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Head Vigala inimesed, möödunud 
on juba mõned aastad kui avaldati 
Mihkel Aitsami Vigala Kihelkonna 
ajalugu. Peale seda on lugejani jõud-
nud veel ka Pärimuse pärlid. Siinkir-
jutajate meelest sobiks sinna ritta ka 
üks fotoraamat Vigala elust-olust 20. 
sajandi alguses. Fotoraamat, mis an-
naks meile ülevaate meie vanaisade-
vanaemade igapäevaelu rõõmudest ja 
tegudest, neid ümbritsenud hoonetest 
ja sündmustest. 

Miks seda nüüd teha? Ajad mööduvad 
ja inimesed ei tunne oma albumites 
enam võib-olla paljusid sündmuseid ja 
inimesi ära. Aegade möödudes ja ini-
meste lahkudes igavikuteele võib juh-
tuda, et osad fotod rändavad ka prügi-
kasti või ahju alla. Meie eesmärk oleks 
aga kokku koguda, digitaalsel kujul, 
Vigala pärimus piltides, ennem kui 
on liiga hilja. Meie usume, et praegu 
on veel võimalik enamus 20. sajandi 
esimese poolega seotud fotodele leida 
õiged pealkirjad ning nendel olevate-
le inimestele ja sündmustele nimedki 
alla. Selline kogumik oleks ilusaks 
täienduseks juba seniavaldatule ja 
sobiks kindlasti iga Vigala pere ja ka 
iga Vigalaga seotud inimese raamatu-
riiulile või kapinurgale.

vigalas juba algatusest 
puudu ei tule
Möödunud nädalal sain valla-
valitsuses kokku kahe meeldiva 
noormehega, keda mäletan nen-
de kooliajast. Martin töötab täna 
Okupatsioonide muuseumis ja 
Siim Eesti Sõjamuuseumis. Selgus, 
et kuigi nad suurema osa ajast töö-
tavad ja elavad Tallinnas, on nad 
siiski tõsised Vigala fännid. Koh-
tumisel tutvustati mõtet otsida 
kodudest üles ning digitaliseerida 
ajaloolised fotod, lisades fotodele 
ka info neil kujutatu kohta ning 
piltide paremikust koostada Viga-
la fotoalbum. 

Täna on ilmselt veel enamikule 
fotodele võimalik juurde lisada 
allkiri fotol jäädvustatud kohtade, 
sündmuste ja inimeste kohta, mis 
annab neile fotodele suure lisa-
väärtuse. Mida aeg edasi, seda vä-
hemaks jääb teadjaid ja ka vanade 
fotode eluiga pole lõputu. Seega on 
viimane aeg käised üles käärida ja 
pihta hakata.

Fotode kogumisel panen ette kasu-
tada ka meie külavanemate ja mui-
du entusiastide abi. Ma julgen nii 
Martinit kui Siimu isiklikult soo-
vitada - kuigi tegemist on küllaltki 
noorte meestega, on tegemist laia 
silmaringi ajaloohuvilistega, kelle 
puhul pole karta fotode kaotsimi-
nekut ja muid pahandusi. Küll aga 
võime kõik koos anda oma panuse 
Vigala ajaloo jäädvustamiseks.

Priit Kärsna
vigala vallavanem

vigala vald FOtOdEs

Siinkohal siis Sulle, armas Vigala 
inimene, üleskutse - vaata läbi oma 
fotod ja kui leiad midagi huvitavat, 
mida võiks jagada ka teistega, siis 
pane see kõrvale – kevadel hakkame 
materjali kogumise ja digitaliseeri-
misega pihta! Ühtegi fotot me enda 
kätte ei jäta – peale digitaliseerimist 
saate te need täpselt samas seisukor-
ras kindlasti tagasi! Suurem ja aktiiv-
sem materjalikogumine, nagu öeldud, 
algab kevadel ja sellest „hoiatame“ 
kindlasti ka lehe vahendusel ette, et 
te ei ehmataks, kui uksele koputab 
pärimusekorjaja. 

Usume, et üheskoos suudame selle 
materjali kokku korjata ja järeltule-
vatele põlvedele vaatamiseks säilita-
da.

Martin Andreller, 
Okupatsioonide muuseum 
tel. 503 7152; e-post: 
martin@okupatsioon.ee 

