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Kampaania “Teeme Ära” 2010 aasta eesmärk oli, et kõik soo-
vijad saavad korraldada talgud neile südamelähedase prob-

leemi ühiseks lahendamiseks. Vigala vallas korraldati teada-
olevalt talguid kolmes piirkonnas: Vana-Vigalas Hirvepargis, 

Jaamas ja Kivi-Vigala küla keskuses.

“TEEME ÄRA” 2010 VIGALA VALLAS

Talgud Vana-Vigala Jaama 
keskuses

Kui lumi haihtus koos päikese 
saabumisega, siis „kultuurkiht“, mis 
Jaama keskuse võsastel kraavidel 
ja muruplatsidel lebas, ei kadunud 
iseenesest kuhugi. Selleks ongi välja 
mõeldud selline vahva tegevus nagu 
talgud, kus külarahvas ühiselt kokku 
tuleb ja omanikuta jäänud plastpude-
lid, suitsupakid ja muu taolise jällegi 
ringlusesse aitab. 

Mõnel aastal on entusiasmi küla 
korrastada rohkem, teisel vähem, 
kuid seda, et ükski hing kohale ei viit-
si tulla, pole veel kunagi juhtunud. 
Ikka on neid, kes kodukülast hoolivad 
ja appi tõttavad.

Sellel aastal alustasid Vana-Viga-
la noortekeskuse noored Veroonika 
Vodolažtsenko eestvedamisel koris-
tamisega juba reedel ning nii suured 
kui ka väikesed tulid appi ja suurem 
sodi külakeskusest bussijaamani sai 
kokku korjatud. Mis seal salata, seda 
tuli päris mitu prügikotitäit! Veel 
käidi üle rahvamaja esine ja pumba-
jaama ümbrus. Pilt läks kohe hoopis 
helgemaks ja päikegi tuli pilve tagant 
välja.

Laupäeva hommikul kogunesime 
kella kümneks rahvamaja juurde. Ilm 
oli nukker ja nukraks läks ka minu 
meel, sest volbriööl olid juba kellegi 
käed jõudnud ära kangutada pumba-
jaama akende eest lauad. Laste suus 
tuntud „muumimaja“ ümbrus, mida 
lapsed alles eile korda tegid, oli juba 

„Teeme Ära“ Hirvepargis

1. mai üle-eestilisel „Teeme Ära“ tal-
gupäeval Hirvepargi korrastamisel 
oli osalejaid 9. Talgutööna riisusime 
lehtedest ja langenud okstest puhtaks 
Lisette saare, korrastasime juurde-
pääsu teisele saarele ning põletasime 
risu. Tööde lõppedes nautisime Villi 
tehtud seljanka suppi. 
Vana-Vigala Hirvepark kuulub RMK 
loodushoiu Edela–Eesti piirkonda. 
Enne talguid tutvus Hirvepargiga loo-
dushoiuosakonna juht Karin Grents, 
kes nägi meie parki metsapuhkuse 
kohana. RMK prioriteetsed koostöö-
valdkonnad on keskkonnakaitse ja 
loodusharidus ning metsa mitme-
külgse kasutamise propageerimine. 
RMK aitab ühtlasi edendada looduses 
liikumist ning seeläbi ka tervislikke 
eluviise. Riigimets võõrustab lahkelt 
kõiki loodusest hoolivaid inimesi.
Kuna meie tööobjektiks oli looduskait-
se objekt, siis RMK poolt oli talgulis-
tele tasuta pääse Elistvere loomapar-
gi külastamiseks. 
Suur tänu tehtud töö ja nähtud vaeva 
eest!

Talgujuht Maie Üürike

ära lagastatud! Siis tekkis küll tunne, 
et milleks!? Aga mis seal ikka, lasime 
Aare Põlmal lauad uuest kruvidega 
kinni panna ja asusime tööle. Kosu-
tav oli kuulda, kuidas Lehte Tamme 
talgulistele ütles: „Pole hullu midagi, 
teeme selle küla jälle puhtaks! Koris-
tame kas või iga aasta, äkki hakatak-
se hoolima!“. Apteegi Aili jagas kõigile 
kindad ja töö läks lahti. Käsile võeti 
kraavid ja nn „heinamaa“. Talgupäe-
va lõpetasime võsa raiumisega lõkke-
ja kiigeplatis juures. 

Ja nagu ikka lõppes meie „ärate-
gemine“ talgusupiga, mille seekord 
valmistas Villi Kliss ja mis oli tõsiselt 
väga maitsev.

Astra Põlma
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Talgud Kivi-Vigalas
Kivi-Vigala küla keskuse heakorra-
töödega alustati jalakäijate silla juu-
rest tee äärte prahikoristuse ja riisu-
misega. Järve äärest ja järvest korjati 
välja palju prahti ja tühja taarat. 
Väga suur töö tehti ära jõe ääres. Jõe 
kallas ja jalakäijate tee äär oli kasva-
nud võssa ning sinna oli loobitud hul-
galiselt prahti – nüüdseks näeb see 
imeilus välja!
Peale väsitavat tööd sõime Ruti ja 
Katrin keedetud suppi. Värskes õhus 
söödud supp tundus eriliselt maitsev. 
Suur tänu teile! 
Otsus talgud korraldada tuli järsku – 
peale tööd tulin poest ja lapsed küsi-

sid: “Kas meil ka siin talguid tehakse, 
me tahame tööle tulla!”
See läks hinge ja panimegi kuulutuse 
üles! Täna võib öelda, et see oli üks 
super hea otsus, üheskoos (33 osale-
jat) tööd tehes ja tulemust kohe nähes 
oli ülihea tunne!

VIGALA VALLAVALITSUS TÄNAB 
KÕIKI TALGUTEL OSALEJAID!

Loodame, et kõik vallaelanikud suu-
davad vääriliselt hinnata koristajate 
tööd ja ei loobi enam prügi maha!
Soovime kõigile kaunimat ja puhta-
mat kevadet. 

Riina Redlich

Häid tulemusi Kivi-Vigala 
Põhikoolist

05. aprillil toimus 8.-9. klasside õpi-
lastele maakonna saksa keele arvu-
tipõhine võistkondlik aineolümpiaad, 
kus meie kooli õpilastel läks väga häs-
ti. II koha saavutasid Karolin Niit ja 
Piia Laan (9.kl) ja IV koha said Liis 
Siimar (8.kl) ja Katre Amann (9.kl). 
Õpilasi õpetab Loide Enni. 

07. aprillil viidi läbi Rapla Ühisgüm-
naasiumis 9. klasside võistkondlik 
matemaatika ülesannete lahenda-
mise võistlus. Kivi-Vigala Põhikooli 
võistkonda kuulusid Katre Amann, 
Piia Laan ja Karolin Niit. Kokkuvõt-
tes saavutati 7. koht. Õpilasi juhen-
das Elle Ermann.

08. aprillil toimus 6.-7. klasside õpi-
laste maakonna inimeseõpetuse olüm-
piaad. Kooli esindasid Kärolin Lints 
(6.kl), kes saavutas 10. koha ja Kristi-
na Muhu, kes saavutas II koha (7.kl). 
Inimeseõpetust õpetab Ilona Noor.

14. aprillil toimus 4.-6. klasside ma-
temaatika olümpiaad. 4. klassist osa-
les Robert Haljas. 5. klassist Krista 
Muhu, kes saavutas 6.-9. koha ning 
Kristi Viimne ja 6. klassist esindas 
kooli Pille Siimar.

