadpidu ja 
veel muudki põnevat!

Silja Käär,
Vana-Vigala PK huvijuht

Õpilasstipendiumid!
15. aprillini võtab vallavalitsus vas-
tu avaldusi õpilasstipendiumi saami-
seks. Stipendiumi võib taotleda üld- 
ja kutseharidust omandavale isikule, 
kes ise või kelle vanematest/ hooldaja-
test vähemalt üks on valla elanikere-
gistris (registreeritud vähemalt aasta 
enne taotluse esitamist). Stipendiu-
mi määramisel arvestatakse: kelle 
uurimistöö pakub huvi vallale; kelle 
keskmine hinne viimasel õppeaas-
tal on põhikooli astmes vähemalt 4,5 
ning keskkooli ja ametikooli astmes 
vähemalt 4,0; kel on saavutusi mõnel 
erialal. Taotluse juurde tuleb esitada: 
õppeasutuse poolt kinnitatud koopia 
õpinguraamatust või tunnistusest, 
koolist saadud iseloomustus, taotluse 
esitaja kontaktandmed.

III õppeveerandi tulemused 
Kivi-Vigala Põhikoolis
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Veebruarikuu istungil võttis volikogu 
vastu otsuse kinnitada vee hinnaks 
38,85 kr. kuupmeetri kohta (koos käi-
bemaksuga), mis sisaldab nii puhta 
vee kui ka kanalisatsiooni osa. Reaal-
selt puudutab see neid inimesi, keda 
täna teenindab AS Matsalu Veevärk. 
Kuna võrreldes seni makstuga, on 
uus hind tunduvalt kõrgem, on see te-
kitanud rahva hulgas mitmesuguseid 
tundeid ja küsimusi. Ekslikult on kü-
situd, miks volikogu tõstis vee hinda 
pea poole võrra.

Tegelikult on asi nii, et üks hind 
on pärit ühest asutusest (vald ja 
kutsekool) ja nõukogudeaegsetest 
süsteemide ekspluateerimise ja 
haldamise ajast ning teine teisest 
(aktsiaselts) ning kalkuleeritud 
“euroremonditud” süsteemide 
ekspluateerimise ja haldamise-
ga seoses. Vana hind oli 2006. aas-
ta veebruaris vallas kinnitatud hind, 
mida vallaelanikud maksid seni, kuni 
volikogu ei olnud heaks kiitnud AS 
Matsalu Veevärk poolt arvutatud hin-
da. Selle hinna kohta saab täna öelda, 
et kui veesüsteemid oleks kuulunud 
edasi vallale või oleks nad peale re-
noveerimist valla haldusesse tagasi 
antud, siis oleks tulnud ka meil hinda 
kindlasti tõsta, sest nii madala hinna-

ga poleks olnud võimalik käesoleval 
ajal vett müüa. See hind ei sisalda-
nud amortisatsiooni ega fi rma kasu-
mit, vaid kattis ainult vana süsteemi 
jooksvaid kulusid.

Kehtestatud uus hind on aga AS 
Matsalu Veevärk poolt kalkuleeritud 
hind, mille volikogu lõpuks kinnitas. 
Kuna hind on tõesti pea poole kõrgem, 
siis ei sündinud selle kinnitamise ot-
sus üle öö ega kerge südamega. Asi 
on olnud volikogus arutamisel juba 
2009. aasta algusest. Alguses olid AS 
Matsalu Veevärk poolt esitatud kal-
kulatsioonid ja dokumendid üsna pri-
mitiivsed ning väheusutavad, seetõt-
tu sai need korduvalt saadetud tagasi 
põhjendamiseks ja arvutuste kontrol-
limiseks. Osa valdasid kinnitasid 
etteantud hinna juba 2009. aasta 
kevadel. Hinna õigsuse kontrollimi-
seks sai tehtud järelpärimisi, mitmel 
pool konsulteeritud ja meie volikogu 
esindus osales Märjamaal moodusta-
tud spetsiaalses komisjonis, kus aru-
tati neid probleeme koos. Volikogu 
ei ole venitanud veehinna muut-
misega, vaid kontrollinud Mat-
salu Veevärgi esitatud andmeid 
ja küsinud lisainfot, st seisnud 
vallaelanike huvide eest.

Eelmise aasta lõpul ja käesoleva al-
guses esitas AS Matsalu Veevärk uue 
hinnakalkulatsiooni, kus hind ulatus 
47 kroonini kuupmeetri eest. See sai 
vaidlustatud ja peale fi rma eelarve 
(sh palgafondi) kärpimist jäi nende-
poolseks lõplikuks hinnapakkumiseks 
ikkagi 38,85 kr. Kuna fi rma tegevuse 
algusest on aeg vahepeal edasi läinud, 
siis on tekkinud juba ka konkreetsed 
kulunäitajad, mille najal AS Matsalu 
Veevärk oma kalkulatsiooni põhjen-
das. Nende põhjenduste ümberlükka-
miseks ei piisanud enam põhimõtte-
listest aruteludest ja kahtlustustest, 
vaid oleks tulnud korraldada põhjalik 
audit alates kulunäitajate õigsuse 
kontrollimisest vastavate dokumen-
tide ja küsitluste kaudu. Sellise tege-
vuse otstarbekaks tunnistamiseks ja 
vastavate organite moodustamiseks 
volikogus ettepanekuid ei tehtud. 

Hinnatõus Vigala mõistes on küll 
väga suur, aga kinnitatud hind ise 
jääb vabariigis praegu kehtivate vee-
hindadega ühte suurusjärku. Nii pika 
arupidamise järele hakkas otsusta-
mise tähtaega mõjutama veel teinegi 
faktor, millega on rohkem kursis ehk 
need, kes on kokku puutunud Euroopa 

Liidu rahade kasutamisega. Nimelt 
on kontroll nende rahade kasutamise 
üle väga tõsine ja kuna Matsalu Vee-
värgi projekt on põhimõtteliselt val-
mis, siis on vaja esitada tasuvusaru-
anded ja panna fi rma jätkusuutlikult 
tööle. Nii võib juhtuda, et kui fi r-
ma normaalset funktsioneerimist 
tagavate otsustega liialt venitada, 
võib tekkida olukord, kus AS Mat-
salu Veevärk tunnistatakse mit-
tejätkusuutlikuks või veel hulle-
mal juhul võib pankrotti minna. 
Peale selliseid stsenaariume võib 
keegi kusagil vabalt otsustada, et 
see projekt ei ole abikõlbulik ja 
raha tuleb Euroopa Liidule tagasi 
maksta. Kui mõelda, et ainuüksi 
Vigala vallas läks projekt maks-
ma ca 43 000 000 krooni, siis mõte 
tagasimaksmisest ilmselt küll ke-
dagi ei rõõmustaks.

Valla esindajad osalevad nii AS Mat-
salu Veevärk nõukogus kui aktsionä-
ride koosolekutel, fi rma tegevusel on 
silm peal ja kui mingil hetkel tekib 
uusi fakte, mis osutavad põhjendama-
tult kõrgele hinnale, siis on asi võima-
lik uuesti arutamisele võtta.

Lühidalt kokkuvõtteks:
- Veehind peab olema vastavuses fi r-
ma kuludega. Kuna Matsalu Veevärk 
alustas teenuse pakkumist eelmisel 
aastal, siis alles 2010.a. lõpuks on tea-
da päris täpsed numbrid ja pole välis-
tatud ka veehinna vähenemine.
- 2006.a. veehind ei sisaldanud ka-
sumit ja amortisatsiooni, vaid kattis 
jooksvaid kulusid. See oli valla teadlik 
lähenemine, et enne ehitatakse süs-
teemid valmis ja alles siis tõstetakse 
hinda. Igaüks võib arvutada ise, mitu 
tuhat krooni on alates 2006.a. nende 
peres kokku hoitud.
- Kellelegi ei meeldi kõrge veehind, 
kuid veehinda ei saa kehtestada 
meeldimise järgi, vaid vastavalt fi rma 
kuludele. Vald jälgib omalt poolt, et 
fi rma kulud oleks mõistlikud.
- Tuleb arvestada ka seda, et fi rma 
teenindusterritoorium on väga suur 
ja asustus hõre, seega kulud ongi kõr-
gemad kui näiteks linnas.
- Kui Matsalu Veevärk pole jätkusuut-
lik, tuleb euromiljonid tagasi maksta.
- Kui kellelgi on häid ideid, kuidas AS 
Matsalu Veevärk tegevust ja hinna-
kalkulatsioone tõhusamalt kontrolli-
da või on ise nõus käed külge panema, 
pöördugu kindlasti vallavalitsuse või 
volikogu poole.

VEEHINNA 
KEHTESTAMISEST

Enn Roosi
volikogu esimees
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VALLAVALITSUSES 

JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

10.03.2010 istungil otsustati:
- esitada 2009.aasta majandusaasta 
aruanne volikogule kinnitamiseks
- määrata kompensatsiooni õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest kahele 
õigustatud subjektile
- muuta Vigala Vallavalitsuse kor-
raldusi nr 58 24.04.2006 ja nr 138 
28.05.2003
- väljastada projekteerimistingimused 
kahele taotlejale
- anda kirjalik nõusolek ühele taotle-
jale
- väljastada kasutusluba ühele ehiti-
sele hoone katusele ja avatäidetele
- lõpetada ühe hooldatava hooldus 
ning hooldaja toetuse maksmine
- eraldada sotsiaaltoetusteks 37 800 
krooni

30.03.2010 istungil otsustati:
- kinnitada Vana-Vigala lasteaia ni-
mekirja juurde kaks last
- määrata kompensatsiooni õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest ühele õi-
gustatud subjektile
- lõpetada õigusvastaselt võõrandatud 
vara kompenseerimise menetlus ühe 
õigustatud subjekti suhtes
- väljastada projekteerimistingimused 
ühele taotlejale
- eraldada sotsiaaltoetusteks 2382 
krooni

Vigala Vallavolikogus

25.03.2010 istungil otsustati:
- kehtestada alaliste kulude piirmää-
rad toimetulekutoetuse määramisel
- kustutada vabade maade ja metsade 
nimekirjast üks taotleja ning enam-
pakkumise alusel kujunenud vabade 
põllu- ja metsamaade taotlejate nime-
kirjast üks taotleja.
- määrata sihtotstarve kahele katast-
riüksusele
- algatada Vigala valla terviseprofiili 
koostamine ning moodustada selleks 
juhtrühm koosseisus: Riina Redlich, 
Merje Voog, Ilme Roosi ja Maret Järv
- kinnitada majanduslike huvide dek-
laratsioonide hoidmise komisjon koos-
seisus: Enn Roosi, Merje Voog ja Helja 
Kaarits.
- arutusel oli ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni kasutamise eeskirja eelnõu. 

