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Vana-Vigalas on kujunenud tra-
ditsioon vana-aasta viimasel päeval 
Põrgupõhjal Relvastatud Võitluse Lii-
du (RVL) staabi mälestuskivi juures 
meenutada langenuid ja vastupanu-
liikumisest osavõtjaid. Kui omal ajal 
otsiti punkri asupaika, siis seda ei 
leitud, sest too pidigi olema raskesti 
avastatav. Nüüd Reemet Kasekampi 
poolt valmistatud viidad võimaldavad 
aga kergesti kohale jõuda.

Kokkutulnud kaitseliitlastele ja 
huvilistele esines oma Vigala mees 
Martin Andreller. Ajalooga kursis ole-
vana ja kirjalikele allikatele toetudes 
on temast saanud suurepärane esine-
ja. Samas kerkib alati üles küsimus, 
kas ikka kõik materjal on arhiivis 
talletatud, sest paljud metsavendade 
lood liiguvad edasi vaid suust-suhu ja 
põlvkonnast põlvkonnale.

Jaan Jeeser meenutas kohapeal 
möödunud vastupanuliikumise aega 
meenutuste põhjal, teda täiendas 
Hans Hatto, omad tähelepanekud 
oli ka ajaloohuvilisel Hillar Aiaotsal. 
Mälestuskivi ümber küünlavalguses 
seistes oli paljudel võimalus jagada 
isade, vanaisade ja külameeste mee-
nutusi. Et metsas külm ei hakkaks, 
sai juua kuuma kohvi ning teed, süüa 
võileibu ja samuti proovida metsako-
hinat ning Ilme Kurigi korvist paku-
tud küpsetisi.

1947. vana-aasta õhtu lahingus (tol 
aastal olla lund metsas vähem olnud, 
kui sel aastal ning puud olid siis ka 
hoopis madalad), kui punkri asukoht 
oli julgeolekumeeste poolt väljapei-
litud, hukkusid tulevahetuses Jaan 
Roosi ja Asta Jõesaar, ülejäänutel õn-
nestus põgeneda. Selles punkris paik-

nes RVL staap, mille juhiks oli Endel 
Redlich.

Öeldakse, et ümbruskonna puud 
helisevad miiniotsijaile vastu ning 
seekord rakette lastes anti märku, et 
teid kangelased pole unustatud. Nen-
de meeste elu aitab meil paremini 
tulevikku vaadata, samas teame kui 
tihti (vähemalt ajaloos) on vabaduse 
hinnaks elu. Eesti vaprate metsaven-
dade mälestuseks korraldatakse igal 
aastal põrgupõhja retk.

Soojad tänusõnad veel perekond 
Aosaarele ja Hattole korralduse eest. 
Traditsiooni hoidmine on tähtis järg-
nevate põlvkondade jaoks ning et teed 
ei rohtuks kangelaste radadel.

Tänan võimaluse eest enamat tea-
da saada neist meestest, kes ei allu-
nud võõrale võimule.

M
älestushetkest osavõtjad, kes leidsid võim

aluse olla om
a kangelaste radadel

Jaan Viska
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Eelmise aasta novembris olime 
koos Hedi Maasikasega viis päeva 
Austrias, et valmistada ette koostöö-
projekti Elukestva Õppe Programmi 
raames. Meid kutsus projektis osale-
ma Austrias elav leedulanna Aldona, 
kellega on koostöökogemus läbi Vana-
Vigala Põhikooli Comeniuse projekti. 
Suures osas rahastati seda lähetust 
Grundtvigi programmist, mis on elu-
kestva õppe programm ja mis tege-
leb täiskasvanuharidusega. Kui kõik 
korda läheb, siis jaanuaris-veebruaris 
esitame projektitaotluse, mille rahul-
damisel algab 2011-2013 kestev koos-
tööprojekt, millega saavad haaratud 
olema paljud Vigala inimesed ja mil-
lest tõuseb loodetavasti ka palju kasu 
ning uusi sidemeid.

Ettevalmistatava projekti teemaks 
on piirkondlikud traditsioonid ja tra-
ditsiooniline käsitöö, nende edasiand-
mine tulevastele põlvedele ning nen-
de oskuslik ärakasutamine kohalikus 
ettevõtluses. See haakub hästi Vigala 
inimeste peamise sooviga – saada näi-
teid sellest, kuidas on võimalik maal 
ellu jääda. Osalema on kutsutud rii-
gid, kellel on programmi raames erine-
vad vaatenurgad antud teema piires. 
Leedus: religioon käsitöönduslikus 
traditsioonis ja tänapäevas. Austrias: 
traditsioonide tähendus kohalikus 
põllumajanduses. Poolas: teaduse 
ja kultuuri seosed traditsioonidega. 
Eestis: IKT võimalused traditsioonide 

kogumisel, säilitamisel, õpetamisel ja 
populariseerimisel. Itaalias: turism ja 
traditsioonid – turismi mõju väikeste 
traditsiooniliste käsitööettevõtete pü-
simajäämisele. Türgi: traditsioonide 
seos Euroopa dimensioonide laiene-
misega. Läti: tants ja muusika piir-
konna traditsioonides.

