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Kõik me loeme ja kuuleme täna 
meediast, et majanduslangus 

hakkab läbi saama. Vähe räägitakse 
aga sellest, miks kõik juhtus. Arvan, 
et Mati Hindil on õigus, kui ta ütles, 
et kõige olulisemad põhjused olid ini-
meste ahnus, hoolimatus ja valetami-
ne. Ka filmi “Kõik on kingitus” pea-
tegelane, 98-aastane juudi rahvusest 
pianist Alice Herz-Sommer on kindel, 
et inimesed ei ole ajaloost õppinud.

Meie peaminister kinnitas, et IMF 
andmetel oli Eesti 2000-2009 

Euroopa Liidu kiireima majandus-
kasvuga riik. Samuti tõi ta eeskujuks 
riigi väikest võlga. Kui rääkida aga 
taustal toimunust - näiteks 2009.a 
rekordilisest majanduslangusest või 
sellest, kelle ja mille arvelt on sääste-
tud või Eesti firmade ning eraisikute 
suurtest võlgadest, on võimatu jääda 
sama optimistlikuks.

Tuttav Riigikogu liige selgitas 
meievahelises vestluses, et Riigi-

kogu on teater mitmel laval korraga. 
On sinisilmne oodata, et poliitik saaks 
populaarseks oma positiivsete isiku-
omaduste tõttu ja et poliitika oleks 
ratsionaalne ja läbipaistev - seda kin-

nitas Eesti Päevalehe veergudel filmi-
mees Andres Maimik. Samas ootan 
ikkagi idealistina, et kui peaminister 
oma sõnadesse ise usub, siis tänases 
juba paremas majandusseisus tagas-
tab riik omavalitsustelt ära võetud 
tulumaksuosa -0,53% palgatuludest, 
mida keskvalitsus tänaseni kasutab 
riigi kulude katmisel. See 0,53% (366 
000 krooni Vigalas 2010.a) oleks ol-
nud valla jaoks oluline summa, et pa-
nustada elukeskkonda.

Tulles elu põhiväärtuste juurde ta-
gasi, tahan öelda, et täiuslikud as-

jad ei ole mitte need, mis on ääretult 
keerulised, vaid need, mis on nii liht-
sad, et nende küljest ei ole võimalik 
enam midagi eemaldada. Seda tuleks 
silmas pidada ka riigiasjade ajamisel. 
Tihti on aga nii, et bürokraatide loo-
dud kümnete lehekülgede “lõika-klee-
bi-teksti” mõte mahub ühele lehele 
ja palju paberi tootmiseks vajalikke 
puid saaks jätta langetamata.

Kui inimene satub elus esimest 
korda põlismetsa, näeb ta üm-

berringi suurt segadust. Seal on isegi 
sünni ja surma eraldamine keeruline, 
sest lagunevast tärkab kõikjal uus 

elu. Vaid siis, kui inimene oma mõt-
temüra suudab summutada ja olla 
sisemiselt vaikne, võib juhtuda, et ta 
näeb varjatud harmooniat ja korda. 
Seda, et kõik on täpselt nagu peab.

Hea ja halb on samuti uskumatult 
suhtelised mõisted. Kui Alice 

Sommer oli oma pojaga II maailmasõ-
ja ajal Terezíni koonduslaagris, tun-
dus see talle põrguna, kuid kui ta na-
pilt pääses mahalaskmisest ja vangid 
käsutati laagrisse tagasi, muutus laa-
ger sel hetkel paradiisiks. Ka Dalai-
laama on öelnud, et 90% rahulolust 
tuleneb meist endist ja vaid 10% vä-
lisest maailmast. Meist endist sõltub 
ääretult palju nii suurepärastel kui 
ka väga halbadel aegadel. Me peame 
olema tänulikud kõige eest siin maa-
ilmas – nii päikse, naeratuse kui ka 
teise inimese hea sõna eest. Kõik on 
kingitus.