Teade
Vigala Vallavalitsuse istungil 13. 01. 
2010.a otsustati lõpetada alljärgneva-
te talude vara tagastamise või  kom-
penseerimise menetlus:

1. Kivi-Vigala küla, Värava talu, toi-
mik nr.91
2. Araste küla, Utisauna talu, toimik 
nr.349
3. Pallika küla, Pohlaka talu, toimik 
nr.375
4. Päärdu küla, Siima talu, toimik 
nr.559
5. Kausi küla, Lehe talu, toimik 
nr.565
6. Palase küla, Saue talu, toimik 
nr.593
7. Kurevere küla, Metsaaluse talu, 
toimik nr.594
8. Vana-Vigala küla, Sooääre talu, 
toimik nr.614

Vigala Vallavalitsuse istungil 30. 03. 
2010.a. otsustati lõpetada Vaguja 
küla, Kükita talu toimik nr. 620, maa 
tagastamise menetlus ja kompensee-
rimise menetlust ei algatatud.

Teade ettevõtjatele!
Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuseregistris, peab igal 
aastal esitama hiljemalt 15. april-
liks kinnituse registreeringu õigsuse 
kohta.

1. mail peatatakse registreering, 
mille õigsus ei ole kinnitatud.

Hooldusravi

Hooldusravile suunab patsiendi ko-
dust perearst või haiglast raviarst pä-
rast ägeda seisundi ravi. Hooldusravi 
sihtgrupiks on patsiendid, kes vaja-
vad küll meditsiiniõe abi, kuid mitte 
igapäevast arstikontrolli. 
Hooldusravist rääkides ei saa üle ega 
ümber rahamurest. Kuna haigekassa 
vahenditest ei piisa, siis juba 2004. 
aastal heaks kiidetud hooldusravi 
arengukava alusel pidi 2010. aastaks 
statsionaarse hooldusravi eest tasu-
misel inimese omaosalus olema 16%, 
omavalitsuse osalus 49% ja haige-
kassa osalus 35%. Seni omavalitsuse 
osaluse kohustust statsionaarse hool-
dusravi eest tasumisel ei ole kehtes-
tatud.
Alates 1. jaanuarist 2010 kehtib stat-
sionaarsele hooldusravile inimese 
omaosalus 15% ja haigekassa osalus 
85%.
Hooldusravi üks voodipäev maksab 
632,62 krooni Patsiendi tasutav osa 

sellest on 94,90 krooni ja haigekassa 
osa u 538 krooni. 
Juba varasemast kehtib hooldusravis 
sarnaselt eriarstiabile voodipäevata-
su, mis on 25 krooni päevas ning mida 
tohib võtta esimese kümne ravil oldud 
päeva eest ehk maksimaalselt 250 
krooni ühe haiglasoleku korra kohta.
Statsionaarse hooldusravi kõrval pa-
kutakse ka ambulatoorset hooldusra-
vi ehk kodust õendusabi. See on ini-
mesele mugavam, sest ta saab edasi 
elada oma kodus. Samuti tuleb see 
ka rahaliselt nii ühiskonnale kui ka 
inimesele (tema omastele) odavam. 
Koduse õendusabi eest maksab haige-
kassa 100%.
Tänu statsionaarses hooldusravis 
omaosaluse kehtestamisele rahasta-
takse 2010. aastal hooldusravi 11% 
enam võrreldes eelmise aastaga, li-
saks võimaldab muudatus pakkuda 
13% võrra rohkem koduõendustee-
nust.

Allikas: Eesti Haigekassa

Metsaspetsialist võtab Vigala
vallavalitsuses kodanikke vastu 

13. aprillil.

Kevad-suvisel perioodil Vigalas
vastuvõttu ei toimu.

Peeter Paunmaa
5344 8701
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Naistepäeva eel toimus Vana-Vi-
gala raamatukogus kohtumine „La-
valaudadelt lugemistuppa“, kus kü-
lalisteks olid Boris Lehtlaan ja Henn 
Rebane. Kõlas muusikat Valgetest 
roosidest Guantanamerani. 

Naistepäev oli riigipühana aastast 
1965 kuni 1990. Viimatinimetatud 
aastal 8. märtsil valiti eesti missiks 
Liis Tappo. Üldiselt nagu eesti noo-
rele poliitikale omaselt suhtuti selles-
se päeva pilaga. Õnneks on olukord 
muutunud, sõpradele ja töökaaslaste-
le viiakse lilli, püütakse midagi pidu-
likumat ette võtta. 

Nn. kammersaalis saime osa tun-
tud lugude kuulamisest ja kaasa 
laulmisest. Seda kõike võis võrrelda 
toreda etteastena piirkonna naistele. 

Kontsert Vana-Vigala 
raamatukogus

B. Lehtlaane esitust saatsid toredad 
vahepalad ja ilusad viisid. Väga palju 
kõlas lugusid kodu teemal. Hiidlase-
na mõistab ta väga kodu tähtsust ja 
häid inimestevahelisi suhteid. Leht-
laan kõneles, kuidas sünnivad laulud 
ja kuidas laulud edasi elavad. Ta rää-
kis ka oma koostööst ja kokkupuude-
test Georg Otsa, Alla Pugatšova ning 
paljude teiste eesti lauljatega. 

Henn Rebane tutvustas akordioni-
mängu võimalusi ja kuidas ta K. Ki-
kaselt õppis lõõtspillimängu. Rebast 
teatakse nii „Laulge kaasa“ saatepil-
limängijana kui ka muusikalektooriu-
mitelt koolides esinejana.

Koos musitseerides ei tahtnud 
kontsert lõppedagi. Taheti ikka laul-
da ja pilli mängida. Omavahel räägiti, 
et nüüd tuleb esitamisele lugu 14, 10, 
5 ja nii edasi, loomulikult olid kõiki-
del lugudel pealkirjad ja sageli teada 
lugude varasemad esitajadki. 

Aitäh selle suurepärase pärast-
lõuna eest korraldajatele raa-
matukogu perenaisele Mare Üle-
maanteele ja teistele abilistele. 

Kunagi pole hilja rääkida tehtust 
ning naisi tervitada! …ma tahaksin 
kodus olla…

Jaan Viska

Oli tore naistepäeva pidu

6. märtsil toimus Vana-Vigala Rahva-
majas naistepäeva pidu. Peo korral-
dajateks ja esinejateks olid seekord 
ainult mehed. Pidu hakati ette valmis-
tama juba jaanuaris ning peamisteks 
organisaatoriteks olid Roland Saar, 
Jaan Kuusik, Andres Kikas, Raivu 
Ülemaantee. Lisaks oma valitud lü-

hinaljade põimikule, mida vürtsitasid 
Jaani lõõtsalood, kaasati kavva ka 
meeste- ja poiste tantsurühmad. Ühi-
selt mõeldi välja naistepäeva kajasta-
vad viktoriiniküsimused. Peo alguses 
esinesid põhikooli poisid ning valla-
tu „Kingsepapolka“ esitati juba koos 
suurte meestega. Et eeskava toekam 
tuleks, olid külla kutsutud segarühm 
„Kaareke“, mille mehed tõid vaataja-
teni “Härjatantsu“. Meie mehed as-
tusid üles tantsudega „Hea mees“ ja 
“Öised orjad“. Viimane tants esitati 
spetsiaalselt naistepeoks valitud kos-
tüümides. Vigala publik sai esimest 
korda aimu, mis hakkab toimuma 
Eesti Meeste Tantsupeol ja millisesse 
vormi on mehed end ajanud. Üllatus-
kingitustena jagasid segarühma me-
hed oma naisrühma partneritele ka 
isevalmistatud märke. 

Oli väga tore ja meeleolukas õhtu ning 
Vigala naised jäävad ootama järgmist 
pidu. 

Aitähh kõigile meestele, kes pidu kor-
raldada aitasid!

Astra Põlma

8. MAI

SUUR KEVADLAAT
MÄRJAMAA LAULUVÄLJAKUL

Koos õhtuse simmaniga - 
esineb Koit Toome & bänd. 

Laadapäeva juhib Raimo Aas 
Info: 5660 3638



vigala sõnumid 7

Kesk-Eesti piirkonna eripedagoogika 
täiendkoolituse “Eriline õppija” kodu-
rühma metoodikapäev toimus Vana-
Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis, 
kuna kooli neljal õpetajal: Riina Asu-
metsal, Liina Kikasel, Katrin Rannal 
ja Ene Raual õnnestus tänu Euroopa 
Liidu Sotsiaalfondile õppida projekti 
koostööpartnerina Jyväskylä ülikooli 
täiendkoolitusel ning neid teadmisi 
tuli nüüd teistega jagada. Ja nagu 
soomlaste kena vanasõna ütleb, et 
koolitad mehe - koolitad spetsialisti, 
koolitad naise - koolitad küla.