Lõppes ka I kooliastme koolidevahe-
line mälumäng, kus kokkuvõttes saa-
vutas Kivi-Vigala Põhikool 9. koha. 
Kooli esindasid Silver Haljas (1.kl), 
Egert Nei (2.kl) ja Anete Vahl (3.kl).

16.-17. aprillil toimus Põltsamaa Kul-
tuurikeskuses Põhikooli Riigifestival 
2010, kus Rapla maakonda esindas 
Kivi-Vigala Põhikooli näitering lavas-
tusega “Momo”. Kahe päeva jooksul 
esinesid kõigi maakondade tublimaks 
osutunud grupid oma lavastustega. 
Festivali žüriisse kuulusid Tallinna 
Linnateatri näitleja Aleksander Eel-
maa, filmirežissöör ja näitleja And-
res Puustusmaa ja Harrastusteatrite 
Liidu esimees Kristiina Oomer. Meie 
kooli 9. klassi õpilane Karolin Niit ni-
metati eripreemia vääriliseks särava-
ma osatäitmise eest.

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor
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Tantsulaager 

Märjamaal
Kuna hakkab taas kätte jõudma tant-
supidude aeg - nii maakonna oma mai 
lõpus, kui noorte laulu- ja tantsupidu 
2011 Tallinnas, siis on aeg ka uute 
tantsude õppimiseks ja “laagerdami-
seks”. Kivi-Vigala põhikooli vanem 
tantsurühm, kuhu kuuluvad 6-8. kl 
õpilased, pidas oma tantsulaagrit 23.-
24. aprillil Märjama Rahvamajas koos 
Märjamaa 7.kl rühmaga. Laager oli 
töine, kordasime maakonna peol tant-
sitavat “Lustilugu” ja õppisime juba 
2011 aastal tantsitavat “Reinlender 
Pärnumaalt” põhisamme ja kombi-
natsioone. Kuna selles tantsus on ka 
paar tõstet, siis appi poisse tüdrukuid 

tõstma juhendama tuli “Hopsanist” 
Riho Pohla. Kuid ega siis ainult tren-
ni ei tehtud, aega jäi ka kinokülastu-
seks, õues tšillimiseks ja skate-pargis 
trikitamiseks. Järgmisel hommikul 
enne sööki kordasime veel õpitu üle ja 
siis hakkasime asju kokku pakkima 
ning tüdrukud jätkasid oma päeva 
lastekooride festivalil. Poisid said veel 
skate-pargis tuurid teha juba koju 
sõit algaski. Minu ja õpetaja Kristine 
tänusõnad kuuluvad eelkõige meie 
tublidele tantsijatele, siis Märjamaa 
Rahvamajale ja õpetaja Darja Lehtsa-
lule ning meie toitlustajale Theale.

Ilona Noor 
Kivi-Vigala PK huvijuht

Vigala valla laste lauluvõistlus toi-
mus 18. aprillil Vana-Vigala Põhikoo-
lis. Sellel päikesepaistelisel päeval oli 
tulnud põhikooli saalitäis lauluhuvi-
lisi, nii lauljaid kui ka kuulajaid. Pi-
nevust oli tunda just esinejate seas, 
teised seadsid end mõnusasti kuula-
ma. Auhinnalaual ilutsesid pehmed 
ja armsad kaisuloomad. Iga laululaps 
tegi läbi väikese mikrofoniproovi ja 
siis see algas. Lauljaid kuulas žürii 
koosseisus: Hedi Maasikas, Meelis 
Pappe, Ülle Rämo ja Toomas Lasn. 
Kõige väiksemad on alati väga arm-
sad, neist oli parim laululaps 6-aas-
tane Kärolin Kikas. 8-10-aastaste 
hulgast valiti välja 9-aasatne Anete 
Vahl Kivi-Vigala Põhikoolist. Samast 
koolist võitis 11-13-vanuseklassist 
10-aastane Helyn Luik, kes saab au-
gustis 11. 14-15-aastastest oli lauljaid 
ainult 4 ja parim neist Vana-Vigala 

Vigala valla laste 
lauluvõistlus

Põhikooli õpilane 13-a. Sigrit Nurm. 
Viimane rühm koosnes ühest 15-aas-
tasest lauljast, kes oli Anni Vitsberg 
ja kahest 16-aastasest noorest laul-
jast: Urmo Titson Kivi-Vigala PK-st 
ja võitjast Liis Einling Vana-Vigala 
Põhikoolist. Kõik vanuserühma võit-
jad esindavad 7. mail Raplas toimuval 
lauluvõistlusel Vigala valda. Hoiame 
neile pöialt!
Suur tänu kuulub Vallavalitsusele, 
helindajale Veljo Lasnale, Vana-Vi-
gala Põhikoolile, abistajatele Mar-
je Oravale ja Kaili Kirsipuule. Ka 
juhendajatele Eda Soosaarele, Aili 
Soonbergile ja Silja Käärile kuulub 
tunnustus. Eriline kummardus minu 
poolt Siljale, kes vedas üritust ja see 
õnnestus hästi!

Aili Soonberg

Kogujaga kohtumas
Kolmapäeval, 21. aprillil käis Kivi-
Vigala Külade Keskuses kohalikule 
publikule oma mõtteid jagamas Nä-
dalise ajakirjanik Margus Mikomägi.
Esmamulje Margus Mikomägist oli 
petlik. Saabuvaid inimesi põrnitses 
ta vaikides skeptilise ja kahtlustava 
pilguga. Arvamus külalisest muutus, 
kui ta laua tagant püsti tõusis ning 
kuulajaskonnaga suhtlema hakkas. 
Ta tutvustas end ajakirjaniku ja teat-
riinimesena. Mikomägi sõnul pole ta 
kirjaniku staatusega veel harjunud. 
Nimelt avaldas Margus Mikomägi 
oma esimese raamatu „Koguja raa-
mat.“ 
„Koguja raamatus“ on hulgaliselt in-
tervjuusid eesti põnevate teatritege-
lastega. Mikomägi rääkis raamatu 
valmimisest. Tema jaoks oli see ins-
pireeriv kogemus. See andis mõtte 

kirjutada ka nendest inimestest, kes 
on küll teatriime sündimisel väga olu-
lised, aga keda me laval ei näe: lava-
töölised, grimeerijad, lavakujundajad, 
valgustajad, garderoobitädid.
Oma kogemustest lähtuvalt rääkis 
Margus Mikomägi, et kirjanikuks ei 
saa mitte ainult õppides, vaid just kir-
jutades. Tema sõnul tekitab see mõ-
nusa tunde, kui saab natukenegi kir-
jutada. Mida rohkem kirjutada, seda 
paremaks kirjutamine läheb.
Positiivne ja rõõmustav on, et üht aja-
kirjanikku ei huvita tuntud inimeste 
eraelu, vaid nende elutöö, nende mõt-
ted teatrist ja elust. Mikomägi jutust 
kumas läbi, kuidas ta hindab kõiges 
hästi tehtut ja ehtsat, seda, mis sisu-
ga, siiras ja aus. 