Soovin, et parlamenti valitakse sü-
damega mõtlevad pühendunud 

poliitikud! 

Priit Kärsna
Vigala vallavanem

(artikkel ilmus 8. 02 Nädalises)

Kõik on kingitus*

Meil on suuremad majad, aga väiksemad pered,
Rohkem mugavusi, aga vähem aega;
Meil on rohkem haridust, aga vähem mõistmist,
Rohkem teadmisi, aga vähem otsustust;
Rohkem eksperte, kuid ka rohkem probleeme,
Rohkem ravimeid, aga vähem tervist;
Me suudame lennata Kuuni,
kuid meil on raske jõuda naabrini;
Me ehitame üha rohkem arvuteid, et salvestada üha enam infot 
ja toodame paberit enam kui eales varem, kuid me suhtleme üha vähem.
...
See on aeg, kus aknast paistab palju,
aga tuba on tühi...
(“Meie ajastu paradoks” Dalai-laama, minu tõlge). * Lugemise ajal soovitan kuulami-

seks samanimelisest filmist pärit 
F.Schuberti improvisatsiooni As duu-
ris Hideyo Harada esituses http://
www.youtube.com/watch?v=G-Tvi-
KI9Ng4 . ETV kordab filmi 26.02.
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Eesti aasta kodanikuks valitud toi-
dupanga juht hollandlane Boerefijn 
ütles oma sõnavõtus: „On šokeeriv, 
et riik on nii väike, aga abivajajaid 
palju, üle 100 000“. Raadiousutlusest 
mainis ta, et kui riigis ei toimi asjad 
iga kodaniku jaoks, siis ei ole priori-
teedid paigas. 

Miks on asjad nii, siis mingem 
Kalevipoja radadele. Kalevipoeg on 
olnud ja küllap jääb ka tulevikus 
eesti rahva iseseisvuspüüde kehas-
tajaks. Tunneme hästi Kreutzwaldi 
kirjutatud rahvuseepose ettekuulu-
tust, mille kohaselt pidi kalevipoeg 
koju jõudes “oma lastel õnne tooma“. 
Rahvuseepos ütleb: “ülemaks kui hõ-
bevara, kallimaks kui kullakoormat 
tuleb tarkust tunnistada“. Nende 
tähendussõnadega alustab iga laps 
oma haridusteed. See tarkus on läh-
tunud meie elutahtest. Ellujäämine 
karmis keskkonnas, kuhu saatus on 
meid kandnud, sai toimuda ainult pä-
rimuslikule tarkusele toetudes. Eest-
lased on üldiselt Euroopa üks paikse-
maid rahvaid, meil on põlde, mis on 
mitu tuhat aastat vanad. Eesti keeles 
on sõnas „põlluharimine“ sees väljend 
„haridus“. Tihti öeldakse, kui lapsed 
kooli lähevad, siis nad läksid haridus-
põldu kündma. 

Teisalt teame, et Eestis jääb põl-
dusid vähemaks, võimust võtab võsa. 
Õnneks on veel Eestis inimesi, kes 
loodusega käsikäes suudavad välja 

võluda elu kestmiseks vajaliku. Esi-
vanemate tarkus ei tohiks kaduda, 
seepärast tuleks toetada neid, kes pü-
henduvad maa-elule. Põlluharimine ja 
karjakasvatus kui eluviis peaks säili-
ma järgnevates põlvedes. Kuju „Kale-
vipoeg kündmas“ nägemine pani mind 
mõtlema, kuidas meie oleme sattunud 
sirgelt algusvaolt hoopis sinka-vonka 
vagudele, kas oleme piisavalt teinud 
iseseisvusaastate jooksul maa-elu 
kui elulaadi säilitamise jaoks. Et elu 
maal kestaks, ei tohiks klammerduda 
sõna „kündmine“ juurde, maal on juba 
praegu palju teisi töötegemise võima-
lusi. Aga ikkagi jääb sõna „haridus“ 
kui haritus meie elujõu juurde. 