Siim Õismaa, 
Eesti Sõjamuuseum – Kindral 
Laidoneri muuseum
tel. 5649 4894; e-post: 
siim.oismaa@esm.ee
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Neljapäeval, 14. jaanuaril said Kivi-
Vigala põhikooli õpilased neljanda 
tunni alguses väikese üllatuse osali-
seks. Tavapäraselt helises küll tunni-
kell, aga niipea kui õpetaja oli tundi 
jõudnud, kõlas kogunemisest märku 
andev „kolm kella“. Kui lapsed häm-
mingus õpetaja poole vaatasid, kinni-
tas too, et kõik on õige, ainult et toolid-
ki tuleb kaasa võtta. Siis oli selge, et 
see polnud tavaline kogunemine. Ega 
olnudki. Aga keegi ei teadnud ka, mis 
toimumas. Info ei olnud lekkinud. 
 Kõik kohal, astus koolipere 
ette direktor Kristine Niit, vaatas kor-
raks kavalalt oma hoolealused üle ja 
hakkas lugema. Alguses vaatasid pal-
jud ärevusega, mis see siis tähendab, 
peagi aga unustasid kõik end lihtsalt 
kuulama - direktor oli hea valiku tei-
nud. Kristine Niit luges ette Leelo 
Tungla katkendit raamatust „Neit-
si Maarja neli päeva“, mis oli üheks 
tema kooliea lemmikraamatuks. Kui 
direktor lõpetas, oli mõnel kuulajatest 
peas selline nägu, et esimesel võima-
lusel ta selle raamatu endale raama-
tukogust hangib. 

Aga miks ikkagi selline ettelugemine? 
See saladus tuli minul emakeeleõpe-
tajana paljastada - alanud aasta 2010 
on üleriigiline lugemisaasta. Selgita-
sin, miks selline idee on sündinud ja 
mis sel aastal teoks saab. Lõpetasin 
oma lühikese sõnavõtu lootuses, et 
nii mõnestki koolipoisist, -tüdrukust 
saab lugemisaasta lõpuks aktiivne 
lugeja.
 Siis astus õpilaste ette meie 
kooli hea sõber, Kivi-Vigala raama-
tukogu juhataja Mai Sipelgas, kes 
rõõmustas kuulajaid vahva looga Ru-
dolf Sirge raamatust „Väike, aga tub-
li“. See oli väga armas ja vahva lugu 
koerakutsikast, kes lastele hulgaliselt 
elamusi pakkus. 
 Raamatukogu juhataja Mai 
jutustas, et tema lapsepõlves, vahe-
tult pärast sõda, oli raamatuid vähe 
ja iga raamat oli suure väärtusega. Ta 
rõhutas tänavuse lugemisaasta täht-
sust ja märkis, et lugemisaasta ko-
dulehel on öeldud - lugemine on üks 
tasuta ajaveetmisviisidest – raama-
tukogude kasutamise eest ei küsita 
endiselt midagi. 
 Kivi-Vigala põhikoolil on lu-
gemisaastaga seoses plaanis mitu põ-
nevat üritust.

Eve Kärsna 
emakeeleõpetaja

ii õppeveerandi tulemused 
Kivi-vigala Põhikoolis
Ainult hindele „5“ õppisid:
2.kl - Jürgen Kõllo, Egert Nei, Henry 
Tiitus
3.kl - Aveli Meeles, Anete Vahl
4.kl - Kadri Kärsna
5. kl - Gerli Kullap, Grete Kärsna, 
Krista Muhu
7. kl - Kristina Muhu
9. kl - Piia Laan, Karolin Niit

“4” ja “5” olid tunnistusel järgmistel 
õpilastel:
2.kl - Andreas Liitmäe
3.kl - Raido Liiv, Kärt Kukk, Aaron 
Mere, Rando Ollo, Rannes Rukki, 
Kristin Viimne
4. kl - Robert Haljas, Mari-Liis Lusti, 
Alexandra Vaikmaa
5. kl - Andra Veiand, Kristi Viimne
6. kl - Kärolin Lints, Keily Moks, Keit-
lin Niit, Pille Siimar, Annabel Vaar-
ma 
8. kl - Janette Liitmäe, Liis Siimar
9. kl - Katre Amann

II veerandil toimunud olümpiaade ja 
võistluste tulemused: 
17. detsembril toimus taas I kooliast-
me koolidevaheline mälumäng, kus 
seekord saavutati 11. koht 43 punk-
tiga. Võistkonda kuulusid Silver Hal-
jas (1.kl), Egert Nei (2.kl), Anete Vahl 
(3.kl).
20. novembril toimus Rapla maakon-
na geograafiaolümpiaad. 7.kl osales 
Kristina Muhu (15. koht), 8.klassist 
Liis Simar (21.) ja Janette Liitmäe 
(22.) ning 9.klassist osalesid Piia 
Laan (17.), Katre Amann (18.-19.) ja 
Karolin Niit (20.).
19. novembril toimusid matemaatikas 
nuputamisülesannete lahendamise 
võistlused 5.-6.klassile ja 7. klassile. 
IV koha saavutas 5.-6.klassi võist-
kond, kuhu kuulusid Krista Muhu, 
Kristi Viimne, Pille Siimar ja Rei-
go Alu. 7. klassist osalesid Kristina 
Muhu, Kert Kukk ja Tauno Roland.
13. novembril peeti maha ägedad 
võistlused 4.-5.kl õpilaste rahvaste-
pallis Alu võimlas. Kivi-Vigala Põhi-
kooli esindasid: Tauri Seits, Robert 
Haljas ja Kadri Kärsna 4.klassist 
ning Egert Laidsalu, Gerli Kullap, 
Grete Kärsna, Pirjo Paukku ja Andra 
Veiand 5.klassist. 