Kivi-Vigala põhikooli 
8.- 9. kl tütarlapsed
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VALLAVALITSUSES 

JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

21.04.2010 istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotle-
jal;
- muuta Vigala VV korraldusi nr 
3 09.01.2008, 92 29.04.2009, nr 3 
13.01.2010, nr 301 26.10.2001;
- moodustada kaks katastriüksust 
maa riigiomandisse jätmiseks vaba 
põllumajandusmaa kasutusvaldusse 
andmiseks;
- määrata kompensatsiooni õigusvas-

taselt võõrandatud vara eest kahele 
õigustatud subjektile;
- lõpetada õigusvastaselt võõrandatud 
vara kompenseerimise menetlus ühe 
õigustatud subjekti suhtes;
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale;
- anda kirjalik nõusolek ühele taotle-
jale suvemaja ehitamiseks;
- väljastada kaevetöödeluba ühele 
taotlejale kinnistu piirdekraavide sü-
vendamiseks.;
- jätkata projektiga „Värviline Viga-
la“; 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 2767 
krooni.

Vigala Vallavolikogus

28.04.2010 istungil otsustati:
- kinnitada Vigala valla 2009.aasta 
majandusaasta aruanne;
- määrata sihtotstarve kahele katast-
riüksusele;
- kinnitada Vigala valla ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeski-
ri.

Vigala Vallavalitsuse ametnike 2010.a puhkuste ajakava 

Vallavanem Priit Kärsna - 05.07. - 18.07; 02.08. - 24.08.2010;
Vallasekretär Helja Kaarits - 02.06. - 13.06; 05.07. - 18.07; 02.08 - 15.08; 
20.12. - 27.12.2010;
Pearaamatupidaja Anette Kuusik - 17.05. - 30.05; 19.07. - 01.08; 09.08. - 
15.08; 13.09. - 17.09.2010;
Maakorraldaja Katrin Kalmus - 05.07. - 18.07; 23.08. - 05.09; 01.11. - 
05.11.2010;
Majandus- ja keskkonnaspetsialist Risto Konnapere - 26.07. - 22.08; 29.11. 
- 12.12.2010;
Sotsiaaltöö spetsialist Ilme Roosi - 17.05. - 23.05; 02.06. - 04.06; 12.07. - 
15.08.2010;
Registripidaja Merje Voog - 19.07. - 01.08; 16.08. - 29.08; 20.09. - 
26.09.2010;
Raamatupidaja Helvi Tondi - 03.05.-16.05; 05.07. - 18.07; 16.08. - 22.08; 
20.09. - 26.09; 11.10. - 14.10.2010;
Abivallavanem Riina Redlich - 07.06.- 04.07.; 19.07. - 01.08.2010;
Remonditööline Arvo Roosi - 15.11. - 28.11.2010.

Teade
Vigala Vallavolikogule on esitatud 
avaldused Leibre (sellega seotult ka 
Naravere) küla piiride ennistami-
seks.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 
25.11.2004. a nr.335 vastu võetud 
määrusele “Asustusüksuse liigi, nime 
ja lahkmejoonte määramise alused 
ja kord” pannakse Vigala Vallavo-
likogu otsuse eelnõu asustusjaotu-
se muutmisest koos lahkmejoonte 
muutmise ettepanekuga (plaanil) ja 
lahkmejoone (piiri) kirjeldusega väl-
ja Vigala Vallavalitsuse kantseleis ja 
Kivi-Vigala raamatukogus (aadressil 
Kivi-Vigala küla Vigala vald Rapla 
maakond 78001) ajavahemikul 10.05- 
24.05.2010.a.

Kirikuteated
Pühapäeval, 23. mail kell 11.00 Neli-
püha ja leeripüha armulauaga juma-
lateenistus.

11. - 13. juunil Eesti Evangeelse Lu-
terliku kiriku kirikupäev ja vaimulik 
laulupidu Tartus.

Toimuvad loengud, palvused, jumala-
teenistused, noorte- ja lasteüritused 
ning laupäeval Tartu laululaval Kiri-
ku laulupidu. Laulupeol laulavad ka 
Vigala koguduse naiskoor ja ansam-
bel.

Rohkema teabe soovijatel helistada 
koguduse telefonil 482 5690. 

Kallid lapsevanemad!
Teie eelkooliealised lapsed saavad sün-
nipäevakingituseks KINKEKAAR- 
DI, millele palume järele tulla Viga-
la Vallavalitsusse. Ootame ka neid 
kellel sünnipäev juba möödunud ning 
kaardile unustatud järgi tulla.
Täpsem info telefonil 489 4770.

Külakoosolek
Vana-Vigala küla koosolek toimub 21. 
mai kell 18.00 Vana-Vigala Rahva-
majas. Valime külale külavanema ja 
vahetame mõtteid külaelu edendami-
sest.

LAAGRITUUSIKUD!
Suvisel koolivaheajal oodatakse 8 – 15 aasta vanuseid sportlikke ja 
seiklushimulisi lapsi Veski Noortelaagrisse Otepääle.
Laagrituusik maksab 760 krooni ja vahetus kestab 8 päeva 19. - 
26.august 2010.a. 

Lasterikastel ja vähekindlustatud peredel võimalus taotleda tuusiku 
osalist kompenseerimist, transport laagrisse on organiseeritud ühiselt.
Tuusikute soovist palun teatada kirjaliku avaldusega Vigala Vallava-
litsusele hiljemalt 30. maiks 2010.

Täpsem info telefonil 489 4777 Ilme Roosi.



vigala sõnumid 5

Seekordne südamenädal pakkus mit-
mekülgset ja aktiivset tegutsemist 
nii osavõtjatele kui ka korraldajatele. 
Huvitavaid üritusi jätkus valla erine-
vatesse piirkondadesse ja osalejate 
aktiivsus väärib ainult kiidusõnu.
Südamenädala eriliseks ettevõtmi-
seks oli jalgrattaretk Vana-Vigalast 
Sillaotsale vahepeatusega Kivi-Viga-
la Põhikoolis, kus kinnitati keha ja 
toimus tervisekontroll. Maret Järv 
rääkis tervisliku toitumise olulisu-
sest tervisele ja koolikokk Rutt Ras-
va jagas praktilisi näpunäiteid. Viidi 
läbi terviseteemaline viktoriin ja loo-
siti osalejate vahel välja hulk auhin-
du. Peale puhkepausi asuti rõõmsalt 
Velise poole teele. Sillaotsal ootas 
reisiseltskonda lahke pererahvas ja 
kaetud laud. Peale maitsvat sööki ja 
huvitavat ekskursiooni muuseumis 
asuti tagasiteele. Trotsides uskuma-
tult tugevat vastutuult jõudsid kõik 
vaprad matkajad õnnelikult koju. 

Tänavuse südamenädala motost ins-
pireeritult tekkis korraldajatel hea 
idee, kuidas võimalikult suuremal 
hulgal kaasata mehi kui väheaktiiv-
set sihtgruppi – otsustati viia üritu-
sed töökohtadele, kus töötab rohkem 
mehi. Valiti välja kolm ettevõtet: S.S. 
Vigala Puu OÜ, ERA Valduse AS ja 
Vana-Vigala TTK. Töökohtadel toi-
mus väike tervisekontroll – pereõde 
Maret Järv mõõtis veresuhkru taset, 
kontrollis vererõhku ja rääkis tervis-
liku toitumise olulisusest organismile. 
Seejärel pakuti tervislikku hommiku-
sööki. Kõikide päevade lõpuks loositi 

auhindadena välja südamenädalaks 
spetsiaalselt trükitud särgid ja lisaks 
sponsorilt saadud kreemid, šampoo-
nid, palsamid.