Nii Kesk-Eesti tugivõrgustiku liik-
med kogunesidki 26. märtsil Vana-Vi-
galasse, et üheskoos vaadata riikliku 
toimetuleku ainekava järgi põhikooli 
lõpetanud kodumajanduse õpilaste 
õppimistingimusi, vaba aja veetmist, 
õpilastööde näitust ja tutvuda kur-
suslaste metoodikatöödega. Päeva 
alustas direktori asetäitja Helgi Nööp, 
koolipoolselt tervitas direktor Enn 
Roosi, õpilaste hommikutervitust vaa-
tasime videolt. Mõtestatud vaba aja 
veetmisest toetatud elamises rääkis 
Liina Kikas ja ühiselamu kogukonna 
elust Riina Asumets. Projekti mento-
ri Helma Tähe ettekanne puudutas 
õpikeskkonna kohandamist, pedagoo-
gika paindlikke võtteid ja ühiskonna 
vastastikmõju. 

Päeva teine pool kuulus metoodiliste 
tööde kuulamisele ja arutelule. “Sel-
ge keele kasutamine õpitervikute loo-
miseks” oli Ene Raua metoodilise töö 
teema. Töös tutvustati Pertti Rajala 
metoodikat selge teksti loomiseks, see 
viis on Soomes kasutusel olnud paar-
kümmend aastat ja Eestiski veidi tut-
tav. Töö teine osa puudutas kohanda-
tud tekste ja need olid Vigalaga seotud 
lood Jõgisalu-Tihkani, Eiseni ja “Päri-
muse pärlite” paladest. Need tekstid 
on kasutatavad tervikõppes paljudes 
ainetes, tööülesanded kordavad ja lii-
davad õpitu üheks tervikuks. 

Riina Asumets näitas oma metoodi-
katöös “Puhastamise ja koristamise 
lihtsad võtted” pilttööjuhendit töö-
järjestuse alusel. “Liikumisõpetuse 
tunnikavad” oli Liina Kikase metoo-

diliseks tööks. Huvitavaid kujundeid 
tehti motopedagoogika parimaid tra-
ditsioone silmas pidades ja nii lõimuti 
tervikuks. Tunni läbiviimist saab jäl-
gida videolt. Katrin Rand oli ette val-
mistanud “Pildikirjas retseptikogu”, 
mida õppeköögis saab kasutada õppe-
vahendina toitude valmistamisel.

Toimetuleku õpilaste üleminekuva-
jadust põhikoolist ametikooli tutvus-
tas Helle Tetsmann, kes polnud kitsi 
tehnika- ja teeninduskooli kiitmisega. 
Jane Langemets rääkis ja näitas uut 
loodavat tugiinfoportaali, selle aren-
gusuundi töökohtade otsimisel ja leid-
misel. Suures ringis sai igaüks sõna 
ütlemaks seda, mis südames kripel-
damas. Päeva lõpus tänas Helgi Nööp 

Metoodikapäev tehnika- ja teeninduskoolis tugivõrgustike partnereid tulemus-
liku koostöö eest: Brita Kiiku Juu-
ru vallast, Kristiina Letti Kehtnast, 
Ilme Roosit Vigalast, Kaja Heinsaart 
Kaiust, Raikküla sotsiaalpedagoogi 
Helle Tetsmanni, praktikabaasi esin-
dajat Riina Viibust, Pärnu lastekodu 
tugiisikut Margit Tõnismaad, Alina 
Nüganeni Petrola Kristlikust Kodust, 
Maie Üürikest MTÜ Jätkusuutlik Va-
na-Vigala. 

Suurt tööd, mis tehtud, sai igaüks vaa-
data ja väga-väga palju kiitvaid sõnu 
öeldi koolis tehtava töö kohta. Lõpe-
tuseks ja meeldetuletamiseks väga 
ilus Vigala vanasõna - “Kes viletsale 
halastab, see laenab jumalale”.

Ene Raud 

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
(II kvartalis: 26. aprill, 24. mai, 28. juuni)
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10.-15. märtsil viibisid 3 Vana-Vi-
gala Põhikooli õpilast ja 4 õpetajat 
Comeniuse projekti raames Bulgaa-
rias Sliveni linnas, kus võõrustajaks 
oli Ivan Seliminski nimeline 7-klas-
siline kool. Kaheaastase projekti eel-
viimasele kohtumisele võtsime kaasa 
inglisekeelse ettekande Eesti haridus-
süsteemist ja fotodega illustreeritud 
tagasiside materjali projekti tegevus-
te positiivsete mõjutuste kohta meie 
kooli igapäevaelus. 9. klassi õpilased 
Tuuli Roosi ja Vladimir Vodolazt-
senko ning 7. klassi õpilane Margus 
Põlma esindasid meie õpilaskonda ja 
Ilona Pappe, Raili Roosi, Silja Käär ja 
Hedi Maasikas õpetajaid.

Kogu koolipere osales ettevalmis-
tustes, kes projekti muljeid kirja pan-
nes, kes neid muljeid kokkuvõtvalt 
analüüsides, kes reisidokumente bro-
neerides ja vormistades - tegevust jät-
kus enamusele ja mitmeks nädalaks. 
Europa Puzzle lõpptoode sai kenasti 
valmis tehtud ja sellest kõigile part-
neritele foto tehtud. Kaarti uurides 
ja ilmainfo üle internetist arutledes 
saime peagi selgust tõsiasjast, et sõi-
ta tuleb kaua ja vastu märksa keva-
disemale ilmale kui meil siin. Elevust 
mitme ümberistumisega Tallinn-Hel-
sinki-Budapest-Sofia lennureisi üle, 
lisaks ligi 4 tundi kestva bussisõidu 
üle Slivenisse jätkus…oli see ju õpi-
lastele elu esimene lennureis, lisaks 
tõeliselt elulised orienteerumishetked 
ja vajalikud probleemilahendused len-
nujaamades n.ö “õpime elust enesest“. 
Reis kulges igati edukalt, kogemused 

tulevaseks eluks kindlasti julgusta-
mas edasisi reise.

Kohtumised uue ilusa sporthotelli 
fuajees bulgaaria eakaaslaste ja nen-
de peredega peale pikka väsitavat rei-
si jätkusid õpilaste jaoks võõrustajate 
peredes, õpetajate jaoks juba paljude 
sõprade-tuttavatega partnerkoolidest. 
Pisut nagu idamaa-hõngulises inter-
jööris bulgaaria toite maitstes ja laule 
kuulates nautisime taaskohtumist ja 
arutlesime lähemate päevade plaane. 

Nagu alati, nii ka seekord kujunes 
esimene päev saabumise ja sisseela-
mise ja viimane hüvastijätu ja ära-
sõidu päevaks. Teine päev Bulgaaria 
sõpruskoolis algas väga südamliku 
slaavipärase soola-leiva pakkumise 
ja piduliku tervituskontserdiga kooli 
fuajees. Külalised said kingiks tradit-
sioonilised puna-valgeid sõbrapaelu 
meenutavad meened, mida Bulgaa-
rias 1. märtsi paiku palju üksteisele 
kingitakse. Klasside ja kooli muuseu-
mi külastused jätsid koolist hea mulje: 
õpilased rõõmsameelsed ja viisakad, 
nii uuemad kui vanemad õppevahen-
did ja stendid kenasti ühtse stiiliga 
paigutatud ja kujundatud. Bulgaaria 
kolleegidega taas kohtudes kogesime 
siirast sõprust ja rõõmu, igatpidi hoo-
litsevaid võõrustajaid.

Kodutööde esitlused osalevate maa-
de haridussüsteemist kulgesid suju-
valt, esitati küsimusi ja arutleti eri-
nevuste ja tulevikuväljavaadete üle. 
Suurejooneline gala-kontsert linna 
kultuurimajas andis põneva ülevaa-
te õpilaste võimalikest huvitegevus-

test: oli nii rahvatantsu kui peotant-
su, karateed kui eri vanusegruppide 
võimlemist, nii rahvapilliansambleid 
kui poplaule. Nakatavat lõunamaist 
temperamenti kogesime nii esineja-
te kui vaatajate poolel. Pikkade päe-
vade jooksul nautisime nii mitmeid 
rikkalikult kaetud kohvilaudu kui ka 
rahvustoite lõuna- ja õhtusöögilauas. 
Tõrvatilgaks meepotis nende päevade 
jooksul kujunes aga tõik, et väljaspool 
kooli igal pool suitsetati - nii lõuna-
lauas kui hotelli fuajees, vaatamata 
sellele, kas lapsed olid juures või mit-
te või keegi külalistest palus sellest 
sel hetkel hoiduda. Eestis juurdunud 
avalik suitsetamiskeeld tundus selle 
olukorra taustal tõeliselt arvestav ja 
arenenud riigile kohane.

Kaunid vaated mägedele ümber Sli-
veni linna, kevadine päike ja ligi 10 
soojakraadi jätsid tõeliselt nauditava 
mulje. 

3. päeva konverents Euroopa noor-
teprojektide tagasiside teemadel toi-
mus vägagi põnevas 70.-80. aastate 
stiilis ehitatud, mäejalamil asuvas 
villas, mille võlusid endistel sotsia-
lismiaegadel said nautida vaid kõr-
gemad parteitöötajad. Selle asupaik 
oli vaimustav, üritus ise mitte nii 
rahvarohke kui olime oodanud, kuid 
ometigi väärikas ja igale meie grupile 
väljakutseid pakkuv. Peale ametlikke 
ettekandeid õnnestus meil tänu suh-
teliselt heale ilmale sõita nn. lifttooli-
dega ligi 1300 m kõrgusele mäetippu. 
Elevust pakkus see nii noortele kui 
täiskasvanutele, sest hoo pealt end 
toolile sättida, samamoodi maha hü-
pata ja teel olles selliseid hingemat-
vaid mägede-orgudevahelisi vaateid 
silmitseda - seda ei koge üks tasase 
maa inimene just tihti.