Austriast meenuvad mosaiikidena 
järgmised killukesed:

- Omavalitsused polnud külastata-
vas paigas kuigi suured. 3000 inimest 
ja 100 km2 on täiesti normaalne.

- Nn eurobürokraatiat - nõuded 
(toitlustamisele, taludele jms) tun-
dusid olevat tunduvalt mõistlikumad 
võrreldes Eestiga

- Linnades jäi silma palju tänu-au-
sambaid. Näiteks katku lõppemise 
puhul jne. Inimesed on samuti palju 
religioossemad „keskmisest eestla-
sest”.

- Austerlased on väga töökad. Pal-
jud töötavad korraga paari koha peal. 
Palju on küll ka automatiseerimist, 
kuid sellest hoolimata jäi silma, et 
töötegijal on iga liigutus läbi mõeldud 
ja toimetamine pühendunud ning pro-
fessionaalne.

- Ametikooli (erakool) külastades 
jäi silma õpilaste viisakus ja profes-
sionaalne ülikiire tegutsemine õppe-
köögis.

- Austria on ainus riik maailmas, 
kuhu ehitati uus tuumaelektrijaam 
mida rahvahääletuse tulemusel tööle 

a
nagu 
Austria

ei pandud (täna reservis).
- Riigis on väga selgelt tähtsusta-

tud roheline tootmine, alternatiivsed 
energiaallikad, puhta looduse väär-
tustamine, keskkonnahoid jne.

- Väikelinnades supermarketeid 
keset linna ehitada ei lubata, et mitte 
väikekaupmehi välja suretada.

- Oluline mõtteviis: Ära kiru rii-
ki, valda. Ära oota, et keegi sinu elu 
heaks teeb. Löö ise käed külge ja vaa-
ta, millega oma äri saaks alustada.

- Kui Eestis on puskari ajamine 
ebaseaduslik tegevus, siis Austrias 
võib LEADER programmist raha kü-
sida vastava aparaadi soetamiseks. 
Erinevate kangete looduslike napside 
valmistamine on rahvuslik traditsioon 
ja turismitalude sissetulekuallikas 
(stiilinäide pildil). Samas alkohooli-
kuid nägime üksikuid.

- Austerlased armastavad hästi 
süüa ja juua. Hinnad on mõistlikud. 
Kohati tundus, et Eestis on oluliselt 
kallim.

- Rahvariiete kandmine on IN.
- Ka Eestlastel on, mille üle uhkus-

tada. Meie infotehnoloogiline tase on 
kohati palju kõrgem. Austrias võib 
näiteks vabadest traadita interneti 
võrkudest vaid unistada. Lahendu-
sed, mis meil on igapäevased, võivad 
seal olla imestamise objektiks.

Priit Kärsna
vallavanem
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II õppeveerandi tulemused Kivi-
Vigala Põhikoolis 2010/2011 õa

Lõppenud on 2010/11 õa II veerandil 
õppisid ainult hindele “5”:
2. kl - Merili Burmeister, Silver Hal-
jas
3. kl - Jürgen Kõllo, Henry Tiitus
5. kl - Robert Haljas
6. kl - Grete Kärsna

Hindele “4” ja “5” õppisid: 
2. kl - Triin Djatšok, Relika Kullap, 
Kristina Ollo, Liisbeth Naarits
3. kl - Egert Nei
4. kl - Raido Liiv, Rannes Rukki, Ane-
te Vahl
5. kl - Kadri Kärsna
6. kl - Gerli Kullap, Andra Veiand, 
Kristi Viimne
7. kl - Kärolin Lints, Keily Moks, Keit-
lin Niit, Pille Siimar, Annabel Vaar-
ma
8. kl - Kristina Muhu
9. kl - Janette Liitmäe, Liis Siimar

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

2010/2011 õppeaasta teine veerand 
on möödas, nüüd siis kokkuvõte tu-
lemustest. Väga hästi õppisid: 

1. kl – Emily Melissa Pilv, Kristen 
Kanarbik
2. kl – Alis-Angela Kuusk, Mari 
Saffre, Kristo Lebin
3. kl – Anti Asumets, Fred Kikas
4. kl – Markus Rudak
6. kl – Adeele Zagurski

Neljad-viied olid tunnistusel järg-
mistel õpilastel:

1. kl – Sirle Külaots, Riia Orgmets, 
Rando Vanikov
2. kl – Liisa Nazarov, Kristofer Ko-
lesov, Andreas Tõldmaker
3. kl – Kaily Ojavee, Andres Hatto, 
Martin-Kregory Ketkinen, Kert 
Moorbach
4. kl – Lisett-Mariin Maasikas, Rai-

do Rehepapp, Andreas Välis, Han-
nes Välis
5. kl – Hanna Hatto, Jarko-Jael 
Jõessar, Urmis Veimann, Andreas 
Viibus, Tanel Ülemaante
6. kl – Katri Alesmaa, Evely Lebin
7. kl – Kersti Einling, Kristel Kir-
sipuu, Mery-Liis Välis, Arnold Za-
gurski
8. kl – Signe-Renate Saar, Triinu 
Ülemaante
9. kl – Doris Välis, Taavi Kliss
9K kl – Cris Saar

Palju jõudu ja energiat kõigile õpi-
lastele, lapsevanematele ning õpe-
tajatele pikaks kolmandaks veeran-
diks!