Südamenädala raames käidi ka sel 
aastal bussitäie rahvaga kahel korral 
Märjamaa ujulas. Selle traditsiooniks 
saanud ettevõtmise juures on kõige 
toredam see, et veest tunnevad rõõ-
mu igas vanuses inimesed - nii beebid 
kui pensionärid ja seetõttu kujunesid 
tervisepäevad ujulas kõige osavõtu-
rohkemateks tervislikku liikumist 
propageerivateks üritusteks.
Südamenädala niinimetatud plaani-
välistest üritustest toimus Maret Jär-
ve eestvedamisel Vana-Vigalas üks 
varahommikune jalutuskäik – Ela 
päike südames! ja tehti kepikõndi.

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)

Tagaside osalejatelt oli hea – korral-
datud üritustega oldi väga rahul, soo-
viti selletaoliste tervist ja tervisespor-
ti propageerivate ürituste jätkumist 
vähemalt neljal korral aastas ning 
töökohtades läbiviidud tervisepäevi 
kindlasti järgmisel aastal korrata.
Lõpetuseks tänab korraldustoimkond 
koosseisus: Maret Järv, Valdo Järv, 
Riina Redlich ja Ilme Roosi kõikidel 
tervisepäevadel osalejaid ürituste õn-
nestumisele kaasaaitamise eest. Ja 
mis kõige tähtsam – hoidke oma sü-
dant tervislikult toitudes ja aktiivselt 
liikudes! 
Südamenädala üritusi toetas ESF 
programm “Tervislikke valikuid toe-
tavad meetmed 2010-2013”.

Ilme Roosi

Vigala valla 
südamenädal 
- ÄRA MURRA 

MEHE SÜDANT!
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Sihtasutus KredEx annab teada, et 
alustab alates 28. aprillist lasterikas-
te perede kodutoetuse taotluste vas-
tuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg 
on 31. mai 2010.

Majandus- ja Kommunikatsioonimi-
nisteeriumi poolt riigieelarvest eral-
datud toetuse eesmärgiks on vähen-
dada sotsiaalset tõrjutust ning aidata 
kaasa lasterikastele peredele kaas-
aegsete elamistingimuste loomisel. 
Riiklik toetus on suunatud peredele, 
kus kasvab vähemalt neli kuni 19-
aastast (k.a) last ning kelle sissetulek 
ühe leibkonna liikme kohta on 2 vii-
mase kalendriaasta tuludeklaratsioo-
ni alusel kuni 4 350 krooni kuus. 

Toetatavad tegevused:
• eluaseme püstitamine, rekonstruee-
rimine või laiendamine ehitusseaduse 
tähenduses; 
• eluaseme soetamine leibkonnale;
• eluasemelaenu põhiosa tagasimak-

se või omafinantseeringu makse toe-
tamine;
• eluaseme tehnosüsteemide rajami-
ne, muutmine või asendamine; 
• eluaseme renoveerimine, mis ei ole 
ehitamine ehitusseaduse tähenduses; 
• projekti elluviimiseks vajaliku ehi-
tusprojekti koostamisega, omanikujä-
relevalve ja ehitusloa või ehitamiseks 
kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõus-
oleku taotlemisega seotud kulude kat-
mine.

Taotlejal on õigus saada toetust ühe 
projekti finantseerimiseks. Maksi-
maalseks toetussummaks ühe projek-
ti kohta on 100 000 krooni või 200 000 
krooni, kui taotleja leibkonnas kasvab 
8 või enam last. KredEx tasub toetuse 
summalt tulumaksu.
Riik toetab taotleja eluasemetingi-
muste parandamisele suunatud pro-
jektide teostamist 90-100% ulatuses 
projekti maksumusest. Toetuse määr 
sõltub taotleja leibkonna kahe viima-

se kalendriaasta keskmisest maksus-
tatavast tulust ühe leibkonna liikme 
kohta. Toetust ei saa taotleda SA Kre-
dEx poolt 2008. ja 2009. aasta palju-
lapseliste perede toetuste vahenditest 
toetust saanud isikud.

Taotlusvorm koos lisade ja lisadoku-
mentidega tuleb esitada KredEx-ile 
digitaalselt allkirjastatuna e-posti 
aadressil toetused@kredex.ee või pa-
berkandjal suletud ümbrikus saade-
tuna eranditult AS Eesti Posti kaudu 
tähitud kirjana aadressil Hobujaama 
4, Tallinn, 10151. Toetuse täpsed tin-
gimused on sätestatud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri  poolt kin-
nitatud juhendiga „Kodutoetus las-
terikastele peredele”. Nii juhend kui 
taotluse vorm on kättesaadavad aad-
ressil www.kredex.ee/toetused. 

Anu Holmberg
SA KredEx

Kodutoetus lasterikastele peredele

22. mail kell 13.00 toimub Vigala Külade Keskuses
SUUR HEATEGEVUSÜRITUS

„ OO AEGU AMMUSEID...“
JA KIVI-VIGALA KÜLA KÜLAVANEMA VALIMINE

Esineb Kivi-Vigala Rahvamaja uus vastloodud näitering Soome näitekirjani-
ku Matti Kurikk lõbusa ja päris naljaka looga MIS IME SEE ON?“. Näidend 

on aastast 1880! Tõlkinud eesti keelde J.Tilk.

Näitemängus löövad kaasa: Jaan Sume, Helju Kuldma, Helgi Kukk, Heljo 
Rämo, Ülle Paaret ja Evi Kald. Seda lugu juhendab Viivi Sõber.

Veel löövad kaasa lõbusate tantsudega tantsurühm „Kullerkupp“ja latiinoae-
roobika trupp „Singirullid“ oma täies ilus ning graatsilisuses. 

Külalisena pakub muusikalist elamust Tiduvere küla külavanem ja lõõtspilli-
mängija JAAN KUUSIK koos sõpradega.

Plaanis on ka Kivi-Vigala küla külavanema valimine. Ootame eriti rohke-
arvulist osavõttu Kivi-Vigala küla elanikelt, et saaks külavanem valitud! 

Loomulikult on oodatud ka kõik teised külalised nii kaugest Vanast Vigalast, 
Päärdust ja mujalt.

Head sõbrad, leidke aega sellel ilusal Nelipüha laupäeval mõni tund ja naudi-
me päeva kaselõhnalises vanas, nüüd küll juba uues kuues Külade Keskuses!
Pääse üritusele maksab 25.- krooni (oma vabal tahtel võid ka rohkem anneta-
da). Sissetuleku annetame Külade Keskuse lava eesriide muretsemiseks. Ei 

jää ära ka lõbus jalakeerutus peale kava, ikka lõõtspillihelide saatel!

Tule ja naudime ilusat päeva! Ootame rohket osavõttu!
Kohtumiseni!

Anne Ilu & Tervisekabinet
Anne Hunt FIE 4956 Med.õde 

reg. N08973

TEENUSED:
- Ravi -ning tavapediküür
- Maniküür (ei tegele tehisküüntega!)
- Silmaümbruse korrektuur (ripsmete 
värvimine, kulmude värvimine ja depi-
latsioon)
- ON-SITE massaaž (kiirmassaaž seljale, 
õlavöötmele, kaelale)
- Kuumad parafiinmähised kätele ja 
jalgadele
- Ilutarvete, käsitöökaupade müük.

Avatud: T, K, N kell 13.00 – 20.00; 
hommikupoolsed ajad ning 
L 9.00 – 15.00 kokkuleppel.