Kristine niit
Kivi-vigala Põhikooli direktor

2009/2010 õppeaasta teine veerand on 
ammu möödas, nüüd siis ülevaade tu-
lemustest.
II veerandil olid kõige tublimad õppi-
jad:
1.kl – Mari Saffre, Kristo Lebin
3.kl – Raido Rehepapp
4.kl – Hanna Hatto
5.kl – Adeele Zagurski
6.kl – Arnold Zagurski

Samuti hästi õppisid ja said tunnis-
tusele hindeks neljad-viied järgmised 
õpilased:
1.kl – Liisa Nazarov, Kristofer Ko-
lesov, Andreas Tõldmaker; 
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, Triinuly Veimann, And-
reas Välis, Hannes Välis; 
4.kl – Jaanica Hatto, Jarko-Jael Jões-
sar, Pille-Riin Noppel, Urmis Vei-

mann, Andreas Viibus, Tanel Üle-
maante; 
5.kl – Katri Alesma, Evely Lebin, An-
nika Otti, Tiina Põlma; 
6.kl – Kersti Einling, Teet Roosi, 
Mery-Liis Välis; 
7.kl – Margus Põlma, Triinu Üle- 
maante; 
8.kl – Taavi Kliss, Doris Välis; 
9.kl – Grete Kupp, Märt Pilman, Anni 
Vitsberg.

Loodetavasti naudivad kõik selle aas-
ta talve – nii kaunist loodust kui ka 
suusatamise, uisutamise ja kelguta-
mise võimalust.

Jõudu, tervist ja energiat kõigile pi-
kaks kolmandaks veerandiks!

marje Orav
vana-vigala Põhikooli õppealajuhataja

ii veerand vana-vigala Põhikoolis

Kivi-vigala 
põhikoolis algas 

lugemisaasta
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Digiretsept on elektrooniline ravimi-
retsept, mille arst patsiendile arvutis 
välja kirjutab. Digiretsepti ei prindita 
välja, vaid saadetakse arsti arvutist 
interneti teel otse retseptikeskusesse. 
Retseptikeskus on retseptide (ravi-
mid, imikutoidud) ja meditsiinisead-
mete kaartide väljakirjutamiseks ja 
töötlemiseks asutatud elektrooniline 
andmekogu.

Milliseid muudatusi digiretsept kaasa 
toob?
 Digiretsepti tulekuga kaob 
ära senine roheline retseptiplank. 
Apteeki ravimit välja ostma minnes 
ei pea inimesel olema kaasas paber-
retsepti. Selle asemel peab apteeki 
minnes kaasa võtma isikut tõendava 
dokumendi, kus oleks peal pilt ning 
isikukood, näiteks ID-kaart, juhiluba 
või pass. Apteeker leiab retseptikes-
kusest patsiendi isikukoodi abil hõlp-
sasti üles kogu talle vajaliku info.
 Tulevikus saab arst analoog-
selt välja kirjutada ka meditsiinisead-
me kaarti, näiteks glükomeetri testri-
bade ostmiseks.

Millistest apteekidest on juba praegu 
võimalik digiretsepti alusel ravimeid 
saada?
 Digiretsepti alusel väljakirju-
tatud ravimid saab kätte retseptikes-
kusega liitunud apteegist. Nimekirja 
näeb kodulehel – www.haigekassa.ee/
digiretsept. Ka Kivi-Vigala ja Vana-
Vigala apteekidest saab digiretsepti 
alusel ravimeid osta. 
 Retseptikeskusega liitunud 
arstid ja apteekrid tunneb inimene 
ära digiretsepti logoga kleebise järgi 
raviasutuse või apteegi uksel. Tulevi-
kus saab ravimi digiretseptiga kätte 
igast Eesti apteegist.
 Kui arst kirjutab välja digi-
retsepti, saab selle alusel ravimi kohe 
osta ükskõik millisest süsteemiga lii-
tunud apteegist.

Kuidas digiretseptiga ravimi apteegist 
kätte saab? Kas endiselt saab kellegi 
teise jaoks retsepti järgi rohtu osta?
 Ravimi väljaostja peab ap-
teekrile esitama enda isikuttõendava 

dokumendi, millel on foto ja isiku-
kood. Isikukoodi alusel leiab apteeker 
retseptikeskusest üles õige retsepti. 
Kui Te ostate ravimit kellelegi teise-
le, peate apteekrile esitama patsiendi 
isikukoodi ning lisaks enda dokumen-
di.