Neljanda päeva eesmärk oli külas-
tada vana pealinna nimega Velike 
Tarnovo. Nii suundusid kaks bussi-
täit (ühes õpilased, teises täiskasva-
nud) juba pikemale mägedevahelisele 
ja mägisele reisile. Võimsad loodus-
pildid vaheldusid nukrate mahajäe-
tud lagunenud majakestega külade-
ga, sekka uhkeid villasid või kenasti 
korrastatud asulaid. Uuestirajatud 
või korrastamist ootavad hiiglasli-
kud viinamarjaistandused mägede 
vahel, suured viljapuuaiad, praegu 
veel raagus, andsid märku paljudest 
traditsioonilistest tegevusaladest sel-
les piirkonnas. Tõsine bussirike ja 
uue bussi ootamine segasid küll veidi 
meie plaane, kuid enamus planeeri-
tust sai siiski teoks: uhke, ka room-
lastele võitmatu vana kuningakants 

Kevadpäevad Bulgaarias

Hedi Maasikas
Vana-Vigala Põhikool
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kõrgel kaljul, mitmesaja-aastase Tür-
gi ikkest vabastanute auks püstitatud 
ausammas, kaunis kirik. Eriline ela-
mus oli pikk keeruline retk koobastes, 
kus hämarus, veidrad looduse poolt 
loodud figuurid ja giidi lood uurijate 
hämmastavatest leidudest pakkusid 
põnevust kõigile.

5. päeva reis Musta mere suunas 
viis meid vastu veelgi suuremale ke-
vadele. Suured uued rajoonid moodsa-
te kõrghoonetega, sekka paiku vana-
dest aegadest, praegu veel suhteliselt 
vaikne turiste ootav hooaeg - see kõik 
lasi aimata meeletut melu soojadel 
kevad- ja suvekuudel. Mugava lennu-
ühendusega, heade hotellide, maitsva 
köögi ja korraliku teenindusega Bul-
gaariat tasub külastada!

Meie seekordne Comeniuse selts-
kond 6 maalt jäi Bulgaaria kohtumi-
sega vägagi rahule. Eks pisisekeldusi 
võib alati juhtuda, suhtus ka seekord. 
Samas eks ole mõistmine, tolerants, 
ka andestamine Euroopas koos elades 
ju vägagi tähtsad mõisted ja on seda 
ka väiksema mudeli puhul, kasvõi 
mingis projektis osaledes. 

Meie kool võõrustab Comeniu-
se sõpruskoole mais ja loomulikult 
püüame oma projektitegevusi ja ko-
dutöid võimalikult hästi ka seekord 
esitleda. Oma kooli ja õpilasi–õpeta-

jaid, oma kodupaika ja maad erineva-
te tegevuste ja sõitude kaudu teistele 
võimalikult hästi tutvustada tahame 
meiegi. Tihti on selle soovi täidevii-
misel suurimaks väärtuseks koostöö 
ja ühes suunas tegutsemine, siirad 
kavatsused seoses noorte väärtushin-
nangute kujundamisega ja Euroopa 
eri paikade inimeste tundmaõppimi-
se ja mõistmisega. Kindlasti ei suuda 
me lõpetada imeväel oma remonti või 
korrastada-kasida kõiki paiku, kuhu 

võime külalistega sattuda. Eks seda 
see teema Europa-Puzzle ka ju osali-
selt tähendab, et me kõik - kuue maa 
erinevad koolid - pürgime paremuse 
poole, väärtustades oma traditsioo-
ne ja tavasid, hoides meeled valla ja 
planeerides paremat tulevikku. Igal 
on oma vead ja minevik, mida tuleb 
arvestada ja püüda mõista, igal on 
aga ka midagi täiesti ainulaadset ja 
erilist, mida tasub imetleda.

26. märtsil said Rapla Kultuurikes-
kuses kokku Raplamaa Kooliteat-
rid. Kahjuks oli kohale tulnud vaid 5 
truppi, tahaks loota, et näitemänguga 
tegelejaid koolides on rohkem. 

Lisaks Vigala „Hyppavale Konna-
le“ ja Kivi-Vigala Kooliteatrile olid 
kohal veel näiteringid Raikkülast, 
Alust ja Valtust. Kuna Vigala tru-
pid esinesid viimastena, siis tekkiski 
tunne, et esineti teineteisele. Sellest 
on väga kahju, sest Kivi-Vigala astus 
üles väga huvitava ja küpse lavastu-
sega „Momo“, mille lavale seadinud 
Eve Kärsna. Kivi-Vigala trumbiks 
on olnud läbi aastate suured massid 
laval. See on hämmastav mis moo-
di saavutatakse distsipliin ja täpsus 
laval. Väga huvitav oli ka lavastuse 
kujundus ( Ede Rukki) ja tantsud (Ilo-
na Noor), mis andsid edasi lavastuse 
rütmi ja meeleolu. Loomulikult sai 
trupp „kõvas konkurentsis“ põhikooli 

astmes laureaadi tiitli ja sõidab maa-
konda esindama. Laureaadiks tulid 
ka Vana-Vigala noored näitlejad, kes 
esitasid E. Vilde ainetel loodud janti 
„Kiiksuga peiud“. 

Järgmisel aastal saavad kooliteatrid 
kokku Vigalas.

27. märtsil oli siis kord täiskasvanute 
käes. Hageri näitering oli Raplamaa 
harrastajad seekord Kohila koolimaj-
ja kokku kutsunud. Teatripäeva tee-
maks oligi valitud „Tagasi kooli“ ning 
lisaks üksteiselt õppimisele olid koha-
le kutsutud ka „õpetajad“ Katrin Sau-
kas ja Merle Karusoo, kes harrastaja-
tele teatritegemise tarkusi jagasid.
Laval astus üles 8 truppi, Viga-
lat esindasid Kivi-Vigala näitering 
„Sõbra-Vägi“ ja Vana-Vigala „Topelt- 
kiiks“. Kivi-Vigala astus üles kat-
kendiga lavastusest „Pulmad Abruka 
moodi“, kus lavale oli toodud suur 

hulk ilusaid inimesi. Eriti vahvad olid 
dekoratsioonid. Vana-Vigala otsustas 
sellel aasta püüdlikult korraldajate 
soovidest kinni pidada ning tulla lava-
le kooliteemalise tükiga „Risk“. Kuna 
olime ainus trupp, kes oma lavastuses 
tantsu kasutas, leidis meie etteaste 
just selles osas äramärkimist.

30. märtsil olid kõik Vigala koolide 
õpilased kutsutud Vana-Vigala TTK 
teatrietendust vaatama. Külas oli 
Miksteater ja näidati improvisatsioo-
nilist lavastust „Miks ta seda teeb?“. 
Tükk paljastas vaatajaile teatri tege-
mise sirmitagust ja seda kõike huu-
moriga vürtsitatult. Tundus, et oma 
naljaannuse selleks päevaks said la-
vastusest kõik kohale tulnud teatri-
sõbrad.

Astra Põlma

Rahvusvahelist teatripäeva tähistasid nii suured, kui väikesed teatritegijad
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29. märtsi, esmaspäeva õhtul, süt-
tisid tund enne päikese loojangut 
lõkked paljudes Eesti piirkondades, 
võimalikult paigutatuna mõttelisele 
joonele Ebavere mäelt Kaali järveni. 
Lennart Meri sünniaastapäeval kor-
raldatud mälestustuli sümboliseerib 
meteoriidi teekonda. Kaali meteoriidi 
langemise kaja kõlab paljuski L. Meri 
„Hõbevalges“ eestlaste kui ka kauge-
mate rahvaste luules ja usundiloos. 
Raamatus esitas Meri viite eestlaste 
nime päritolule – aestus, mis tuleneb 
kreeka keelest ja tähendab tulikuuma. 
Folkloor seguneb meteoriidi langemi-
sega kui endisaegse saarlaste juma-
la Tharapita lennuga Ebavere mäelt 
Saaremaale. Kaali kraatri tekkele an-
dis selgituse 1937.a. Reinwald. 

Kaali on suurepärane, kergesti ligi-
pääsetav aare planeedi Maa käekäi-
gus. Meteoriidi langemine on andnud 
ajendi Phaetoni müüdi tekkeks. Sa-
mas Läti Hendrik kirjutab saarlaste 
jumalast Tharapitast. Veel üks tähe-
lepanek - nii Ebavere mäe all asus, 
kui Kaali järve lähedal asub Kaarma 
küla. Palju poleemikat on tekitanud 
kraatri vanus, mille kohta on esitatud 
mitmeid seisukohti. 

Paljude päevakohaste, eelpool kir-
jeldatud lugude saatel sai lõke süü-
datud Avaste mäe Oti talus perekond 
Rein Lättekivi ja Marianne Heinsaa-
re pool. Seekordseteks kohalolijateks 
külavanemad J. Kuusik Tiduverest, 
A. Maiste Läti külast, J. Viska Väng-
la külast ning ürituse hing H. Aiaots 

Suure Lennu 
kaare all mälestustuld 
tegemas

Jaan Viska

Uus-Kaubi talust. Avastes on alalisi 
elanikke 6, nagu meid seekordseid 
kokkusaajaid. Ligi 24 meetri kõrgune 
seljandik annab suurepärase vaate 
ümbruskonnale.

Pererahvas sõnul pidi neile järg-
mine päev külla tulema Igor Mang, 
kellele pidi sealne paikkond elujõudu 
andma. Avastes on palju avastamist, 
ilusad on väikesed sälkorud astangu 
sees. Kunagi lainetas Avaste mäe all 
meri, maakerke tagajärjel laid kasvas 
mandri külge. Arvatakse, et soos pidi 
leiduma viikingi laeva jäänuseid. Mõ-
ned aastad tagasi etendati Soontaga-
na soos teatrietendus „Soolaev“.