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

II õppeveerand Vana-Vigala Põhikoolis

Oleme vana aasta väärikalt mööda 
saatnud koos oma rõõmude ja mure-
dega. Leiname kõik oma kaunist Ees-
ti krooni ning peame leppima uue ra-
haga, euroga. Alguses võõrastav, aga 
küllap harjume me kõik.

Aga kas ka mured ja ebameeldivu-
sed on kõiki maha jätnud? Küll oleks 
ju tore. Kuid paraku nii see pole. En-
diselt jalutavad ringi kodutud koerad, 
Kivi-Vigala kaupluse esise platsi on 
juba ammu vallutanud kasside selts-
kond. Kaks kassipreilit valmistuvad 
isegi mammadeks saama. Neil kõigil 
on tegelikult omad kodud ja mitte 
kaugel (omanikud on meile teada!).

Millegipärast nende kasside omani-
kud on unustanud omad kohustused – 
söötmise ja kodu pakkumise sootuks 
ära. Kiisukesed on nii näljased, et 
lausa hüppavad kätte kinni, kui nei-
le midagi söögipoolist pakkuda. Mina 
isiklikult olen tõesti eksinud eeskir-
jade vastu, et ära sööda hulkuvaid 
koeri-kasse, siis ei saa nendest enam 
lahti. Kuid kätt südamele pannes on 
mul väga valus vaadata neid õnne-
tuid loomakesi ja jälle libiseb minu 
pihust neile midagi söödavat. Tühjale 

kõhule lisandub ka üsna külmavõitu 
talv. Loomakestel pole isegi ööbimis-
võimalust mujal, kui lageda taeva all 
külmal lumel. Nii on nad osaliselt ot-
sustanud (must ja kollasekirju kass) 
ööbimisvõimalust ja sooja otsida meie 
suurest kauplusest – lipates ostja-
te sisenedes salaja kauplusesse, et 
varjuda kaubariiulite alla. Pole aga 
raske ette kujutada olukorda hom-
mikul, kui need näljased kiisukesed 
on öö veetnud soojas ja rikkalikult 
kaetud „söögilaudade“ seltsis. Kes on 
siis süüdi? Kas kaupluse töötajad, et 
pole enne sulgemist kõhuli maas roo-
manud riiulite aluseid läbi otsides või 
loomakeste omanik, kes ei suuda oma 
loomi õigesti hooldada, neile normaal-
set kodu pakkuda?! Ära soeta omale 
loomi, kui ei taha neid hooldada! Mi-
nule on sageli isegi öelnud, et vii oma-
le, sul pole ju kassi. Jah, ma viiksin 
küll, kuid minul on juba 9 aastat väga 
kuri koer (rotveiler), kes enda kõrval 
ei taha näha kedagi peale oma inimes-
te. Ja edasisi tragöödiaid ma ei soovi. 
Pealegi vanad kassid ei jää paika.

Nüüd võib tekkida taas mõnes lu-
gejas küsimus, kuidas mina seda kas-

side „rünnet“ kauplusesse tean? Jah, 
minu, kui külavanema poole pöördus 
murega kaupluse juhataja ja õigusta-
tult. Eks me ühiselt mõtleme midagi 
välja.

Suur palve on aga ka koerapida-
jaile. Kui te jalutate rihma otsas oma 
lemmikuid või jalutavad nad koos 
sinuga vabalt, pistke tasku paar väi-
kest kilekotikest, ses mine tea, võib-
olla tahab sinu lemmik jalutuskäi-
gul omi hädasid teha. Korista palun 
see kohapeal kohe ära! Praegu sellel 
imekaunil valgel lumel jäävad need 
„märgid“ tõesti silma riivama. Selle 
palve mittetäitmine võib kaasa tuua 
ebameeldivusi juba teistes valdkon-
dades.

Lõpetuseks tahan öelda seda – 
praegu me teie nimesid veel ei avalda 
ning loodame, et lahendate oma kiisu-
de probleemi mõistvalt. Kui olukord 
aga ei parane, võetakse loomad sund-
korras kinni ja saadetakse loomade 
varjupaika, kusjuures transpordi ku-
lud tuleb tasuda siis loomaomanikel. 
Sellised siis ongi praeguseks need 
uued vanad mured. Loodan, et mõis-
tame üksteist.