Privaatne retsept
 Kui arst digiretsepti koostab, 
on retsept vaikimisi avalik st retsep-
ti saavad välja osta kõik isikud, kes 
teavad patsiendi isikukoodi. Kui soo-
vite retsepti alusel ainult ise ravimit 
osta, teavitage sellest oma arsti, kes 
märgib teie soovi retseptile. Privaat-
set retsepti saab välja osta ainult pat-
sient ise. 
 Volitatud retsepti saavad väl-
ja osta nii patsient ise, kui ka tema 
poolt volitatud isikud.
 Juhul kui retsepte on ootel 
mitu, tuleb teada ka ravimi nime või 
toimeainet ja ostjal tuleb kindlasti 

digiretsepti kasutamisest     

esitada ka isikut tõendav dokument 
ning tema isikukood salvestatakse 
retseptikeskusesse. 

Ülemineku periood
 Alates 1. jaanuarist 2010 keh-
testati kahekuuline digiretseptile üle-
mineku periood. Selle perioodi kestel 
saab apteek ravimeid väljastada nii 
paber- kui digiretsepti alusel. Üle-
minekuperioodi kestel arst ühele ja 
samale patsiendile korraga enam nii 
digi- kui paberretsepti kirjutada ei 
tohi. 
 Kui saate arstivisiidil rohelise 
retseptiplangi, tähendab see, et te-
gemist ei ole digiretseptiga ja ravimi 
saab kätte igast Eesti apteegist.

Peale üleminekuperioodi lõppu võib 
arst erandkorras, näiteks koduvisiiti-
del, patsiendile välja kirjutada paber-
retsepti.

Eesti Haigekassa Pärnu osakond
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vallavalitsusEs ja vOliKOgus

vigala vallavalitsuses

02.12.2009 istungil otsustati:
- määrata koha-aadressid 24 maaük-
susele
- lubada erastada maad ühel taotlejal
- moodustada kuus katastriüksust 
maa riigi omandisse jätmiseks
- väljastada projekteerimistingimused 
ühele taotlejale
- anda kirjalik nõusolek ühe ehitise 
püstitamiseks
- väljastada kasutusload kahele ehiti-
sele
- kiita heaks üks puurkaevuprojekti 
aruanne
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale
- eraldada sotsiaaltoetusteks 8040 
krooni. Maksta igale Vigala valla 
elanike registrisse kantud vanadus-
pensioni saavale isikule pensionäri-
de täiendavat sotsiaaltoetust a’ 300 
krooni ning maksta mujal õppivatele 
põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele 
töövihikute toetust 2009/2010 õppe-
aastal kuludokumentide alusel a’ 150 
krooni

16.12.2009 istungil otsustati:
- määrata koha-aadressid 30 maaük-
susele
- moodustada Siilu katastriüksus 
Vängla külas kasutusvaldusse and-
miseks

- määrata Vigala vallas Tõnumaa 
külas asuva Vigala vallale kuuluva 
krossiraja teenindusmaa suuruseks 
8,61 ha
- väljastada projekteerimistingimused 
kolmele taotlejale
- väljastada kasutusload kahele ehiti-
sele
- kiita heaks üks puurkaevuprojekti 
aruanne
- kehtestada arvestusliku kulu mak-
sumuseks ühe õpilase kohta Kivi-Vi-
gala Põhikoolis ja Vana-Vigala Põhi-
koolis 2010.a. 17192 krooni
- eraldada sotsiaaltoetusteks 10604 
krooni 

13.01.2010 istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotlejal
- lõpetada vara kompenseerimise me-
netlus 9 õigustatud subjekti suhtes
- väljastada projekteerimistingimused 
kahele taotlejale
- väljastada ehitusluba kahele taotle-
jale
- väljastada kasutusload ühele ehiti-
sele
- eraldada sotsiaaltoetusteks 3635 
krooni
- määrata Arengufondi hariduse osa-
fondi Vigala valla esindajaks Kristine 
Niit
- sõlmida leping MTÜ Vigala Külade 
Ümarlauaga Kivi-Vigala külade kes-
kuse hoone tasuta kasutusse andmi-
seks
- doteerida OÜ Venderloo Bussid Pär-
nu –Haapsalu liini 150 krooni kooli-

päeva eest kuni aasta lõpuni
- toetada Vigala Võrkpalliturniiri kor-
raldamist 8000 krooniga
- toetada 20.02.2010 toimuvat üritust 
“Vastlapäev kogu perele” 5000 kroo-
niga

21.01.2010 istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimused 
ühele taotlejale
- arutusel oli 2010. aasta eelarve

vigala vallavolikogus

28.12.2009 istungil otsustati:
- lubada Vigala Vallavalitsusel ja 
valla allasutustel kuni eelarve vastu-
võtmiseni iga kuu teha kulutusi ühe 
kaheteistkümnendikuni tööjõukulude 
ning toetuste ja finantskulude osas 
ja ühe viieteistkümnendikuni majan-
duskulude osas 2009.aasta eelarves 
ettenähtud kulutustest
- kinnitada 2010.aasta eelarve menet-
lemise kava
- anda MTÜ-le Vigala Külade Ümar-
laud kümneks aastaks tasuta kasu-
tada Vigala külade keskuse hoone, 
inventar ja seadmed
- määrata sihtotstarbed kahele maa-
üksusele
- kinnitada vaba põllumajandusmaa 
kasutusvaldusse andmise nimekiri
- arutusel oli Vigala valla ühisvee-
värgi- ja kanalisatsiooni kasutamise 
eeskiri