Lisaks pakkus lõkkeõhtul naudin-
gut looduse lähedus, kolm kurge len-
das lõkke ümber. Kohale saabudes 
lõõritas lõoke taeva all, kiivitaja tii-
rutas põllu kohal, hiireviud häälitse-
sid, põllul sõid neli kitse. Enne Avaste 
mäele jõudmist Vängla silla juures 
nägin kormoraane, ning mäe all vesi 
juba voolas üle tee.

Algus uue üritusega on tehtud, kas 
sellest kujuneb traditsioon, näitab 
aeg. Telefoni teel sai tervitatud Veli-
se rahvast. Inimesteni saab tekkinud 
mõtted viia, julgustama teadma oma 
eesti lugu, et see pärandada noorema-
tele.

Tänusõnad Oti talu pererahvale, 
kes pakkusid külakosti. Leidsimegi, 
et suvelgi võiks midagi ühiselt korral-
dada.

Vigalas omaalgatusi jätkub, ilusat 
kevadet teie peredesse!

Vigala II savipäev tulekul
Seltsing „Vigala kunstipada„ annab 
teada, et ka sellel aastal on tulemas 
Vigala savipäevad. Seekord siis 1. ja 
2. mail ning teemaks „Etnograafi lised 
kontrastid“ ja plaanis on sgrafi itoteh-
nikas esemete valmistamine.

Sgrafi ito on üks vanadest keraamika 
tehnikatest ning tuntud paljude rah-
vaste seas tarbekeraamika kaunista-
misel. Efekt saavutatakse kontrast-
set tooni savimasside kasutamisega. 
Eelnevalt valminud nõud kaetakse Sgrafi itotehnikas taldrik

teist tooni savist valmistatud vedela 
saviga või angoobiga ning peale tahe-
nemist graveeritakse välja soovitud 
kujund või muster.

Vigalas savipäeval võtame kraabi-
tavate mustrite aluseks Vigala oma 
tekstiili mustrid (vaibatikandid, vöö- 
ja kindakirjad).

Täpsem info tulekul.
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Perearsti töökorraldusest

Kuna perearst ja –õde on inimese esi-
mesteks abistajateks tervisemuredes, 
siis alljärgnevalt tutvustame lühidalt 
nende töökorraldust.
Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 
20 tundi nädalas - 5 tööpäeval näda-
las vähemalt 4 tundi päevas ajavahe-
mikus 8.00-18.00. Vähemalt üks vas-
tuvõtt nädalas peab toimuma õhtusel 
ajal - kuni kella 18.00. Pereõe isesei-
sev patsientide vastuvõtuaeg on vähe-
malt 15 tundi nädalas. Nii perearsti 
kui pereõe vastuvõtuajale lisandub 
aeg muudeks vajalikeks tegevusteks. 
Perearsti tegevuskoht peab olema 
avatud ja patsientide vastuvõtule re-
gistreerumine tagatud tööpäeviti vä-
hemalt 8 tundi päevas. 

Ägeda tervisehäirega patsient peab 
pääsema vastuvõtule pöördumise 
päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva 
jooksul. Nendest tähtaegadest kinni-

Rinnavähk on rinnakoest lähtuv pa-
haloomuline kasvaja, mis alguses 
kasvab rinna piirkonnas, kuid ajapik-
ku levib teistesse elunditesse. Naise 
rind koosneb rasv- ja sidekoest, kus 
paiknevad veresooned, närvid ja lüm-
fisooned ning 15-20 näärmesagarat. 
Nendest saavad alguse rinnanibuni 
suunduvad piimajuhad. Rinnavähk 
võib areneda kõige sagedamini piima-
juhades ja ka näärmesagarates. Vähk 
esineb sagedamini rinna ülemises vä-
limises neljandikus.
Rinnavähk on kõige sagedasem pa-
haloomuline kasvaja naistel. Eestis 
haigestub igal aastal rinnavähki um-
bes 600 naist. Kahjuks avastatakse 
ligikaudu 30% rinnavähkidest kau-
gelearenenud staadiumis. Haigus on 
sage, väga tagasihoidliku kliinilise 
pildiga (väike sõlmeke rinnas), kuid 
samas hõlpsasti avastatav ja varases 
järgus hästi ravitav. 
Seega on täielik tervistumine või-
malik! 

On vaja teada vähi tekke riskitegu-
reid, et nende mõjule tähelepanu pöö-
rata:
- eriti vara alanud menstruatsioon;
- hiline menopaus;
- hormoonasendusravi;
- suukaudsed antibeebi pillid;
- lastetus;
- esimene rasedus peale 30. eluaas-
tat;
- rinnavähi või muude rinnamuutuste 
esinemised elu jooksul;
- vanus üle 50. eluaasta;
 -ebatervislik eluviis - vähene liikumi-
ne, kehakaalu tõus üle 10 kg meno-
pausis, alkoholi liigtarvitamine;
- radioaktiivne kiirgus eriti noores 
eas;
- perekondlik eelsoodumus – vähk 
emal, vanaemal – risk suureneb 2-3 
korda.

Et täielikult vähist paraneda, on täh-
tis rinnavähk varakult avastada!

ENESEVAATLUS – alates 20. elu-
aastast üks kord kuus peale menst-
ruatsiooni, nii võib kiiresti leida mis-
tahes muutuse rinnanäärmes. Kõik 
muutused ei ole vähimuutused, sageli 
on healoomulised. Muutused võivad 
olla:  
- tihendid ja sõlmekesed;
- rindade suuruse ja kuju muutus;
- rinnanibu sissetõmme, asendi või 

kuju muutused, kortsumine, haavan-
dumine;
- vedeliku eritus nibust;
- rinna naha muutused, punetus või 
muu värvuse muutus, apelsinisarna-
ne konarlikkus;
- kaenlaaluste lümfisõlmede muutu-
sed;
- valu ühes rinnas või ebamugavus-
tunne rinnas.

SÕELUURINGUD ehk 
SKRIININGUD
Nii Eestis kui mujal tehakse rinnavä-
hi avastamiseks sõeluuringuid. Ees-
tis kutsutakse uuringule Haigekassas 
kindlustatud naised vanuses 50 - 65 
eluaastat. Sõeluuringu käigus tehak-
se iga kahe aasta tagant rindade 
röntgenuuring ehk mammograafiline 
uuring. Eestis avastatakse iga 1000 
naise kohta 5 – 6 rinnavähi juhtumit 
just skriiningu käigus. 
Skriiningul osalemine on äärmi-
selt oluline - vähk tuleb avastada 
varakult !
Sõeluuringud on mõeldud eelkõige 
tervete ilma kaebusteta naiste uuri-
miseks. Tänavu kutsutakse uuringule 
ligi 55 000 naist. Haigekassa saadab 
naistele nimelise kutse postiga rah-
vastikuregistris olevale aadressile. 
Aasta alul saavad kutse vanemad 
naised, aasta lõpul nooremad. Tänavu 

kutsutakse uuringule aastatel 1948, 
1949, 1951, 1952, 1956, 1958 ja 1960 
sündinud ravikindlustatud naised. 
Registreeruda võib telefonil 627 4470 
ja 627 4471. Registreerimisel kontrol-
litakse sünniaastat ja ravikindlustuse 
kehtivust. Kaasa võtta isikut tõendav 
dokument. Kindlustatutele on uuring 
tasuta. Väljaspool nimetatud sünni-
aastatega naistel on võimalus pöör-
duda uuringule, tasudes uuringu eest 
ise.

ULTRAHELI UURING
Rinnanäärmete kontrolli saab teosta-
da ka ultraheli uuringuga Rapla Haig-
las, eriti kuni 35 – 40 aasta vanustel 
naistel. Registreerimiseks pöörduda 
Rapla Haigla Naiste Nõuandlasse tel. 
489 0738, Märjamaa Haiglas tel. 482 
1495.

Lisaks info: Emakaelavähi sõel-
uuringule kutsutakse tänavu 1965, 
1970, 1955, 1960, 1975 ja 1980.a. 
sündinud ravikindlustatud naised, 
kellele pole mullu PAP- testi tehtud. 
Kes soovivad uuringul kohe osaleda, 
ei pea tingimata kutset ootama. Re-
gistreeruda saab ülalnimetatud tele-
fonidel. 
Registreeru juba täna sobivasse 
tervishoiu asutusse emakakaela 
PAP-testi teostamiseks ja rindade 
uuringule!

Maie Pervik, naistearst

RINNAVÄHK ja selle avastamine

pidamiseks peab perearst vajadusel 
pikendama oma vastuvõtu aega. 
Patsiendid soovivad ka tervisetõen-
deid, mis ei ole tervishoiuteenuse 
osutamisega seotud – nt autojuhiloa 
saamiseks, lastelaagrisse jne. Selli-
seid tõendeid ei pea patsiendile väl-
jastama kohe, vaid võib väljastada 15 
päeva jooksul. 
Täpsustatud on ka perearsti infor-
meerimise kohustust. Perearsti tege-
vuskohas ja veebilehel olemasolul ka 
seal peab olema teave lahtioleku- ja 
vastuvõtuaegade ning sidevahendi-
te (telefon, e-posti aadress) andmete 
kohta. Samuti peab nähtaval olema 
teave patsiendile, et kuhu ja kelle poo-
le ta saab pöörduda arstiabi või me-
ditsiinilise nõu saamiseks väljaspool 
perearsti vastuvõtuaega. Oma ajutise 
äraoleku ajaks peab arst korraldama 
asendusarsti.

Allikas: Eesti Haigekassa
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Kevad on saabumas. Nii nagu loodu-
ses toimuvad ka inimeste tegevustes 
muutused. Nii nagu on hea ja halb, 
eksisteerivad heategijad ja kurjategi-
jad. Viimased on inimesed, kes ei hoo-
li teistest ega ka sellest, kuidas elu 
huvitavamaks ja paremaks muuta. 
Uimastisõltlased, vargad, liiklushu-
ligaanid, rusikakangelased. Politseil 
on nendega aastaringselt tegemist, 
kuid aktiivsemad perioodid on kevad 
ja suvi. 