Viivi Sõber
Kivi-Vigala küla külavanem 

Uued vanad mured Kivi-Vigala külas
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

08.12.2010 istungil otsustati:
- muuta Vigala Vallavalitsuse kor-
raldusi nr 147 08.09.2010 ja nr 158 
29.09.2010;
- määrata kompensatsioon õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest ühele 
õigustatud subjektile;
- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks;
- muuta Vigala Vallavalitsuse mää-
rust nr 4 03.12.2008 “Vigala Hoolde-
kodu kohamaksumuse kinnitamine” 
seoses euro kasutusele võtmisega;
- kinnitada kriisikomisjoni koosseis;
- osta välja Vana-Vigala Põhikooli 
väikebuss;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 11900 
krooni.

21.12.2010 istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale;
- väljastada kasutusluba kahele taot-
lejale.

29.12.2010 istungil otsustati:
- muuta Vigala Vallavalitsuse korral-

dust nr 141 18.08.2010;
- määrata koha-aadressid 14 maaük-
susele;
- suunata põhikoolide sisehindamise 
aruanded volikogule kooskõlastami-
seks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 19224 
krooni;
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale.

Vigala Vallavolikogus

30.12.2010 istungil otsustati:
- pikendada Vigala Apteek OÜ ja Vi-
gala valla vahelist vara tasuta kasu-
tamise lepingut kuni järgmise voliko-
gu istungini;
- lubada Vigala Vallavalitsusel ja val-
la allasutustel iga kuu teha kulutusi 
ühe kaheteistkümnendikuni 2010.
aasta eelarves ettenähtud kulutus-
test arvestamata kapitaalremondi ja 
investeeringute kulutusi (art 15);
- kinnitada Vigala valla 2011.a. eelar-
ve menetlemise kava;
- anda MTÜ-le Vigala Külade Ümar-
laud kuueks aastaks tasuta kasutada 
Mõisapargi maaüksusel asuv laulula-
va kompleks;
- määrata sihtotstarbed kahele ka-
tastriüksusele;
- muuta Vigala valla arengukava;
- nimetada Vigala Vallavolikogu esin-
dajaks Vana-Vigala Lasteaia hooleko-
gusse Meelis Välis;
- kinnitada Vana-Vigala lasteaia 
arengukava aastateks 2011- 2013;
- kooskõlastada Vana-Vigala Põhikoo-
li, Kivi-Vigala Põhikooli ja Vana-Viga-
la Lasteaia sisehindamise aruanded;
- kinnitada Vana-Vigala Põhikooli põ-
himäärus.

Rapla maakonnaplaneeringut täpsus-
tava Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-
Pärnu-Ikla (Via Baltica) teemapla-
neeringu käigus pakututi detsembris 
2010 välja täiendavad trassivarian-
did lõigul 5 – Konuvere-Päärdu.

Teemaplaneeringu materjale ja tras-
sivariantide võrdlust on täiendatud 
uute trassivariantidega. Uute joonis-
te ja täiendatud võrdlustulemustega 
on võimalik tutvuda teemaplaneerin-
gute portaalis http://viabaltica.hend-
rikson.ee/.

Maamaksust
Maamaksukohustus tekib isikule, 
kes on 1. jaanuari seisuga Kinnis-
tusraamatus märgitud maa oma-
nikuna või kasutajana. Kohustus 
kehtib terve aasta.
Seega, kui maa üleandmise leping 
on sõlmitud millalgi aasta lõpus, 
aga kinnistusraamatus on kanne 
tehtud aasta alguses (peale 1. jaa-
nuari), jääb maksukohuslaseks ik-
kagi eelmine omanik.

Tasumise tähtajad
Kuni 64 € maamaks tuleb tasuda 
31. märtsiks. Maamaksust, mis 
ületab 64 € tasutakse vähemalt 
pool (aga mitte vähem kui 64 €) 
31. märtsiks ja ülejäänud 01. ok-
toobriks. Maamaksu ei määrata ja 
maamaksuteadet ei väljastata, kui 
maksusumma on alla 5 €.

Maksuteadete kättetoimetamine
Maksu- ja tolliameti e-teenuste 
kasutajale, kes on teatanud oma 
e-posti aadressi, toimetatakse maa-
maksuteade kätte elektrooniliselt 
e-maksuameti kaudu.
NB! E-posti aadressile saadetakse 
teade maamaksuteate e-maksu-
ametis kättesaadavaks muutumise 
kohta. Lisatud on veel ka põhilised 
andmed maksu suuruse ja tasumis-
tähtaegade kohta. Maksuteadet en-
nast näeb siiski vaid e-maksuame-
tisse sisseregistreerimisel.

Katrin Kalmus
maakorraldaja

Uusi trassivariante ja täiendatud 
võrdlustulemusi tutvustav avalik 
arutelu toimub: 17. jaanuar 2011. 
a. algusega kell 17.30 Märjamaa 
Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa 
alev, Märjamaa vald). Avalikul arute-
lul käsitletakse eelkõige vaid tulemu-
si lõigul 5 Konuvere-Päärdu.