Pensionäri tulumaksuvaba tulu on ka sel 
aastal maksimaalselt 5250 krooni kuus
tasuB tEada

Tulumaksuseaduse kohaselt on riik-
liku pensioni maksuvaba tulu 36 000 
krooni aastas ehk 3000 krooni kuus. 
Järelikult see osa pensionist, mis üle-
tab 3000 krooni kuus, kuulub tulu-
maksustamisele.
 Samal ajal on nii töötavale kui 
ka mittetöötavale pensionäril õigus li-
saks ka üldisele maksuvabastamisele 
tulule, mis on 27 000 krooni aastas 
ehk 2250 krooni kuus.
 Seega pensionär võib saada 
maksuvabalt kokku kuni 5250 krooni 
kuus.
 Üldine maksuvaba tulu (2250 
kr) arvesse võtmiseks peab mittetöö-
tav pensionär esitama avalduse elu-

kohajärgsele pensioniametile. Aval-
duse (blankett on saadaval ka www.
ensib.ee) peab kindlasti olema märgi-
tud avaldaja nimi, isikukood, elukoht 
ja kuu ning aasta, millest alates soo-
vitakse maksuvaba tulu arvestamist. 
Allkirjastatud avalduse võib saata 
posti teel või ise pensioniametisse ko-
hale viia.

NB! Kui mittetöötav pensionär on 
avalduse pensioniametile juba korra 
esitanud, siis iga pensionitõusu järel 
või uue aasta saabudes uut avaldust 
esitada ei ole vaja.
 Töötav pensionär peab vali-
ma, kas ta soovib lubatud tulumak-
suvaba osa arvestamist töötasult või 
pensionist ja esitama avalduse vasta-
valt tööandjale või pensioniametile. 
Mõlemas kohas seda teha ei saa.

Näiteks:
Kui töötav pensionär on esitanud 
avalduse tulumaksu vabastamise 
kohta tööandjale, siis üldist tulumak-
suvaba tulu (2250krooni) arvestabki 
palga maksmisel tööandja. Kui samal 
ajal tema pensionisuurus on näiteks 
4500krooni, siis 3000 krooni sellest on 
maksuvaba ja 1500 kroonilt peetakse 
kinni tulumaksu 21%;
 Kui töötav pensionär esitab 
kõnealuse avalduse pensioniameti-
le, siis on tulumaksuvaba kuini 5250 
kroonine pension ning tulumaks pee-
takse kinni tööandja juures kogu töö-
tasult.

Elve tonts
sotsiaalkindlustusameti 

avalike suhete juht
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Külaelanikud on märganud, et lumest 
ja külmast hoolimata toimub Vana-
Vigala apteegimajas remonttööd. 
Eterniidist katusekate on asendatud 
klassikalise plekk-katusega, korras-
tatud on tuulekoda. Järge ootavad 
akende vahetamine, välisuste paigal-
damine, välisseinade soojustamine ja 
vooderdamine. Tööde teostajaks on 
ehitusfirma Eriosa OÜ, kelle tööga ol-
lakse rahul. 

1930-ndate aastate keskel ehitatud 
maja vajas hädasti remonti, et pääs-
ta maja hävimisohust. Nii otsustasid 
ettevõtlikud naised Aili Averin, Ly 
Välis ja Helbe Kliss OÜ Vigala Aptee-
gist, kirjutada projekt “Vana-Vigala 
apteegimaja renoveerimine I etapp“ 
ning esitada taotlus Raplamaa Part-
nerluskogule. Projekt sai toetust Lea-
der programmi meetmest 1.2. Mik-
roettevõtluse areng summas 142 427 
krooni ja töödega alustati möödunud 
aasta novembrikuus. I etapiga tahe-
takse lõpule jõuda märtsis.

Apteekide majandamiseks on loodud 
ettevõte Vigala Apteek OÜ. Apteegi-
alane ettevõtluse traditsioon pärineb 
Vigala mail alates 1907-ndast aastast, 
enne seda apteek Vigalas puudus. 
Projektitaotluse üheks eesmärgiks 
oli jätkata apteegi eksisteerimise pi-
kaajalist traditsiooni Vigala mail. Va-
na-Vigala apteegi teeninduspiirkond 
on suur, hõlmates kogu Vana-Vigala 
küla, Vängla, Paljasmaa, Oese, Läti jt 
lähiümbruskonna külad nii oma val-
las kui ka naabervallas. Vana-Vigala 
apteek on põhiapteek, haruapteeki-
deks on Kivi-Vigala apteek ja apteek 
Märjamaal, mis asub perearstikesku-
ses. 

Projektitegevustega korrastatakse 
apteegimaja ja luuakse personalile 
ning klientidele kvaliteetne ettevõt-
luskeskkond, mis soodustab Vana-Vi-
gala küla arengut.