Puhkan 21. juunist – 31. juulini

Kontakt: tööpäeviti 9.00 – 20.00 tel. 
5340 4605, 482 5517;
e-post: ubac000@hot.ee 
www.anneilutervis.pri.ee

Asukoht: Kivi-Vigala 3 krt. 2 (kollane 
korterelamu bussipeatuse lähedal)

Tere tulemast !
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Mare Ülemaantee elab Vana-Viga-
la külas ja töötab Vana-Vigala Raa-
matukogu juhatajana. Mare on üles 
kasvatanud neli last ja on viiekordne 
vanaema.
Mare on olnud suure pere ema, kel-
lel on jätkunud jõudu ja tahtmist oma 
pere koos hoida. Tänaseks on saanud 
temast ka vahva vanaema viiele lap-
selapsele. Ikka kogunevad lapsed ja 
lapselapsed pühadeks nende kaunis-
se Ürgoru tallu kokku. Ühte hoidmist 
ja sõbralikke suhteid on märgata ka 
väljastpoolt. 
Lisaks sellele, et Mare on osanud oma 
pere eest hoolt kanda, on ta ka kogu-
konnas väga tunnustatud. Ta on üks 
kogukonna sümbolitest, töötades raa-
matukogu juhatajana, on ta kursis nii 
külaelu kui ka selle probleemidega. Ta 
on alati võimalusel püüdnud inimesi 
aidata andes head nõu ja abi. Mare 
juurde raamatukokku on kogunenud 

Sel aastal on valitud Raplamaa aasta ema 
kandidaadiks Mare Ülemaantee

pensionärid ja külaliigutajad. Tema 
osalusel on korraldatud talgupäevi 
küla heakorraks, hakatud tähista-
ma külapäeva, korraldatud harivaid 
õppereise ja koolitusi. Raamatukogu 
ruumides on tegutsenud mitmed hu-
viringid (käsitöö, vitspunutised, klaa-
simaal jne.). Aastaid tagasi oli tema 
koduhoov jõulude ajaks koguni päka-
pikumaaks muudetud. 
Mare on alati valmis oma vaba aega 
teiste heaks panustama. Tema eest-
vedamisel sai lõpuks ka Vana- Viga-
la külale külavanem valitud ja ta ise 
kandis neli aastat külavanema abi 
(ehk siis Jaama piirkonna osavane-
ma) kohustusi. 
Mare on ka ajaloohuviline ning on 
koondanud ja kogunud raamatukok-
ku Vigala ajalugu puudutavat kodu-
loolist materjali.

Astra Põlma

Vigala Savipäev II 

1.-2. mail tihedas konkurentsis teis-
te üritustega toimus Vana-Vigala 
Rahvamajas Vigala Savipäev II - et-
nograafilised kontrastid. Osalejaid 
oli parasjagu. Rahvamaja väike saal 
muundus nädalavahetusel tegusaks 
loominguliseks kunstipajaks. Kõik 
osalejad said kedrapeal kätt osavaks 
treida ja kõigile jätkus lahedasti ruu-
mi, et valmis rullida sgrafiito jaoks 
taldrikud. 
Igati mõnusas õhkkonnas, õpetaja 
Piret Marksi juhendamisel, valmis 
kümmekond kaussi ja vaagnat. Just 
savipäevaks saabunud savivärvid 
- angoobid, lisasid mängulisust ja 
efekti. Angoobid võimaldavad värs-
kele saviteosele kohe peale maalida 
ja seejärel joonis silmustraadiga väl-
ja kaapida - kõike seda enne esimest 
põletust. 
Mustri töötoas näitas Ly Vigala ohv-
rikirstu kirja analüüsi, mis üllatus-
likult viis meid väga vanade silmus-
nelinurkade ja muhumännaliste 
kirjadeni välja. 
Ühel laual olid tegijate inspireeri-
miseks välja pandud kunstipajaliste 
kogutud mustriraamatud ning näited 
Vigala etnograafilistest tekstiilidest. 
Osalejad jäid igati rahule ja nüüd on 
oodata vaid millal savitööd põletatud 
saavad. 
Aitähh Kultuurkapitalile toetuse 
eest!

Ly Rumma 

Juba iidsetel aegedel õpetasid joogid, 
et inimese selgrookanalit läbivad ener-
giakeskused e. tsakrad, millel on olu-
line mõju inimese tervisele, energiale, 
heaolule ja elukvaliteedile. Iga tsakra 
on seotud kindlate organite, näärme-
te, emotsioonide, värvide ja teatud 
kehafunktsioonidega. Keha peegel-
dab meie mõtteid ja tundeid ning osa-
tes kuulata keha sõnumeid, võib ära 
hoida ja leevendada füüsilisi vaevu-
si, vabanedes ühtaegu lahendamata 
probleemidest, kivistunud mõttemust-
ritest ja alateadvusesse kuhjunud 
hingehaavadest. Meie emotsionaalne 
ja psüühiline seisund mõjutab suu-
rel määral energia liikumist kehas. 
Blokeeringuid tsakrates põhjustavad 
peamiselt halvad harjumused, stress 
ja negatiivsed emaotsioonid. Kõrval-

VIGALA KÜLADE KESKUSES
16. mail 2010 algusega kell 11.00 loeng

“ENERGIAKESKUSED JA NENDE MÕJU TERVISELE”
Loeng 3 tundi 200 krooni.

 
Lektor: Ülle Teesalu

reiki- ja aroomiterapeut
kosmoenergeetik

dades energiablokeeringud päästame 
elujõu vabalt voolama ja paneme kogu 
keha paremini funktsioneerima. 

Loengul saame vastuseid järgnevate-
le küsimustele:
• mis on energiakeskused
• kuidas meie energiakeskused toimi-
vad
• milline on blokeeringute toime ener-
giakeskustes meie kehale
• kuidas saavutada elus harmoonia ja 
tasakaal
• kuidas tõmmata oma ellu positiiv-
seid sündmusi ja positiivseid inimesi
• kuidas kasutada energiaid enda hü-
vanguks. 

Loengul teeme ka praktilisi
harjutusi!

ENERGIAKESKUSED – MEIE TERVISE JA JÕUALLIKAD
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Peo pealkiri on „Veere, veere päeva-
kene”, mis on inspireeritud arhaili-
sest Eesti regilaulust. Selle lauluga 
on meie esivanemad saatnud päikest 
magama, lõimides hällitusse oma päe-
vaseid tegemisi. Nii Liivi kui ka Ees-
ti traditsioonis on „päev” ja „päike” 
sageli ära vahetatud, nõnda kätkeb 
ka meie peo teema nii päikese, kui 
päeva veeremist, jutustades looduse 
ringkäigust kui ka muistsete eestlas-
te tegemistest ja kommetest. Kõike 
seda saadab Rapla Vaim ja Raplamaa 
OMA lugu, oleme ju kirju minevikuga 
rahvas, kes elab kokku kootud lapite-
kil, mis läbi tepitud mässu, seiklus- 
iha ja looduslähedusega. Lükkame 
aga varbad mulda ja ajame juured 
sügavale, imetleme eesti naise ilu ja 
mehe väge, teeme tantsuga kummar-
duse MAA emale ja loome laulust 
kosmilise telje oma esivanematega. 
Sellises koostegemises on jõud, mis 
aitab edasi liikuda ja ennast säilita-
da. Väiksele Tammemäele tuleb ma-
hutada ligi 2000 lauljat, tantsijat ja 
pillimeest, kes end tänaseks päevaks 
üles andnud ja repertuaari selgeks 
õppinud. Esinejaid on rohkem kui va-
rasematel aastatel. Pidu saab alguse 
rongkäiguga, mis kolmest eri suunast 
liikuma hakkab. See sümboliseerib 
nii eestlaste kujunemise lugu (pole 
ju kindlalt teada, kas me oleme pärit 
Siberist või Lääne-Euroopast) kui ka 
Raplamaa tekkimist. Kõik harud saa-
vad maavalitsuse ees ringteel kokku 
ja liiguvad siis ühise vooga peopaiga-
le. Niipea kui kõik on kohal, algab ka 
pidu. 