Selleks, et vältida kokkupuudet pa-
hasoovijatega ja ennetada nende te-
gemisi peaks teadma, kuidas seda 
teha. Esmalt on oluline teada, et õi-
guserikkumisest tuleb alati teatada. 
Selleks on tasuta telefoninumber 110. 
Rääkige oma mure ja kuulake hoole-
ga, mida küsitakse või kuidas soovi-
tatakse edasi käituda. Ennetamiseks 
tuleks teatada ka siis, kui on teada, et 
keegi kavatseb süüteo toime panna. 
Kutsungi kõiki kaaskodanike meie 
turvalisuse tagajaid abistama ja ko-
danikujulgust üles näitama. See on 
väga vajalik ja ei ole raske - teie kõne 
on alati abiks.

Järgnevalt sellest, kuidas vältida 
ohvriks sattumist.
Elus toimuv on omavahel seotud. 
Ilma ostjateta ei ole müüjaid, ilma 
nõudluseta poleks põhjust pakkuda. 
Mida rohkem ostjaid leidub, seda roh-
kem varastatakse. Õige oleks teata-

da, kui keegi pakub müüa asju, mis 
on tunduvalt odavamad oma tege-
likust väärtusest (murutraktorid ja 
-niidukid, olmetehnika jalgrattad ja 
mopeedid, mobiiltelefonid). Harvad ei 
ole need juhtumid, kus omanik hiljem 
enda esemed ära tunneb ja nii jääbki 
„heauskne“ ostja tühjade kätega. Üld-
juhul võtab varas neid esemeid, mida 
on lihtne kätte saada ja kerge edasi 
müüa. Ärge jätke oma asju järeleval-
veta! Soovitan oma asjad märgistada, 
et neid oleks hiljem lihtsam tuvasta-
da. 

Raplamaa on üldiselt turvaline koht 
elamiseks, töötamiseks ja vaba aja 
veetmiseks. Tänaval kallale tungimisi 
ja röövimisi tuleb ette harva. Võima-
lusel tuleks vältida pimedaid nurga-
taguseid. Mitte kanda korraga palju 
sularaha endaga kaasas. PIN koodid 
tuleks meelde jätta ja neid teistele 
märkamatult kasutada. Raskel ajal 
on palju kelme, kes üritavad inimes-
te heatahtlikkust kasutades raha 
välja petta. Ärge sõlmige tehinguid 
võõrastega, keda teil ei ole võimalik 
tuvastada. Kindlasti ei tohiks anda 
raha ettemaksuks suusõnaliste luba-
duste vastu. Nõudke vastaspoolelt do-
kumente, kviitungeid, lepinguid jne. 
Kahtluse korra teatage politseile.

Kevade saabumisest on kõige suurem 
rõõm ilmselt lastel ja noorukitel. Pi-
kem päev on kauem sõpradega väljas 

Et kevad tooks rõõmu! veedetud aeg. Kahjuks on neid, kes ei 
saa hakkama oma tervist -ja seadust 
rikkumata. Laste tegevust saavad 
suunata lapsevanemad ja seetõttu tu-
leks neid tegemisi aeg-ajalt kontrol-
lida. Õigeaegne abi võib edaspidised 
suuremad probleemid ära hoida. Pea-
liskaudsus ja eitamine võib lõppeda 
raskete tagajärgedega.

Paljud halvad asjad saavad alguse 
meelemürkidest. Uimastitest saadav 
lisa julgus ja kaine mõtlemise puu-
dumine soodustab ohvriks sattumist, 
kuid ka kuriteo toimepanemist. 

Tänan kõiki, kes on meid usaldanud, 
soovitusi kuulda võtnud ja aidanud. 
Politsei saab pidevalt infot joobes 
juhtidest, kahtlastest sõidukitest ja 
-kauplejatest. Head meelt teevad ak-
tiivsed noored, kes oma uute ideede-
ga näitavad ühiskonnale, et vaba aja 
veetmiseks on rohkelt võimlusi. Pa-
remaks lähevad asjad ainult siis, kui 
teame põhjuseid, otsime lahendusi ja 
toetame teineteist. Tuletan meelde, et 
Rapla politseijaoskonna majas töötab 
ka ohvriabitöötaja kellelt saab vaja-
dusel abi ja nõuandeid.

Soovin kogu Raplamaa politsei nimel, 
et saabuv kevad tooks kõigile rõõmu, 
võimalusi ja kordaminekuid ning meie 
tegemised mööduksid õnnetusteta. 

Janno Ruus
Politseimajor

Rapla politseijaoskonna juht

Teadaanne !
Meil on järjekordselt hea meel tei-
le teada anda, et reedel 23. aprillil 
2009 a. algusega kell 19.35 toimub 
Vana -Vigala TTK saalis Vigala valla  
XIV-korraline isetegevuse ülevaatus

Osalema on palutud kõik Vigala vallas 
isetegemises osalevad või seda omal 
arvamusel teha suutvad kollektiivid 
(kollektiivi all mõistetakse tehnilistel 
põhjustel antud kontekstis 3-87 esine-
jat) ja üksiküritajaid (ise kulgejaid).

Pidu on kinnine - osaleda saavad vaid 
peol esinejad (iga esineja võib kaasa 
võtta oma sõbra, kelle kaasamine ka-
vas pole nõutav aga kõiges muus allub 
ta NASA direktiividele ja EV valitse-
vatele tavadele. 

Pidu on temaatiline - 

ULMELINE KOSMOS

Aeg: On 2010 aasta kevad. Lõpuks 
ometi on lumi sulama hakanud! Koos 
kevadega on saabunud ka lennukad 
ideed. Sellel aastal läheme Kosmost 
vallutama! Kas sa oled tundnud, et 
kaaslased vaatavad sind veidralt ja 
sind ei mõisteta, või jällegi, et sinu 
mõttelend on liiga suurejooneline ja 
ei sobi antud keskkonda? Ära muret-
se – see kõik tuleb sellest, et sa oled 
tulnukas! 

Tule kapist välja ja lähme koos seik-
lema! 

Vigalal pole viga aga kosmoses on veel 
parem!

Riietus: Sobilik ajale ja kohale. Märk-
sõnaks fantaasia, värvid ja erinevad 
dimensioonid. Mida ulmelisem, seda 
kohasem! Eripreemia 5D kostüümile! 
Osalejad: Iga olend sõltumata soost, 
vanusest ja orientatsioonist on ooda-
tud! Kosmoselaevad palun jätta TTK 
parklasse!
Esitatav kava: olgu ühe osaline ja 
positiivne! Kava pikkus 2-5 minutit! 
Esinemise järjekord loositakse, lõpp-
hinnangu annab žürii.

Iga kollektiiv ja üksiküritaja peab re-
gistreeruma 19. aprilliks 2010.a. As-
trale või Helile, täites selleks juurde 
lisatud ankeedi, see tagab lubamise 
lõppvooru 23. aprillil (ühe esineja osa-
lust erinevates kollektiivides pole pii-
ratud, lubatud on ka külalisesinejad).
Ankeedid võib saata ka kosmoseposti 
kaudu: astra.polma@gmail.com
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Praetud kala punases marinaadis

Praetud kala
1 kg kalafileed 
soola, sidruni- või valget pipart
soovi korral hakitud tilli ja peterselli 
Paneering: 
100 g jahu 
veidi soola
1-2 tk muna
õli praadimiseks

Kalafileed tükelda ühesuurusteks 
lõikudeks, maitsesta ja lase veerand 
tundi jahedas seista. Paneeri jahus, 
millesse on segatud veidi soola ja pi-
part, seejärel lahtilöödud munas. Prae 
väheses õlis mõlemalt poolt kuldpruu-
niks.

Marinaad
150 g tomati pastat 
80 g porgandit 
80 g mugulsibulat 
800 ml vett 
soola, veidi suhkrut 
5-6 pipratera 
3-4 nelki 
loorberileht 
äädikat 
½ sidrunit 
30 g õli 

Puhasta ja koori porgandid ja sibulad. 
Lõika porgandist apelsinikoorija abil 
lillekujulised rattad, sibulast lõika sa-
muti rõngad. Kuumuta õlis porgand 
ja sibul, lisa tomatipasta, kuumu-
ta läbi. Vala peale vesi, lisa loorber, 
nelk, pipraterad ja keeda tasasel tu-
lel kuni marinaad on paksenenud ja 
köögiviljad valminud al dente (krõmp-
suks). Jahuta marinaad, maitsesta 
soola, suhkru, sidrunimahla ja äädi-
kaga. Praetud jahtunud kala tõsta 
sügavamasse nõusse, iga kihi vahele 
tõsta jahtunud marinaadi. Kalu hoia 
marinaadis 24 h. Serveeri sügavamal 
liual, kaunistuseks marinaadis olnud 
köögivili.

Hautatud tatar hakkliha ja köögi-
viljadega 6 portsjonit

300 g tatart
750 g hakkliha
 40 g toiduõli
100 g mugulsibulat
30 g paprikat
135 g külmutatud köögiviljasegu (por-
gand, hernes, mais)
22 g (2,5 kuubikut) puljongipulbrit
1,2 ml vett
4-5 g küüslauku
40 g maitserohelist
Soola, pipart, hakklihamaiteainet 
vm.

Rösti tatrakruupi ahjus või pliidil 3-4 
minutit. Puhasta ja koori köögiviljad, 
tükelda. Kuumuta pannil õli ja pruu-
nista hakkliha, lisa sibul, küüslauk, 
paprika, kuumuta läbi. Kuumuta vesi 
ja valmista köögivilja puljong. Tõsta 
hakkliha ja köögivilja peale röstitud 
tatar, lisa puljongit ja hauta pehmeks 
järk-järgult puljongit lisades. Enne 
hautamise lõppu lisa külmutatud 
köögiviljad.