2010 on OÜ Vigala Apteek esimene 
väikese juubeli aasta, viis aastat ta-
gasi 2. veebruaril registreeriti ettevõ-
te Äriregistris ning seda võikski luge-
da ametlikuks sünnipäevaks.

maie Üürike
vana-vigala külaelanik

juubeliaastal ilusaksmtÜ vigala Külade Ümarlaud on 
sukeldunud projektidesse

Rõõm on tõdeda, et esimesed katsetu-
sed on juba projektide toimetamisel 
tehtud. Tänu abivallavanema Riina 
Redlichi aktiivsele toetusele sai saa-
detud Kohalikku Omaalgatuse Prog-
rammi taotlus Vigala külade keskuse 
inventari soetamiseks. Projekt rahas-
tati ning nüüdseks on S.S Vigala Puu 
juba ilusad lauad ja pingid külade 
keskusesse toimetanud.

Lisaks kirjutasime projekti ka LEA-
DER-meetme raames, et keskus saaks 
kogu puuduva mööbli (peeglid, toolid, 
kapid, jm) ning ootame taotluse kin-
nitust. Kui kõik pingutused vilja kan-
navad on jälle midagi ilusat soetatud 
ning külaelanikel võimalus keskuse 
üritusi paremas keskkonnas nautida.

liina Kikas
mtÜ vigala Külade Ümarlaud

Märtsis esilinastub uus eesti dokumentaalfilm AEG ON SIIN. Filmis jälgitakse 4 
erinevat last nende esimesel kooliaastal, kuidas nad suudavad kohaneda uue 
elu ja keskkonnaga. Üks filmi tegelastest on Vigala poiss Fred.

 21. veebruar kell 13.00 Vana-Vigala Rahvamajas  

Näidatakse lõike valmivast filmist ja räägitakse pikemalt filmi saamisloost. Kui-
das toimus tegelaste valimine ja kuidas möödus aasta nende seltsis. Kindlasti 
tuleb juttu dokumentaalfilmi tegemisest üldisemalt, kas sellest, mis saab filmist 
siis, kui see valmis on. 

ÜRITUS ON TASUTA

AEG ON SIIN
Rezhissööt Marje Jurtshenko
Dokumentaalfilm, 75 min 
Eesti 2010

Vahel võib hetk kesta igavesti, vahel kaovad päevad märkamatult. 
Joonas, Karit, Doris ja Fred on 7-aastased ja alustamas oma esimest kooliaas-
tat. Nad elavad erinevais Eestimaa paigus, tulevad erinevatest keskkondadest, 
neil on erinevad eluviisid ja nad on oma loomult väga erinevad. Kuid aeg nende 
ümber käib ikka sama ringi pidi. Esimese kooliaasta jooksul peavad nad omaks 
võtma palju uut – liig varased hommikused ärkamised, lõputud õppimised, uued 
kohustused, positsioonivõitlused klassis. Samas kui kõik, mida nad sooviksid, 
on vaid olla koos oma sõpradega, süüa šokolaadi, õues mängida ja joosta võidu 
tuulega.
Dokumentaalfilm jälgib nelja last läbi nende esimese kooliaasta. 

Teade ettevõtjatele!

Ettevõtja, kes omab registreerin-
gut majandustegevuseregistris, 
peab igal aastal esitama hiljemalt 
15.aprilliks kinnituse registreerin-
gu õigsuse kohta.

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

PIIRKONDLIKU METSASPETSIALISTI
PEETER PAUNMAA VASTUVÕTT
VIGALA VALLAVALITSUSES

TEISIPÄEVAL 2. VEEBRUARIL, 
16. VEEBRUARIL JA
2. MÄRTSIL KELL 9.00 – 13.00

TELEFON 5344 8701
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maadlusuudised
12.12.2009 toimus Märjamaa Kapp
Noored:
Andreas Välis  40kg 1.koht
Hannes Välis  49kg 1.koht
Õpilased:
Hans Veskimägi 44kg 2.koht
Ricardo Bianchi +73kg 3.koht
Kadetid:
Karlis Kaldma  76kg 1.koht
Raido Liitmäe  76kg 2.koht
Marko Piir  +76kg 3.koht
Täiskasvanud:
Jaan Kuusik  84kg 3.koht
Ardo Arusaar  96kg 1.koht

Ardo Arusaar võitis ka Raplamaa ab-
soluutse meistritiitli alistades teiste 
hulgas ka Madis Sihimetsa.
 15.01.2010 maakonna eduka-
mate sportlaste valimisel saavutas 
Karlis Kaldma noormeeste seas kol-
manda koha.