Selle peo üheks eripäraks on elava 
muusika kasutamine nii lauljate kui 
tantsijate taustaks. Igipõliselt on 
eestlaste pidudel tantsitud ikka pilli-
mehe järgi, seekord ka meil. Saateks 
mängib ja laulab pärimusmuusika 
ansambel Maa-Meel, mille instru-
mentaariumisse kuuluvad torupill, 
lõõts, trumm, flööt, viled ja kitarr. 
Tegemist peaasjalikult TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengitega, kes 
Rapla publikule tuttavad detsembri-
kuiselt Tule-Teelt, kellest pooled on 
Rapla noored.

Peo logo on välja töötanud kunstnik 
Tiina Kaffer. Sellesse on lõimitud mei-
le teadaolevalt vanim päikesemärk 

ÜR G

(sõõr ja täpp keskel), mis sümbolisee-
rib elu ja aja igavest ringkäiku. Sõõril 
on kaheksaharuline täht, (kaheksa-
kand, ka päikesemärk) milles on õnne 
ja taassünni vägi. Rombid (ruudud) 
tähel on ürgsed elualgetähised (neli 
nurka - tuli, vesi, maa, õhk). Tervik-
kompositsioon meenutab päikest ja 
šamaani trummi. Olgu siinkohal mai-
nitud, et erinevates traditsioonides 
on just šamaanidel olnud kaitse ja 
abivaimud päikeselt, kes elanud nö. 
päikese juustes (päikesekiirtes).
Kuna päike sümboliseerib ka mille-
gi keset, südant ja tuld, tõstame just 
viimase elemendi eriliselt esile. Pidu 
algab tule süütamise loitsuga ja lõ-
peb Toomas Tõnissoni valmistatud 
tulemärkide läitmisega. Loodetavasti 
saab igaühe endagi süda läidetud ja 
hing puhtamaks ja meel tervenenu-
maks. 

Peo üheks kujunduslikuks elemendiks 
saavad olema ka koolide valmistatud 
lapitekid. Käsitöö õpetajatele tehtud 
üleskutsest on nii mõnigi kool kinni 
haaranud ja nõnda traageldavad noo-
red neiud juba praegu Raplamaa la-
pitekki – eks õhtuti tõmmatakse ikka 
lapitekk pääle. Peoga paralleelselt on 
Tammemäe tänaval käsitöömüük ko-
halikelt meistritelt. 

Ligi kolme tunnine kontsert on jaota-
tud viide ossa, läbi mille päike ühest 
õhtust justkui teise veereb. Tants 
vaheldub lauluga ja töö lõbuga nagu 
ikka elus. Tantsulise osa üldjuhiks 
on Anne Paluoja, lauljad on oma me-
hise hõlma alla võtnud Vahur Soon-
berg. Peo meeskonna koondamisel on 
lähtutud vanade „tegijate“ ja noorte  
vaimupotentsiaali sümbioosile. Päe-
va veeretamist hakkavad juhtima TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia näitleja-
tudengid Maili Metssalu ja Ott Kar-
tau. Kogu peoperekonna toimetamist 
kiidab, laidab, suunab Irina Pärila, 
keda assisteerib Age Tekku. 

Tulgem ühiselt päeva veeretama, sest 
koostegemises peitub vägi. Pidu on 
kõigile prii!     

Mari Tammar,
Raplamaa laulu- ja tantsupeo 

loovjuht

Päike 
traageldab 

lapiteki 
kokku

29. mail peetakse 
Rapla laululaval, Tam-
memäel sellesuvine 
Raplamaa laulu- ja 

tantsupidu 
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Kivi-Vigala Raamatukogu 
soovitab saabunud uusi 
raamatuid 

Ilukirjandus: 

Raud, M. Sinine on sinu taevas
Särg, I. Poeet ja Lyyrika
Kolk, R. Sulajää
Lembe, M. Käed eemale Õnnest!
Nõu, H. Jääauku (noorsooromaan)
Kivi, K. Ajakirjaniku surm (krimi-
naalromaan)
Mallery, S. Triloogia: Kirglikud me-
loodiad; Magusad unistused; Magus 
lepitus

Teaberaamatud:

Niiberg, T. Õnnelikkuse allikail
Dainty, S. 50 trikki, mida õpetada 
oma koerale
Raju,M. Hingele pai
Corby, S. Elu ilma homseta (tõsilugu 
elust)
Raudseping, M. Kompost ja kompos-
timine
Arm, hool ja õiglus
XXI taliolümpiamängud Vancouver 
2010

Mälestusteraamatud:

Rei, A. Mälestusi tormiselt teelt
Stevenson, W. Luurekuninganna: Tei-
se maailmasõja ajast
Vainküla, K. Erin Abel. Siin ma olen
Zubok, V. Luhtunud impeerium: Nõu-
kogude Liit
Carius, O. Tiigrid poris: tankikoman-
döri mälestused

Lastele:

Sooman, P. Tapeedipoiss Tambet
Cabot, M. Printsessi päevikud
Siilak, P. Meisterdame emale
Brown, R. Liisu: tuletorni kass
Mälumängud lastele

Vahelduseks kiiretele kevadtöödele 
häid lugemiselamusi! 

Hea Raplamaa laulu- ja tantsuhuviline!

6. juunil kell 15.00 on Kaiu staadionil
Raplamaa XXV memme-taadi suvepidu „Oi aegu...”.

Juubelipeol esineb ca 600 lauljat-tantsijat-pillimeest üle maakonna.
Rongkäik, näitus „25 aastat Raplamaa suvepidusid”, käsitöönäitus.

Oled oodatud vaatama-kuulama! Tasuta!
Info telefonil 510 9491
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vaid lihtsalt selle pärast, et saaks ise 
oma maal otsustada ja tegutseda, siis 
ei oleks ka Kaitseliidu organisatsiooni 
olemas. Kuid päris tunnustamiseta ei 
ole see kaitseliit ikka ka mitte. Aas-
tapäevaüritusel tunnustaski maleva-
pealik eeskujulikke ja aktiivseid liik-
meid teenetemärkidega ning ergutas 
maleva meenetega. Samas anti üle ka 
Kaitseliidu ülema tunnustused.