Serveerimisel lisa tükeldatud mait-
serohelist. Kõrvale sobib tükeldatud 
konservkurk majoneeskastmega.

Suitsukana- puuviljasalat 
4 portsjonit

2 tk suitsukanakoiba
1 tk punast paprikat
50 g kreeka pähkleid
200 g viinamarju
1 tk pirni
Kaste:
4 spl majoneesi
3 spl maitsestamata jogurtit

Puhasta kanaliha ja lõika ribadeks. 
Pese, eemalda südamik ja viilusta 
paprika. Poolita viinamarjad. Pese, 
koori pirn ja lõika viiludeks. Tükel-
da kreeka pähklid väiksemaks. Sega 
kõik salatiained omavahel.
Sega kastmeained, vala salatile ja 
sega õrnalt läbi.

NB! Salati massi rohkendamiseks 
võib salatisse tükeldada ka hiinakap-
sast.

Sellekuised ret-
septid soovitan 

vastutulles luge-
jate soovidele.

Rutt Rasva

Kingi raamatukogule raamat! 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 
kutsub lugemisaastal kõiki lugejaid 
üles kinkima oma kodukandi raama-
tukogule üht äsjailmunud raamatut. 
See on heategu, millega saab kogeda 
kinkimisrõõmu ja pakkuda paljudele 
teistele lugemismõnu. Kinkides raa-
matukogule, teeme kingituse korraga 
paljudele. Üheskoos muudame rikka-
maks kohalike raamatukogude luge-
misvaliku ja suuremaks avastamis-
rõõmu, mida kirjasõna pakkuda võib.

Raamatukogud jäävad tänuga oota-
ma uusi raamatuid.

Üleskutse on heaks kiidetud 446 
osaleja poolt ERÜ aastakoosolekul 3. 
märtsil 2010.

Vana-Vigala Raamatukogule kin-
giti esimesena raamat „Sporditähed 
2009“ (koos Andrus Veerpalu origi-
naal autogrammiga), kinkijaks Ell 
Rahnik Vana-Vigalast.

Mare Ülemaante

Raamat kaitseb sressi eest 

Briti teadlased jõudsid järelduse-
le, et kõige kindlamalt aitab stressist 
üle saada raamatu lugemine. Uurijad 
kutsusid katsealustel spetsiaalsete 
ülesannetega esile stressi, pakkusid 
neile seejärel levinud lõdvestusviise 
ning määrasid pulssi ja lihastoonust 
normaliseeriva efekti. Selgus, et kõige 
paremini langetas stressitaset luge-
mine – 68%. Pulsi aeglustamiseks ja 
lihaste lõõgastamiseks piisas kuuest 
minutist lugemisest. Muusika kuula-
mine vähendas stressi 61%, tassitäis 
teed või kohvi 54% ja jalutuskäik 42%. 
Arvutimängud said stressiga mär-
gatavalt halvemini hakkama (21%), 
kusjuures süda lõi nende mängimise 
ajal tavalisest kiiremini.

Uuringu korraldajad ei pea oluli-
seks, millist raamatut stressist üle-
saamiseks lugeda, tuleb vaid sellesse 
süüvida.

(Tervendaja, juuli 2009)
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Rapla politseijaoskonna eestveda-
misel viiakse läbi projekt „Interneti 
ABC”, mis on suunatud Raplamaa 
koolide 7. klasside õpilastele, kokku 
440 õpilasele 20st koolist. 

Projekti käigus viiakse 7. klasside 
õpilaste hulgas läbi küsitlus „Kas käi-
tud internetis õigesti ja turvaliselt?” 
Küsitluse vastuseid analüüsitakse, 
kaardistatakse õpilaste teadmisi ning 
tehakse järeldused. Saadud tulemusi 
tutvustatakse hiljem koolide esindus-
tele ja selgitatakse probleemseid koh-
ti.

Interneti turvalisus ja enese kaits-
mine on uus ning tutvustamist vajav 
teema, seetõttu soovin tähelepanu 
juhtida tegevustele, mis ei ole inter-
netis lubatud. 

Pane tähele!
- Ära tee internetis tegusid, mis või-
vad teisi solvata ja neid kurvastada!
- Ära jaga anonüümsetes ja avalikes 
keskkondades enda kohta isiklikku 
informatsiooni (elukoht, telefoninum-
ber ja jms)!
- Ära anna võõrastele oma paroole, 
PIN-koode vms!

Kõige ohtlikum on kevadine jää, 
mis paistab pealt sile ja tugev, kuid 
altpoolt on pehme ja nõrk. 

Päike lõhub jääd altpoolt, päikese-
kiirgus tungib läbi jää ja soojendab 
jääalust vett. Samuti peegeldub päi-
kesekiirgus veekogu põhjast tagasi 
ning lõhub jääd altpoolt. Jää paksus 
võib olla 25 cm, millest tervet jääd 
on võibolla ainult 5 cm, ülejäänud 
on vaid jääpudru. Selline jää ei kan-
na enam. Ohtlikumad kohad on just 
veekogu tumeda põhjaga madalamad 
osad, kus päikesekiirgus ulatub vee-
kogu põhja välja ja peegeldab sealt 
tagasi.

Inimene kaotab teadvuse 10 minu-
tiga. Jääaluse vee temperatuur on +4 
kraadi. Kui läbi jää vajunud inimene 
suudab ennast vee peal hoida, kuid ei 
pääse ise veest välja, kaotab ta ala-
jahtumise tõttu teadvuse 10 minuti 
jooksul ja upub. See aeg kehtib nor-
maalse kehaehitusega täiskasvanud 
mehe kohta. Lastel ja vanuritel on see 
aeg veelgi lühem. Kiiremini jahtuvad 
ka kõhnemad inimesed, haiged ja al-
koholijoobes inimesed. Vastupidi le-
vinud müüdile, et alkohol soojendab, 
kaotab joobes inimese keha kiiremini 
sooja, sest veresooned on laienenud 

ning hüpotermia saabub kiiremini.
Kui läbi jää vajunud inimesel on 

õnnestunud jääaugust välja saada, 
algab tegelik ellujäämine. Märgades 
riietes inimene hakkab õhutempera-
tuuri ja tuule koosmõjul hoopis kiire-
mini jahtuma. Jääaugust pääsenud, 
kuid läbimärg inimene ei jõua sellises 
olukorras kuigi kaugele. Kõige kii-
remini jahtuvad käed ja jalad ning 
saabuv hüpotermia halvab liikumis-
võime, jalad ei kanna enam, inimene 
kukub ja püsti enam ei saa. Kui kuivi 
riideid kaasas ei ole või kiiresti abi ei 
saa, leitakse selline inimene reeglina 
hiljem üsna jääaugu lähedalt surnuks 
külmununa.

Uppumisest pääsenutel tüsistused
Inimese aju suudab ilma jäädavate 

kahjustusteta hapnikuta vastu pida-
da umbes 3 minutit. Mida külmem 
vesi, seda kauem inimene vastu peab. 
Sakslaste vetelpäästeorganisatsiooni 
tehtud uuringute põhjal on uppumis-
surmast pääsenute hulgas väga vähe 
neid, kellel ei kaasne hiljem mingeid 
tüsistusi. Tüsistusteks võib olla näi-
teks epilepsia, paaniline hirm vee ees 
või lastel õpiraskused. Mingid muuda-
tused inimeses kaasnevad pea alati.

Kevadine jää on ettearvamatu

Tähelepanu lapsed ja lapse-
vanemad - interneti ABC!

2008. aastal viis Euroopa Komisjon 
Euroopa Liidu liikmesriikides läbi 
uuringu, mis selgitas lastevanemate 
seisukohti interneti turvalise kasu-
tamise kohta. Uuringu kohaselt ja-
gavad Eesti lapsed interneti kasuta-
jate osakaalu poolest Euroopas teist 
ja kolmandat kohta koos Hollandiga. 
See tähendab, et Eestis kasutab in-
ternetti 93% kõigist 6–17 aastastest 
lastest. Esimesel kohal on Soome, kus 
samas vanuses kasutajaid on 94%. 
Sama uuringu tulemustest selgub, et 
meie vanemad on võrdlemisi mure-
tud lapsi puudutavate interaktiivse-
te riskide suhtes: näiteks muretseb 
vaid 39% vanematest väga või min-
gil määral võimaluse pärast, et tema 
laps langeb võrguflirdi ohvriks (EL-i 
keskmine näitaja on 60% ja Prantsus-
maal 90%!). Eesti on vanemate huvi 
võrdlevas tabelis 20. kohal 27st rii-
gist. Tulemus annab selgelt märku, 
et eestlased ei tunne väga muret oma 
laste ohvriks sattumise pärast inter-
netikeskkonnas. 

- Ära usalda juhututtavaid ja võõ-
raid!
- Ära mine interneti tuttavaga üksi 
kohtama!
- Ära lae üles alasti- või napis riietu-
ses pilte ja faile, ei endast ega oma 
sõpradest-tuttavatest!

Teise inimese laimamine ja narri-
mine ning autori teadmata tema fo-
tode töötlemine või edasi saatmine on 
kriminaalkorras karistatav. Tihti ei 
peeta küberkiusamist tähtsaks ning 
arvtakse, et kiusaja jääb teadmata, 
kuid see ei ole nii!

Internet on suhtluskeskkond nagu 
iga teinegi sinu elus, seega kehtivad 
seal samad viisakusreeglid ja suhtlus-
normid, mis iga päev kehtima peaksid. 
Internetis tuleb säilitada teisi austav 
ja teistest hooliv suhtlusvorm. Nii 
nagu päriselus, kehtib ka internetis 
suhtlemise kuldreegel: käitu ja suhtle 
internetis nii, nagu tahad, et sinuga 
internetis käitutakse ja suheldakse!