Harju ja Rapla maakonnaplaneerin-
guid täpsustavate Põhimaantee nr 
4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Bal-
tica) teemaplaneeringute käigus otsi-
takse sobivaimat asukohta tulevase I 
klassi (4 sõidurajaga) maantee jaoks. 
Teemaplaneeringute algatajad, koos-
tamise korraldajad ja kehtestajad on: 
Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 
15077 Tallinn;

e-mail: info@mv.harju.ee Harju maa-
konna teemaplaneeringu osas (kon-
taktisik: Heino Alaniit, e-mail: heino.
alaniit@mv.harju.ee, tel: 611 8772); 
ning Rapla Maavalitsus, Tallinna 
mnt 14, 79513 Rapla, e-mail: maava-
litsus@raplamv.ee Rapla maakonna 
teemaplaneeringu osas (kontaktisik: 
Veiko Rakaselg, e-post: veiko.raka-
selg@raplamv.ee, tel: 4841141).

Teemaplaneeringute ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise koosta-
jaks on:
OÜ Hendrikson & Ko, Raekoja plats 8, 
Tartu 51004, hendrikson@hendrikson.
ee, 740 9800; ning OÜ Reaalprojekt, 
Pärnu mnt. 463, Tallinn 10916, reaal-
projekt@reaalprojekt.ee, 608 1100.

Via Baltica 
teemaplaneering
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Räimekotletid 8-le

1 kg terveid räimi või 600 g räimefi-
leesid
50 g riivsaia
90 ml kohvikoort
140 ml vett
1,5 tl soola
0,5 tl jahvatatud valget pipart
2 tl sidrunimahla
1 muna
0,5 porrut
1 sl õli
praadimiseks võid ja õli

Valmistamine:
- Sega omavahel koor, vesi ja riivsai, 
lase 10 min paisuda.
- Peenesta räimefileed köögikombai-
nis või aja läbi hakkmasina.
- Lisa riivsaiasegu, sool, pipar, sidru-
nimahl, muna ja õli, sega läbi.
- Kõige lõpuks lisa viilutatud porru 
ning peenesta ühtlaseks.
- Vormi saadud segust kotletid ja prae 
või-õli segus kuldpruuniks.

Marineeritud praetud räimed

1 kg terveid räimi või 600 g puhasta-
tud fileesid
1,5 sl soola
2 muna
50 ml piima
60 g jahu
õli praadimiseks

Marinaad:
1 l vett
1-2 porgandit
1-2 sibulat
5-6 tera musta pipart
1-2 loorberilehte
1-2 sl 30% list äädikat
1 sl soola
1 sl suhkrut

Valmistamine:
- Puhasta räimed, pese ja nõruta.
- Määri soolaga ja lase pool tundi seis-
ta.

- Valmista marinaad. Selleks lõika 
puhastatud, kooritud porgand ja si-
bul õhukesteks ratasteks, keeda vees 
pehmeks.
- Lisa pipar, loorberilehed, sool, suh-
kur ja äädikas, lase kõik koos keema.
- Võta keedunõu tulelt ja jahuta.
- Kasta kalafileed lahtiklopitud muna 
ja piima segusse ning seejärel jahus-
se, prae õlis kuldpruuniks.
- Lao praetud kalad kaanega kaussi 
või purki, vala peale jahtunud mari-
naad.
- Jäta vähemalt üheks ööks külmkap-
pi marineerima.

Räimeseljanka 4 portsjonit

300 g räimefileesid
2 tk porgandit
1 porru

1 sl õli
1 l vett
2 tk kalapuljongi kuubikut
5 sl tomatipastat
2 loorberilehte
2 küüslauguküünt
1 tl musta pipra terasid
100 g rohelisi oliive
1 marineeritud kurk
2 sl hakitud värsket tüümiani

Valmistamine:
- Pese ja puhasta köögivili.
- Lõika porgandid ja porru viiludeks.
- Kuumuta kastrulis õli ning lisa köö-
giviljad, hauta mõni minut.
- Pane juurde puljong, tomatipasta ja 
maitseained, keeda 10 minutit.
- Lisa tükeldatud räimefileed, oliivid 
ja hakitud kurk, keeda paar minutit.
- Lõpuks maitsesta hakitud tüümia-
niga.

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

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate 
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel 
konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi 
kontakttelefonil 6 310 310.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli juures peatub 
pangabuss kell 11.30–13.00

(I kvartalis: 21. veebruar, 14. märts)
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Möödunud aasta oli üks loodus-
katastroofide rohkemaid. Toimusid 
võimsad maavärinad, kuumalained, 
üleujutused, vulkaanipursked, lu-
metormid, maalihked ja orkaanid. 
Vahel öeldakse, et inimesed on ka-
tastroofide laiaulatuslikkuses ise 
süüdi. Näiteks rajatakse viletsa ehi-
tuskvaliteediga maju, millest saavad 
maavärinas surmalõksud. Maju ehi-
takse paikadesse, kus maapind pole 
selleks sobiv või liiga lähedale jõge-
dele või meredele. Möödunud aasta 
Haiti maavärin kinnitab eelnevalt 
öeldut, kõik me mäletame ÜRO egii-
di all töötanud teadlase päästmist. 