Vigala vallast said järgnevate tun-
nustuste osaliseks:
Kaitseliidu Rapla Maleva teenetemär-
gi I klassi kavalerid: Enn Roosi.
KL Rapla Maleva teenetemärgi II 
klassi kavalerid: Jaan Kukk.
Kohusetundliku teenistusülesannete 
täitmise eest said KL Rapla Male-
va kruusi järgmised liikmed: Sulev 
Hatto, Heino Hints, Hillar Aiaots, 
Jaak Kukk, Kaie Kensap-Kukk.
KL Rapla Maleva tänukirja kohuse-
tundliku teenistusülesannete täitmi-
se eest anti alljärgnevatele maleva 
liikmetele: Indrek Võtti, Kaido Num-
mert.
Kaitseliidu ülema tänukirja kohu-
setundliku ja eeskujuliku teenistu-
se eest said: Hans Hatto, Einar Nei, 
Marko Kreuz, Leili Seisonen, Taavi 
Fuchs, Sander Kalso, Ivo Kukk, Ma-
dis Roosi, Priit Tammis.
Kaitseliidu Rapla Maleva tänukirja 
said veel 04-06.12.2009 a.-l õppusel 
Orkaan-4 osalenud.
Peale Malevapealiku tunnustamise 
sai sõna ka Vigala rühmapealik, kes 
andis üle Vigala rühma märgid liik-
metele, kes nüüdseks 2 aastat Vigala 
rühma liikmed olnud.

Et aastapäev peab olema ka rõõmu 
üritus, siis selle eest kandsid hoolt 
Vigala valla omad taideljad. Laulis 
Ülle Rämo ning esinesid Kullerku-
pud, Kiitsharakad ja Singirullid, kes 
lõid publikud silmad särama ning tõid 
naeru suule. Peale esinemsi said ko-
halviibijad ka ise tantsida. Kogu õhtut 
juhtis Ants Kukk. Piduliku õhtusöögi 
eest kandsid hoolt Kivi-Vigala põhi-
kooli kokad koos abilistega. Fuajees 
sai vaadata pilte möödunud aegadest 
ning koos tehtut meenutada ja samas 
uusi tulevikumõtteid mõlgutada. 

Suured tänud kõigile abilistele, kes 
aitasid Kaitseliidu Rapla Maleva 20-
nda aastapäeva teha meeldejäävaks 
ning meeldivaks ürituseks.

Kaie Kensaap-Kukk

Kaitseliidu Rapla 
malev tähistas 
17. aprillil Kivi-

Vigala Põhikoolis 
piduliku üritusega 

20. aastapäeva

23. märtsil 1990.a. toimus suurem 
koosolek, kus valiti Kaitseliidu esi-
mene pealik Manivald Kasepõld, kes 
täitis seda kohustust 12. aprillini 
1990.a., mil peeti Eesti Kaitseliidu 
Rapla lipkonna asutamiskoosolek. 
Seda kuupäeva loetakse praegu KL 
Rapla Maleva sünnipäevaks. Lipkon-
na pealikuks valiti Valdo Jänes, kelle 
ametisoleku aastail loodi alus toimi-
vaks malevaks. Algusaastail liitus 
malevaga palju liikmeid. Esimestel 
aastatel oli Kaitseliidu puhul tege-
mist ainult vabatahtliku tööga, mida 
kaitseliitlased tegid tasuta ja omast 
vabast ajast. Maleva loomine tähen-
das palju, kuna see aitas suurenda-
da rahva turvatunnet. Maavalitsus 
tunnustas oma malevat nii kõrgelt, et 
annetas KL Rapla Malevale lipu, mis 
õnnistati 7. novembril 1998 Raplas.

Aastapäevakõnes toonitas major 
Tani, et Kaitseliit eksisteerib tänu 
vabatahtlikele. Kaitseliidu Rapla Ma-
lev kasvab iga aastaga ning toimub 
muudatusi. Kui ei oleks inimesi, kes 
tahaksid osata kaitsta oma väikest 
maad ilma palka ja tasu ootamata, 

Aasta ema kandidaatide 
valimisest
Igal aastal kuuleme, et on valitud 
aasta ema kandidaat, kuid mil ette-
panekuid esitada sai, on jäänud sel-
gusetuks. 
Tegelikult on igal aastal valla kultuu-
ri- ja hariduskomisjon valinud hoopis 
Raplamaa aasta ema kandidaadi. 
Segaduste vältimiseks võiks Vigala 
vallal olla aga oma aasta ema ja miks 
ka mitte aasta isa valimiste statuut, 
mille alusel igaüks kogukonnast saaks 
teha ettepanekuid armsate kandidaa-
tide valimiseks. 
Jääme ootama mitmekülgseid mõt-
teid aasta ema ja aasta isa valimis-
te korraldamiseks, et saaksime need 
mõtted kultuuri- ja hariduskomisjonis 
läbi arutada ning korraliku statuudi 
kokku panna nagu on ka valla auko-
daniku vms tunnustuse andmiseks 
tehtud. Seega muutuks edaspidi kan-
didaatide esitamine läbipaistvamaks 
ning annaks võimaluse igal inimesel 
või miks mitte ka perel oma väärikaid 
pereliikmeid tunnustada.

Ettepanekuid ootame e-postiga: 
liinaandre@hot.ee

Liina Kikas

XXIII Suviste Kiigepidu
Sillaotsa Talumuuseumis

22. mail 2010

12.00  Nelipüha teenistus 
Velise Ap. Õigeusu kirikus. 

Teenib preester Kuldar Rajapu 

14.00 Suviste Kiigepidu 
Sillaotsa kaasikus

Loo Keskkooli I klassi tantsurühm
Rahvatantsurühm Tantsusarvikud Tallinnast
Märjamaa Gümnaasiumi rahvatantsurühm

Folkloorirühm Kiits(har)akad Vana-Vigalast

Kiigepeo ajal muuseumisse 
prii sissepääs! 
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Maadlusuudised

10. aprill - Juunioride Eesti Meistri-
võistlused kreeka-rooma maadluses 
Märjamaal:

Karlis Kaldma 74kg 3.koht
Marko Piir 96kg 3.koht
Indrek Pilv 120kg 3.koht

17. aprillil - Vändra Lahtine Matt:

Noored:
Andreas Välis 42kg 2.koht
Marek Lainela 69kg 3.koht
Raido Liitmäe 73kg 1.koht

Juuniorid:
Karlis Kaldma 76kg 1.koht

17.-18. aprillil toimusid Euroopa 
Meistrivõistlused Aserbaidžaanis 
Bakuus, kus Ardo Arusaar (96kg) 
jõudis 12. kohale. Loosi tahtel läks 
Ardo vastamisi Gruusia maadleja 
Soso Jabidze’ga, kellega peeti maha 
tuline heitlus: esimesel kolmandikul 
pidi Ardo punkti loovutama ja kaotas 
seega esimese kolmandiku; teisel kol-
mandikul näitas grusiin üles erilist 
jõhkrust ja lõi peaga Ardo ninaluusse 
mõra, Ardo sai vastase ebasportliku 
käitumise eest kaks punkti, kaotus-
seisus läks grusiin veelgi agressiivse-
maks, kuid Ardol õnnestus veel üks 
punkt teenida; kolmas ja otsustav 
kolmandik lõppes 1:0 kaotusega Ardo 
kahjuks. Ning kohtumise üldseisuks 
2:1 grusiini kasuks. Gruusia maadleja 
saavutas kokkuvõttes kolmand koha. 
Kohtumist võid vaadata fila kodule-
helt: http://www.fila-wrestling.com/
webtv/index.php?option=com_video&
task=video&id=9613&compet=1099

24. aprill peeti Kadettide Eesti Meist-
rivõistlusi vabamaadluses Põltsa-
maal, kus Marek Lainela (69kg) sai 2. 
koha ja Raido Liitmäe (76kg) tõi koju 
1. koha. 