Olev nisumaa

vana-vigala Põhikooli õpilased on 
edukad spordis

Detsembrikuu keskel võtsid Vana-Vi-
gala Põhikooli õpilased osa maakonna 
6.-9.klassi õpilaste võrkpalli rahva-
liigast. Kui eelmisel aastal tuli teise 
koha saavutamiseks tõsiselt pingu-
tada, siis tänavu tuli esikoht poiste-
le suhteliselt kergelt. Mängisid Janis 
Tõldmaker, Märt Pilman, Taavi Kliss, 
Riho Tammis, Vladimir Vodolaztšen-
ko, Lauri Kannela. Tänu esikohale 
seisab poistel ees 19.-20.märtsil va-
bariiklik turniir Viljandis. Tüdrukud 
aga jäid väga napilt alla Kohila tüd-
rukutele ja saavutasid teise koha. 
Mängisid Kristel Vitsberg, Tuuli Roo-
si, Laura-Louisa Saareste, Anni Vits-
berg, Doris Välis, Tiina Otti.

Samal päeval toimus ka sisekerge-
jõustiku jõuluvõistlus, kus Taavi Kliss 
hüppas 1.70 kõrgust parandades koo-
li B-klassi rekordit 10-ne sentimeet-
riga ja võitis esikoha. 60 m jooksus 
(8,43), paigalt kolmikhüppes(8.00) ja 
teivashüppes(2.60) saavutas Taavi 
teise koha. Tuuli Roosi oli teine 60 
m jooksus( 9,14) ja Kristel Vitsberg 
oli teine nii kõrgus-(1.37) kui paigalt 
kolmikhüppes(5.89). Doris Välis oli 
kolmas samadel aladel, kus Kristel 
oli teine.

Ell Rahnik

Puuviljasalat
5 portsjonit (a´100 g)

280 g õuna
180 g apelsini
250 g banaani

Kohupiima-vahukoor (a´25 g)
60 g kohupiima
60 g rõõska koort (35%)
25 g suhkrut

Valmistamine:

1. Fileeri apelsinid ja tükelda need.
2. Koori õunad ja tükelda kuubikud 
ning sega apelsinidega.
3. Koori banaanid ja lõika pikuti poo-
leks, lõika seibid ja sega kergelt üle-
jäänud puuviljadega.
4. Serveerimiseks vahusta rõõskkoor 
suhkruga ja sega kergelt hulka kohu-
piim.

Vigala valla sotsiaal- ja tervisekomis-
jon arvas, et valla ajalehes võiks olla 
oma retseptinurk Rutt Rasvalt, kes tõi 
Kivi-Vigala Põhikoolile Parima Kooli-
söökla tiitli lausa kahel aastal (2007 
ja 2009). Alates käesoelvast lehest 
hakkab ilmuma kööginurk „Rutt soo-
vitab“, kust leiate lihtsaid retsepte, 
mis valmivad kiirelt ja on kõigile kat-
setamiseks jõukohased. 

Head isu!

Hakkliha-riisi-oa supp
5-le (a´300 g)

250 g hakkliha
175 g mugulsibulat
2-3 küüslauguküünt
30 g õli
85 g riisi
60 g tomatipüreed
1,3 l vett
1,5 köögivilja või kanapuljongikuubik
125 g konserv punaseid aedube
hakitud peterselli

Valmistamine:

1. Koori, haki sibul ja küüslauk.
2. Pruunista õlis mõni minut hakkli-
ha, sibulad ja tomatipüree.
3. Lisa vesi ja puljongikuubik ja riis. 
Keeda veel tasasel tulel umbes 15 
minutit. (Riis võib olla ka eraldi ette 
keedetud.)
4. Lõpuks lisa sõela peal nõrutatud ja 
üle pestud punased aedoad.
5. Kontrolli maitset. Raputa supile 
peterselli.

Köögivilja-sardellihautis
5 portsjonit (a´250 g)

650 g kartulit
160 g porgandit
125 g külmutatud herneid
125 g sardelli
400 g vett
1 lihapuljongikuubik
50 g tomatipüreed
25 g õli

Valmistamine:

1. Koori köögiviljad ja tükelda need 
kuubikuteks.
2. Kuumuta poti põhjas õlis porgandid 
ja tomatipüree.
3. Lisa vesi ja puljongikuubik, hauta 
köögivili al`denteks, lisa herned ja vii-
lustatud sardellid. Kontrolli maitset.
4. Serveeri hakitud maitserohelisega.

Al´dente- valmidusaste, pisut krõmp-
suv või hammastele vastupanu osu-
tuv.
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M

eie
paremas maailmas
Elo Viiding

Tiit Peterson

poeesia

kitarrimuusika

Elo Viiding

Tiit Peterson

poeesia

Poeesia ja muusika ebamaine ilu,
mis liigutab sügavalt iga kuulajat...

Ajatud ja aktuaalsed teemad,
mis puudutavad igaüht meist...

21. veebruaril 2010.a algusega 16.00 tähistame Vigala külade 
keskuses meeleoluka kontserdiga vabariigi aastapäeva.

Toimub Vigala valla aukodaniku väljakuulutamine ning parimate ette-
võtjate tunnustamine.

Info ja registreerimine: 4894770, merje@vigala.ee 
Kohtade arv on piiratud, kiirustage!