Märtsis toimunud Islandi vul-
kaanipurse seiskas Euroopa lennu-
liikluse. Samas peavad inimesed 
vulkaanilist pinnast viljakaks ning 
ehitatakse vulkaani jalamile. Det-
sembrikuised lumetormid Monika 
ja Scarlett häirisid lennukliiklust 
kui ka inimeste eluolu terves Euroo-
pas. Suured madalrõhkkonnad said 
alguse 40-ndail laiuskraadidel ning 
tormasid põhja poole. Lõunas sadas 
vihma, aga meil lund. Selgituseks 
võib öelda, et kõigile kõrg- ja ma-
dalrõhkkondadele pannakse nimed 
Berliini Vabas Ülikoolis. Sel aastal 
kord täpsustus, et madalrõhkkonnad 
saavad mehenime ja kõrgrõhkkon-
nad naise nime. Nime võib esitada 
iga inimene, kuid ettepanek maksab 
199 eurot.

Möödunud aastast väärib ära-
märkimist veel, et sulata periood 
kestis 2009.a detsembrist kuni 26. 
veebruarini k.a. Sulata perioodiga 
kaasnesid pikaajalised härmatiste 

tekked (ilusad talvepildid). Möö-
dunud talve rekord 78 cm paksune 
lumikate mõõdeti Jõhvis, aga selle 
talve lumerekordit juhtis Kuusiku 
(2010.a lõpul juba 75 cm). Saab näha 
kas lüüakse 1924. aastal Virumaal 
sadanud lumepaksuse rekord, mis 
on 97 cm. Nüüd talvel on hea mee-
nutada, et kolme suvekuu keskmine 
temperatuur oli 18 kraadi. Suurt 
sügistormi kogesime oktoobri kesk-
paigas, mil põhjarannikul oli tuule-
kiirus peaaegu 30 meetrit sekundis. 
Aga Kuusikul registreeriti novemb-
rikuu külmarekord 24 kraadi. Re-
kordite aastast oleme märkamatult 
läbi tuisu jõudnud aastasse 2011.

Aasta on alanud osalise päikese-
varjutusega, mis toimus teisipäeval 
4. jaanuaril algusega kell 9.30. Var-
jutuse keskpaigaks tuli isegi päike 
välja. Loodusteater andis ilusa eten-
duse, mida oli võimalik ka pildista-
da. Järgmine osaline päikesevarju-
tus tuleb 2015.a 20. märtsil. Täna 
õhtul kui seda lugu kirjutan, õues 
tuiskab, hanged on üle tee ja see 
annab võimaluse osa saada looduse 
võimutsemisest.

5. jaanuaril nähtud maiade film 
jutustas nende tsivilisatsiooni tar-
kusest, maiade järgi peaks 21. det-
sembril 2012 algama uus ajastu, 
muutuste ajajärk. Maiad ütlevad, et 
aeg on tsükliline ja kordub iga 5125 
aasta järel. Seega on veel käia kaks 
aastat uude ajastusse.

Vaadelgem siis, kuidas läheb 
loodusel sel aastal ning kasutagem 
suurepärast võimalust olla looduses. 
Ilusat aastajätku!

Aasta 
2010 

looduse 
vallas 

Jaan Viska

Kivi-Vigala lasteaia hoone on ehi-
tatud 1986.a nelja erivanuses rühma 
lastele ja igale rühmale oli mõeldud 
oma majaosa (tiib). Tänaseks kasutab 
lasteaed vaid kahte tiiba ning ees ole-
vat majandus- ja administratiivosa. 
Seni osaliselt kasutamata olnud IV 
tiivas valmisid projekti raames va-
baaja sisustamiseks ja spordi tegemi-
seks ruumid.

Projekti raames sai tehtud:
Maadlus- ehk spordisaalis pai-

galdati uued aknad ja aknalauad, vä-
lisuks, seinale ronimisredel, lakke ro-
nimisköis ja teostati elektritööd koos 
valgustite paigaldusega.

Vabaajaruum/mänguruumi suu-
rendati koridori arvelt, võeti maha 
sein ja paigaldati uus tulekindel uks, 
seinakapp ja peegelliuguksed.

Sisekujunduse ja väga hea värvi-
lahenduse ruumidele tegi Ede Ruk-
ki. Edele suured tänud abiks olemise 
eest.

Spordisaalis tegutseb nüüdseks 
maadlusring Jüri Nisumaa juhenda-
misel. Treeningud toimuvad: las-
teaialastele esmaspäeval ja reedel 
15.15-16.00. Koolilastele esmas-
päeval ja reedel 16.00-17.30.

Peale maadlusringi tegutseb laste-

„Kivi-Vigala lasteaia vabaaja- ja spordiruumide 
rekonstrueerimise” projekti võib lugeda õnnestunuks

aia vabaaja-ja spordiruumides naiste 
võimlemisrühm, mida juhendab Maris 
Üürike. Julgustan osalema igas vanu-
ses inimesi - nii naisi kui mehi, tree-
ning on ülesehitatud kõikide lihaste 
treenimiseks ja lõpetatakse alati ve-
nitusega. Võimlemine toimub igal 
teisipäeval algusega kell 18.30.