Lea Leopard
ülemkonstaabel

Rapla politseijaoskond

MEELDETULETUSEKS!

- Jääolud võivad muutuda tundidega
- Läbi jää vajudes ürita võimalikult 
kiiresti veest välja saada
- Jääaugu servas ei tohi püsti tõusta, 
sest jää võib uuesti murduda. Jääau-
gust tuleb eemale roomata või ennast 
rullida, tagasi tuleb minna mööda tul-
dud rada.
- Appiruttaja lähenegu abivajajale 
viimased 10 m roomates ning ulata-
gu abivajajale puuroigas või oma jope, 
millest vees olija saaks haarata.
- Appiruttaja ja abivajaja vahele peab 
jääma vähemalt 1 m turvatsooni. Kui 
jää ei kandnud ühte inimest, siis vae-
valt see kannab kahte.
- Veest välja pääsenud inimene peab 
võimalikult kiiresti sooja saama. Mär-
jad riided tuleb võimalikult kiiresti 
seljast võtta ja asendada kuivadega.
- Abi kutsumiseks helista hädaabi-
numbrile 112

Eimar Täht
vetelpäästja
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Korvpall
20. märtsil toimus Kivi-Vigala Põhi-
kooli saalis järjekorras juba kahek-
sas Vigala korvpalliturniir. Ka sellel 
korral suutis üks võistkond saata veel 
võistluspäeva hommikul sõnumi, et 
ei saa tulla, sest mehed vedasid alt. 
Selline on siis osade võistkondade to-
hutu mängusoov. Siiski osales kuus 
võistkonda ja korvpallipäev oli pikk. 
Mängiti kahes alagrupis ja nii tasa-
vägiseid mänge pole olnud ühelgi aas-
tal. Kõik olid võimelised võitma kõiki. 
Eriti napp oli edasipääsemine esime-
ses alagrupis, kus surnud ringiga said 
poolfinaalidesse „Korvpallikarud“ Tal-
linnast ja Tamsalust. Vigala I võist-
kond jäi korvide vahega kolmandaks 
ja pidi leppima V-VI koha mänguga. 
(Korvide vahe seejuures Karudel +5, 
Tamsalu -1 ja Vigala I -4.) Teisest 
alagrupist läks esimesena edasi Vi-
gala II, edestades Pärnu-Jaagupit 
ja võistkonda „Proov“ Tallinnast. Fi-
naali jõudsid sellel aastal siis Vigala 
II ja „Korvpallikarud“, kus paremaks 
osutus esmakordselt turniiri ajaloos 
Vigala võistkond, Kolmandaks suutis 
end mängida Tamsalu võistkond. Vi-
gala II võistkonda kuulusid: Rait Er-
mann (turniiri parim mängija), Ando 
Hints, Janek Tšaban, Martin Üürike, 
Peep Võtti ja korraldajana ja ergu-
tajana päev varem treeningul kipsi 
saanud Marko Kreuz. Suured tänud 
Vigala vallale, kooli kokatädidele ja 
rahvamajale. Suur tänu ka Kai Paadi-
le ja Tõnis Liivale ning Ants Kukele, 
kes hoidsid oma kontrolli all kohtuni-
ke lauda. Loodame, et turniir jõuab 
masu ajal ka järgmisse aastasse. 

Lauatennis
III veerandil toimusid Kivi-Vigala Põ-
hikoolis esimesed lauatennise võistlu-
sed. I-III klasside arvestuses tuli võit-
jaks Egert Nei Henry Tiituse ja Silver 
Haljase ees. IV-VI klasside arvestuses 
võitis Robert Haljas Rainer Säkki ja 
Reigo Alu ees. VII-IX klasside arves-
tuses tuli võitjaks Silver Lubaso Jür-
mo Kiikajoni ja Raimo Moksi ees.

Marko Kreuz

MAADLUSUUDISED      Olev Nisumaa

6. märtsil peeti Tallinnas K. Palusalu noorteturniiri:
Hannes Välis  42kg  3.koht;
Marek Lainela  65kg  3.koht.
 
20. märtsil toimusid Märjamaal Raplamaa Meistrivõistlused noortele ja õpi-
lastele:
Andreas Välis  41kg  1.koht;
Hannes Välis  46kg  1.koht;
Urmis Veiman  46kg  2.koht;
Ricardo Bianchi 85kg  3.koht.

20. märtsil peeti Luunjas Jaan Jaago mälestusvõistlusi, kus Karlis Kaldma 
saavutas (76kg) 1. koha.
27. märtsil toimusid Tartus “Jõud”i meistrivõistlused, kus Taavi Tikerpalu tõi 
koju (76kg) 3. koha. 

Tähelepanu - Märjamaa ujulasse sõidu ajad on muutunud!

Vigala valla inimestel on jätkuvalt soodne võimalus nautida Märjamaa ujulas 
tervistavaid veeprotseduure. Soovi korral on võimalik osaleda ka vesivõimle-
mise tunnis. Ujula on Vigala valla rahva päralt 1,5 tundi alates kella 19:00 
kuni 20:30 järgmistel neljapäevadel: 8. aprill ja 22. aprill 2010.
  
Endiselt ootame alla 13-aastaseid lapsi ujulasse ainult koos vanema(te)ga või 
täiskasvanud saatjaga.

NB! Bussisõit ja omaosalus on kokku 25 krooni (bussisõit 15 kr, ujula kasuta-
mise omaosalus 10 kr), vesivõimlemise tasu on 25 krooni.
Buss väljub:
Kivi-Vigala Põhikooli eest 18:15
Vana-Vigala bussijaamast 18:30

Info ja eelregistreerumine bussisõiduks tel. 489 4777; 526 9841 Ilme Roosi.

Vigala valla südamenädal - 
ära murra mehe südant!

Iga aasta aprillis on saanud kenaks 
traditsiooniks mõelda tavapärasest 
rohkem oma südame tervisele. 
Tänavu toimub südamenädal 19.-
25. aprillil. 
Seekord pööratakse tähelepanu üle-
kaalulisusele kui ühele olulisele riski-
faktorile südamehaigustesse haigestu-
misel. Sel aastal on erilise tähelepanu 
all meeste tervis ja hüüdlauseks on: 
“ÄRA MURRA MEHE SÜDANT!”

Siit ka üleskutse - kõik mehed, palun 
üritusest osa võtma! Kuna üks peami-
si ülekaalulisuse põhjuseid lisaks va-
lele toitumisele on vähene liikumine, 
kutsumegi siinkohal üles kõiki osale-
ma südamenädala raames toimuvatel 
üritustel. 

17. aprill toimub Jalgrattaretk 
Vana-Vigalast Sillaotsale algusega 

kell 11.00 TTK juurest (12+16 km). 
Kell 12.00- 13.30 vahepeatus Kivi-Vi-
gala Põhikoolis (lisanduvad Kivi-Vi-
gala matkajad).
13.30 väljasõit Kivi-Vigala Põhikooli 
juurest. 
15.00 saabumine Sillaotsa talumuu-
seumisse (16 km), kus pakutakse lõu-
nat ja erinevaid tegevusi. 
Tagasiõit umbes kell 18.00 (kogu mat-
ka läbitav teepikkus 56 km).
- Märjamaa ujulas 22. aprill algusega 
19.00 ujumine.

Üritusi toetab ESF programm “Ter-
vislikke valikuid toetavad meetmed 
2010-2013”- osavõtjatele on palju au-
hindu ja lisaks huvitavaid tegevusi, 
täpsema info paneme üles valla kodu-
lehele ja infotahvlitele.
Aidakem üheskoos inimestel leida tee 
liikumise juurde ja tunda rõõmu ak-
tiivsest eluviisist!
Eelregistreerimine jalgrattamatkale 
12. aprillini tel 5567 6623 Maret Järv



vigala sõnumid 16

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

Aprillikuu sünnipäevalapsed

Aliide Klementsov   94 
Meida Hatto    90 
Alfred-Heinrich Tohver  89 
Laine Plamus    87 
Elmi Nisumaa    87 
Antonina Roosi   86 
Karl-Heinrich Ertla   83 
Elsa Janson    82 

Õnn ei ole ime mingi,
ta ei kanna kuldseid kingi.
Õnn on soe ja puhas kodu,

mis on Sinu enda nägu,
õnn on töö ja õnn on sõbrad,

kes Sind täna õnnitlevad!

Palju õnne!

Uued ilmakodanikud

Kalev Lang
Elis Suitsev

Meie hulgast lahkunud
Endel-Gustav Andreller

OÜ ESTEST PR OSTAB

METSA- JA PÕLLUMAAD

Tel: 514 5215
504 5215

18. aprillil kell 11.00

Vana-Vigala Põhikooli aulas

Vigala valla laste lauluvõistlus
Vanuserühmad: 3-7 a; 8-10 a; 11-13a; 14-15a; 16-keskkooli 

lõpp (arvestatakse lapse vanus seisuga 31.12.2010).

Iga vanuserühma võitja esindab Vigala valda
Raplamaa Laulukarussellil 7. mail!

Kallid gümnaasiumiealised Vigala laululinnud! Ootame ka teie 
osalemist! Andke enda osalemisest teada e-postile:

 
silja.kaar@mail.ee hiljemalt 12. aprilliks! 

Kirjutage oma nimi, vanus seisuga 31.12.2010 ning esitatava 
laulu pealkiri ja autorid! 

Laupäeval 10. aprillil kell 21.00
Vana-Vigala Rahvamajas 

NALJAKUU TANTSUÕHTU
Kavas: Etendus „Kiiksuga peiud“ näitetrupilt „Hyppav konn“

Toimub ka viktoriin
Tantsuks ansambel “NAABRIVALVE“

PILET: 45.-

Info ja laudade tellimine: 
Rahvamajast tel. 482 1581 või 5636 2293 Astra Põlma