Koguduse teated

EELK Vigala Maarja kogudus alus-
tab veebruari kuu teisest nädalast 
leeritundidega.

Kes soovivad tulla noorte leeri palume 
helistada koguduse telefonil 482 5690 
ja lepime sobiva aja kokku.
Leeriõnnistamine on juunis.

Noorte leeri ootame noori alates viie-
teistkümnendast eluaastast. Leeritu-
lija ei pea olema eelnevalt ristitud.

Täiskasvanute leeriga alustame lau-
päeval, 13.veebruaril kl 11.00 Kivi-
Vigalas kogudusemajas.
Leeriõnnistamine on nelipühal, 23. 
mail.

Täiskasvanute leeri ootame inimesi, 
kes on vanemad kui kakskümmend 
viis eluaastat, vanuse ülempiir puu-
dub.
Leeritulija ei pea olema eelnevalt ris-
titud.

Kui on küsimusi või välja pakutud 
ajad ei sobi, siis palume helistada ko-
guduse telefonil 482 5690

Kolmapäeval, 24.veebruaril  algusega 
kl 11.00 on Vigala kiriku ees Eesti Va-
bariigi aastapäeva palvus. 

Kaitseliit rivistub kiriku torn-mäles-
tusmärgi ees ja asetab mälestamise 
pärjad torni jalamile.

Kristiina jõgi
vigala maarja koguduse õpetaja

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud 
kuulutab välja fotokonkursi  

„KÜLAPILT“

Piltidele võib jäädvustada kõike külaga seonduvat – loodust, inimesi, vaata-
misväärsusi, ühistegevust, jms.

Külapilte ootame 26. juunini 2010, et küladepäeval teha näitus ja uueks aas-
taks (2011) kokku panna kalender.

Fotod võiksid olla salvestatud originaalsuuruses CD plaadile ning need tuleks 
toimetada vallavalitsusse. 

Kivi-Vigala, Vigala vald, 78001, Raplamaa „Külapilt“

Meie hulgast lahkunud

Ester-Armilde Thomberg
Helvi-Marianne Pipar
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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

JAANUARIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSED 

Maimu Maasikas  84 
Endel Adams   83 
Leida Meeles   82 
Elmar Tekkel   82 
Endel Koorep   81 
Helju Viirsalu   70 
Jaan Kalmus   65 
Irene Jaanson   65 

VEEBRUARIKUU 
SÜNNIPÄEVALAPSED

Vanda Kärsna   94 
Helmi Merisalu  88 
Leida Liinat   88 
Jaan Konnapere  88 
Valve Altmäe   82 
Vaike Pihelgas  80 
Margarita Liitmäe  70 
Jaan Sume   70 
Andres-Jüri Raud  65 
Arni Hints   65 
Väino Vilsar   65 
Jaan Kimp   65

Elus on hetki,
mis rõõmu toob rinda,
kord aastas on päev,

millest mööda ei minda.

Palju õnne!

Uus ilmakodanik
Gerda Asumets

OÜ ESTEST PR OSTAB

METSA- JA PÕLLUMAAD

Tel: 514 5215
504 5215   

Tähelepanu kõik ettevõtlikud ja 
lõbusad kollektiivid!

Aprillis toimub valla 
Isetegemisepäev, mille selle aasta 

teemaks on „Ulmeline kosmos“.

Sättige oma parukad ja kostüümid 
varakult vastavalt teemale valmis 
ja tulge isetegemisepäevast osa 

võtma!

TEADMISEKS

Alates käesoleva aasta 01. veebruarist avab Kivi-Vigala 
raamatukogu Päärdu külas Venematsi talus raamatute vä-
lislaenutuspunkti – eesmärgiga teenindada endise Päärdu 
raamatukogu piirkonna elanikke.
Raamatute laenutamise võimalus on iga kuu 1. ja 3. nädala 
teisipäeval.

Kivi-Vigala raamatukogu juhataja Mai Sipelgas

Vastlapäev 2010 
Kivi-Vigala 

kelgumäel!!
20. veebruaril kell 10.00

Kavas:

- Isevalmistatud liumasinate 
võidusõit (pikim liug, vigursõit)
- Tavakelkudega pikim liug ja 
vigursõit
- Rattaveeretamine
- Võistkondlikud mängud ja 
palju muud

Kohapeal pakume sooja teed ja 
maitsvat suppi.

Orienteeruvalt kell 15.00-19.00 
Kivi-Vigala Rahvamajas lastele 

ja lapsemeelsetele DISKO!!!

Kell 20.00 TANTSUÕHTU täis-
kasvanutele. Tantsuks mängib 
“Kahur ja Roos”. Pilet: 30 EEK

Tantsuõhtule võimalik reservee-
rida laudu tel. 513 9611 

(Ants Kukk)

Laupäeval 13. veebruaril 
kell 21. 00

Vana-Vigala Rahvamajas

Sõbrapäeva 
tantsuõhtu

Tantsuks mängib
 Andres Hirvela

Pilet: 35.- 

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