Sul on üks keha - ole tema vastu 
kena!

Riina Redlich
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Esimestel maadlustreeningutel oli 
kohal palju lapsi, kuid osadele tundus 
maadlemine raske ja nad loobusid. 
Peale poiste käivad trennis ka tüd-
rukud, kes on osalenud juba võistlus-
tel ja võitnud ka medaleid. Treening 
algab tavaliselt harjutustega, mis 
koosnevad jooksust, erinevate liha-
segruppide soojendusest ja muudest 
harjutustest - kätekõverdused, kõhu-
lihased, kukerpallid, saltod ja kätel 
käimine. Peale soojendust hakatakse 
maadlema. Treeningu lõpus annab 
treener lõpuharjutused. Need on kas 
kätekõverdused, kõhulihaste- või sel-
jalihasteharjutused. Treeningusaalis 
on harjutuste tegemiseks varbsein ja 
köis. Saali seinal stend, kus on kirjas 
andmed iga treeningus osaleja kohta. 
Treeningud on kõigile tasuta.

04. detsembril toimus Lähte Jõulu-
turniir:

Kristina Ollo 30kg 2. koht
Hannes Välis 46kg 2. koht
Jaanika Lepla 48kg 2. koht
Marek Lainela 69kg 2. koht
Raido Liitmäe 85kg 3. koht

11. detsembril peeti Märjamaa Kapp 
turniir:

2000 a.sünd. ja nooremad:
Andreas Liitmäe 38kg 3. koht
Jürgen Kõllo    42kg 3. koht

1996.-1999. a. sünd:
Andreas Välis 43kg 2. koht
Hannes Välis 48kg 2. koht

1994.-1995. a. sünd:
Ricardo Bianchi 85kg 3. koht
Jan Moises +85kg 2. koht

1991.-1993. a. sünd:
Marek Lainela 70kg 1. koht
Karlis Kaldma 76kg 1. koht

Täiskasvanud:
Marek Lainela 70kg 3. koht
Karlis Kaldma 84kg 2. koht

11. detsembril toimus Stockholmis 
Rootsi meistrivõistlused meeskonda-
dele. Rootsi maadlusklubi Huddinge 
BK eest oli kutsutud võistlema Vigala 
mees Ardo Arusaar, kes andis endast 
maksimumi ja võitis kõik oma vasta-
sed. Huddinge BK tuli kokkuvõttes 
võitjaks ning Ardole tõi see juurde 
veel ühe meistritiitli.
Lõppenud aasta oli Ardole edukas, li-
saks Rootsi meistritiitlile võitis ta Ve-
nemaa üliõpilaste meistrivõistlused 
ning Eesti absoluutsed esivõistlused. 
Mitmeid turniirivõite tuli ka rahvus-
vahelistelt jõukatsumistelt, kõik see 
mängis suurt rolli Rapla maakonna 
parima sportlase valimisel, kus Ardo 
tuli ülekaalukalt võitjaks.

11. detsembril peeti ka Pihkva linna 
lahtised maadlusvõistlused, kus Rai-
do Liitmäe võitis võistlused ülekaa-
lukalt, ta maadles kehakaalus 76kg 
ning alistas teiste hulgas ka Venemaa 
meistersportlase kandidaadi.

Valminud on maadlusklubi Juhan ko-
dulehekülg, kus asuvad pildid, videod, 
värsked uudised ja Juhani parimate 
maadlejate tulemused läbi aegade. 
Leht kajastab nii Vigala kui Märja-
maa maadluspoiste tegemisi treenin-
gutel ja võistlustel. Kodulehe aadress 
on: www.mkjuhan.ee

Jüri Nisumaa

Mina käisin varem Vana-Vigalas 
trennis, kuhu ema pidi mind oma au-
toga viima ning alati ei olnud mul või-
malus seal käia, kuna emal olid endal 
ka nendel päevadel treeningud. Nüüd 
toimuvad trennid ka Kivi-Vigalas ja 
ma saan alati kohal olla! Tänu enda 
edukale osavõtule treeningutest saan 
ma võistlustel käia ja olen saanud ka 
medaleid. Võistlustel käime koos Va-
na-Vigala maadlejatega ja transport 
on muretsetud treeneri poolt.

Mulle meeldib teha sporti ja hea on 
kui seda saab teha enda kodule nii lä-
hedal.

Tulge maadlema!

Egert Nei
9 aastane

Mulle meeldib maadeldaAukodanike kandidaadid

Vallavalitsus ootab Vigala valla au-
kodaniku nimetuse kandidaate. Ni-
metus omistatakse füüsilisele isikule 
erilise auavaldusena Vigala vallale 
osutatud väljapaistvate teenete eest 
valla haridus-, kultuuri-, sotsiaal- või 
majanduselu edendamisel või val-
lapoolse erilise austusavaldusena. 
Taotluse aukodaniku nimetamiseks 
võivad esitada kõik füüsilised ning 
juriidilised isikud. Taotlus tuleb esi-
tada kirjalikult Vigala Vallavalitsusele 
19.jaanuariks 2011.a.