Olev Nisumaa

Köögiviljasupp sulatatud juustuga 6 
portsjonit a`340g

Kartul 240 g
Porgand 30 g
Vesi 1,5 l
Köögiv. Puljong 20 g
Sellerivars 30 g
Toiduõli 30 g
Viiner 200 g
Sulat.juust 150 g
Külmutatud köögivili 200 g
Roheline sibul 12 g

Valmistamine:
- pese ja koori köögiviljad, tükelda 
kuubikuteks;
- lisa keevale veele puljongi pulber;
- kuumuta pannil kuumas õlis por-
gand, sibul, seller ja tükeldatud vii-
nerid;
- keevasse puljongisse lisa kartulid, 
keeda poolpehmeks, lisa külmutatud 
köögiviljasegu, veidi hiljem ka por-
gand, sibul, seller ja viinerid;
- kui köögiviljad supis on pehmed, lisa 
sulatatud juust, lahusta segades (ära 
juustuga suppi enam keeda);
- serveeri supp hakitud maitsetsero-
helisega.

Hapukapsasalat 6 portsjonit a´75 g

Hapukapsas 300 g
Roheline sibul 20 g
Õun 100 g
Redis 60 g

Basiilikuõli 10 g
Suhkur (mesi) 15 g
Petersell 3 g

Valmistamine:
- pese salatiained külma vee all;
- koori õun ja eemalda ka südamik;
- tükelda või riivi jämeda riiviga õun 
ja redised;
- tükelda sibul ja petersell;
- sega kõik salatikomponendid, mait-
sesta suhkru ja basiilikuõliga (kui 
kasutad suhkru asemel mett, lahusta 
see õliga enne salatile lisamist);
- serveeri salatit prae juurde või eral-
di vahepalana.

Marjavaht rõõsa koorega 6 portsjonit 
a´230 g

Marjad 750 g
Suhkur 200 g
Sidrun 50 g
Munavalge 6 tk 
Želatiin 36 g
Vesi (želatiinile) 220 g
Rõõsk koor 180 g
Melissi või mündi lehti

Valmistamine:
- paisuta želatiin külma veega;
- püreeri marjad, lisa suhkur, vajadu-
sel maitsesta sidruniga;
- kui želatiin on paisunud, sulata see 
vesivannil ja sega püreega;
- eralda muna valged munakollastest, 
vahusta tugevaks vahuks;
- sega munavalgevaht marjapüreele;
- tõsta mass serveerimisnõudesse tar-
duma;
- serveeri rõõsa koorega, võid kaunis-
tada melissi või mündi lehega. 

„Aita end ja kaitse teist!“

27. mail toimub Tarsi talus maakond-
lik ohutuspäev eakatele, kus räägi-
takse, kuidas igapäeva elus turvali-
selt ja ohutult käituda. 

Päevakava:
10.00 – 10.15 tervitused politsei- ja 
päästeosakonna juhtidelt
10.15 – 10.45 arsti loeng ealistest ise-
ärasustest ja vigastuste ennetamisest
10.45 – 13.00 huvitavad töötoad, kus 
näidatakse praktilist tulekustutust 
ja elustamist; räägitakse esmaabist, 
liiklusohutusest; õpetatakse metsas 
liikuma ja vältima eksimist; korstna-
pühkija räägib tuleohutusest ja suit-
suanduritest

13.00 lõuna
14.00 interaktiivne näidend
14.30 esineb Voldemar Kuslap
15.30 tagasiside, tunnistused, kõigile 
Tervise Edendaja ajaleht!
16.00 kojusõit

Terve päeva jooksul saab mõõta ter-
visenäitajaid (kolesterool, veresuhkur 
tasuline 30.-). Transport üritusele on 
organiseeritud ühiselt. Bussisõit mak-
sab 50 krooni. 

Palun registreeruda 15. maiks telefo-
nil 489 4777 või 526 9841 

Ilme Roosi 
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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

OÜ ESTEST PR OSTAB

METSA- JA PÕLLUMAAD

Tel: 514 5215
504 5215

Maikuu sünnipäevalapsed

Salme Riivel   87 
Vaike Varikmaa  86 
Vilhelmine Lääts  86 
Lembit Varikmaa  83 
Amanda Maalinn  81 
Aino Saareste   80 
Meida Vaino   80 
Aino Noppel   75 
Mati Roosi   60 

On päevi nagu lapsesilmad selged,
öid sametina pehmeid, sumedaid,

on inimesi avaraid ja helgeid
ja siiralt armastavaid südameid

Palju õnne!

Meie hulgast lahkunud
Aivo Toome

Uued ilmakodanikud

Gea Mägi
Siiri Anet Plamus Märjamaa Loomapoes

Pärnu mnt. 27 
(kiriku vastas) müügil:

- mineraalsöödad veistele, lam-
mastele, sigadele, kanadele; 

- soolakivid;
- täispiimaasendaja vasikatele;
- söögid, maiused ja muud tar-
vikud lemmikloomadele ja lin-

dudele; 

ja palju muud kaupa.

Tulge ja külastage meid! 
E-R 10.00-18.00
L     10.00-15.00 

Info telef. 5698 2243 ja 5740 
0975

kutsub endiseid töötajaid ja lõpetajaid

VILISTLASTE 
KOKKUTULEKULE

laupäeval, 12. juunil 2010

Osavõtumaks 100 kr tuleb tasuda sulara-
has kooli kantseleisse või kanda arveldus-
arvele 221049271899, konto omanik Lie-
sel Veskimägi, hiljemalt 1. juuniks 2010.

Alates 2. juunist on võimalik tasuda ainult 
sularahas kantseleisse või registratuuris 
kohapeal.
NB! Selgitusse märkida „kokkutulek“, osa-
leja nimi (ka endine) ning kooli lõpetamise 
aasta.

Jälgige kodulehte, lisandub päevakava.

Info: Tel. 482 4545, 505 2766 - sekretär 
Anu Tikerpalu, kool@vigalattk.ee

Mob. 5693 9084 – noortejuht Liesel 
Veskimägi, liesel@vigalattk.ee

Muuseumiöö

Sillaotsa Talumuuseumis
15. mail algusega  kell 17.00

Roheline turg ja mokalaat

17.00 - Roheline turg - taimede ja istu-
tusmaterjali rahavaba vahetus

18.00 – 20.00 - Lugusid lindudest ja 
lindudega – linnuvaatlusretk harras-

tusornitoloogi ja kodu-uurija Eedi Lelovi 
juhendamisel

20.00 – 22.00 - Öölood püstkojas koos 
kirjanik Arvo Valtoniga

Koostöös Valgu Raamatukoguga näitus 
Arvo Valtoni loomingust

15. mail alates kella 17.00 Sillaotsa Talu-
muuseumis prii sissepääs

Info: sillaotsa@velise.ee

489 7764

5397 9308

Kütteladu müüb pakitud

TURBABRIKETTI
PUIDUBRIKETTI

Kohalevedu
Tel. 51 49 745

03.05 toimuvad muudatused 
piirkonnapolitseinike 

telefoninumbrites: 

Märjamaa konstaablijaoskond, Mär-
jamaa Sauna 1a, (Märjamaa vald ja 

Vigala vald)

Piirkonnavanem Gert Kalmiste 
612 3516

Piirkonnapolitseinik Aavo Väli 
612 3517

Piirkonnapolitseinik Priit Langi 
612 3518

Piirkonnapolitseinik Rain Saar 
612 3518

Politsei kiireloomulise vajaduse 
korral helistage endiselt 110