Piirkondliku metsaspetsialisti Peeter 
Paunmaa vastuvõtt Vigala vallavalitsuses 

Teisipäeval 18. jaanuaril 
kell 9.00 – 13.00

Telefon 5344 8701

MAADLUSUUDISED - detsember 2010
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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 85
Endel Adams   84
Elmar Tekkel   83
Endel Koorep   82
Ilme Teern  75
Saima Paavel   75
Aino Nei   70
Eduard Verbu   70
Ülo Vitsberg   65
Vladimir Harlamov  60

Seisata korraks ja kohe Sa näed,
et oled ilusal aastate mäel,

millelt võid silmata elutee algust
ja ka aimata edasist kaugust!
Olgu see kaugus hästi pikk,

tervist täis ja õnnelik!

Palju Õnne!

Meie hulgast lahkunud

HELDUR KUIMETS

3. jaanuaril 1920 kell 10.30 vaiki-
sid Eesti Vabadussõjas relvad. Mee-
leheitlik sõda oli meilt lahinguväljal 
nõudnud ligi 2300 inimest, haavata 
sai umbes 13 800 inimest, kellele li-
sanduvad välismaiste vabatahtlike 
ja liitlasvägede kaotused. Ent edu-
kas võitlus oli loonud võimaluse oma 
riigi tegelikuks ehitamiseks. 2. veeb-
ruaril allkirjastati Tartu rahuleping, 
millega Eesti Vabariik ja Nõukogude 
Venemaa tunnustasid teineteist, kuu-
lutasid sõja lõppenuks ja panid paika 
sõjajärgse koostöö piirjooned.

Vabadussõja võidu aastapäevadel 
on läbi aegade mälestatud üle kogu 
riigi selles sõjas langenuid. Ausam-
maste jalameile on asetatud pärgi, 
süüdatud küünlaid, helisenud on ki-
rikukellad. 

Kaitseliidu Rapla Maleva kaitseliit-
laste poolt asetati 3. jaanuaril pärjad 

mälestusmärkide juurde Rapla kal-
mistul, Rapla kirikuaias, Järvakan-
dis, Märjamaal, Kohilas, Kärus ning 
Lelles. Küünlad süüdati veel Kaius ja 
Kivi-Vigalas.

Kaitseliit, Eesti Evangeelne Luter-
lik Kirik, Eesti Muinsuskaitse Selts, 
Eesti Lipu Selts, Kindral Johan Laido-
neri Selts ja MTÜ Konstantin Pätsi 
Muuseum kutsuvad kõiki kaasmaa-
lasi, kohalikke omavalitsusi, kaitse-
liitlasi ja teisi inimesi ka järgnevatel 
aastatel sel päeval Vabadussõjas või-
delnuid mälestama.

Andkem au nendele, kelle ohvri-
meelsus tegi eestlastest riigirahva.

Kaie Kensap-Kukk
www.kaitseliit.ee

Vabadussõjas langenute aastapäev 

Tuisu ja tormide vahele andis 
Eesti Kunstiakadeemia Kammer-
koor kolm kontserti Vigalas, Pär-
nu-Jaagupis ja Märjamaal. Koor on 
asutatud 2002.a ja koosneb 20 liik-
mest. Vigalas esines 14-liikmeline 
noortest üliõpilastest koosnev se-
gakoor. Dirigeeris Farištamo Leis. 
Kõlasid mitmed tuntud laulud nagu 
Kodu, Põhjamaa, Püha öö, Jõuluõh-
tul, Halleluuja, jt. Lood olid igati sü-
damesse minevad ning tõid soojust 
ja helgust meie päevadesse. Vaimne 
pärand on osa meie kõigi elust ja 
seda on tore meenutada.

Jääb tänada kammerkoori, kes 
leidis võimaluse esinemiseks.

Jaan Viska

Uuel aastal uue
 hooga ujuma!

Vigala valla rahval on võimalus
 tasuta Märjamaa ujulat 

külastada 

20. jaanuaril, 3. veebruaril, 
17. veebruaril, 3. märtsil, 
17. märtsil ja 31. märtsil 

alates kella 19:00 kuni 20:30

NB! Buss väljub Kivi-Vigala 
Põhikooli eest 18:15

Vana-Vigala 
bussijaamast 18:30

Bussisõit maksab 1.60 eur

Info ja eelregistreerumine 
bussisõiduks 

telefonil 48 94 777; 5269841 
Ilme Roosi

On lumme uppun`d metsasalud,
vaiksed taliteed,

nii hellad on su kerkokellad,
lumel laulvad need.

Vigala Sõnumid ootab
 järgmise lehe kaastöid 

4. veebruariks