Talvel on võimalus süveneda mõt-
teisse, et ei kulutaks liialt energiat 
pseudoprobleemide peale. Kaksküm-
mend iseseisvust aastat on pannud 
meid mõtlema järelkasvuproblee-
mide, majanduslanguse ja üleüldise 
moraalse ja intellektuaalse allakäigu 
üle. Jääb küsida, kas kodunt ei ole 
piisavalt kaasa saadud pärimuslikku- 
ja esivanematetarkust, millega uutes 
oludes ellu jääda (mida ei õpetata üli-
koolides). Õpetajana, lapsevanemana 
saan ainult öelda, tehkem kõik sel-
leks, et lapsi suunata emalikult hel-
luselt isalikule töökuse-kohusetunde 
väärtusele. 

Ühiskond on siis tugev, kui on 
väärtustatud igat tema kodanikku 
(eeskuju aastakodanikult). 

 P
õl

ts
am

aa
l S

õp
ru

se
 p

ar
gi

s 
as

uv
 T

au
no

 K
an

gr
o 

sk
ul

pt
uu

r 
„K

al
ev

ip
or

g 
kü

nd
m

as
“.

Hobusega maa kündmine - 
mõtlemine on rakendatud tööks maaga

Mõtisklused alanud kassiaastasse,
Jaan Viska

Naiskodukaitse ja Eesti 
Rahva Muuseum kutsuvad 

mälestusi koguma

Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muu-
seumi koostöös toimuva meenutus-
te kogumise eesmärk on teada saa-
da Naiskodukaitse, Kodutütarde ja 
Noorte Kotkaste liikmete ja juhtide 
igapäevase tegevuse, elu-olu ja välja-
õppe kohta enne II Maailmasõda, aas-
tatel 1927-1940.

Kuna ennesõjaaegseid organisatsioo-
nide liikmeid on jäänud vähe, ooda-
takse ka selliseid mälestusi, mida 
on Naiskodukaitse või noorte kohta 
kuuldud kelleltki teiselt: oma isalt-
emalt, vanaisalt-vanaemalt, sugula-
selt, naabrilt või naabri sugulaselt. 
Need, kes mälestusi jagavad, ei pruu-
gi ise olla olnud Naiskodukaitse, Ko-
dutütarde ja Noorte Kotkaste organi-
satsioonide liikmed. Oodatud on ka 
ennesõjaaegsete kodutütarde ja noor-
kotkaste mälestused Naiskodukaitse 
kohta. Tänulikud ollakse ka säilinud 
dokumentide, fotode või muude kirja-
like või esemeliste materjalide üle.

Mälestused palume saata aadressi-
le: Eesti Rahva Muuseum Veski 32 
51014 Tartu Märksõna „Naiskodu-
kaitse“. Mälestuste kogumine kestab 
15. novembrini 2011. Saadetud kaas-
tööd säilitatakse Eesti Rahva Muu-
seumi arhiivis.

Kui tunnete mõnda ennesõjaaegset 
naiskodukaitsjat või kedagi, kes soo-
viks Naiskodukaitse kohta mälestusi 
jagada, aga teil endal intervjueeri-
mise võimalus puudub, siis palume 
sellest teada anda aadressil kaie.ken-
sap-kukk@kaitseliit.ee või telefonil 
5300 1885. Samadel kontaktidel võib 
ühendust võtta täpsustavaks infoks. 

Naiskodukaitse, Kodutütred ja Noo-
red Kotkad on Kaitseliidu eriorgani-
satsioonid, mis hetkel ühendavad üle 
1500 naise ning 6500 noore. Meenu-
tuste kirjapanekut abistavad küsimu-
sed on kättesaavad Naiskodukaitse 
kodulehel www.naiskodukaitse.ee. 

Kaie Kensap-Kukk
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

19.01.2011 istungil otsustati:
- anda kirjalik nõusolek neljale taotle-
jale puurkaevu rajamiseks;
- väljastada kasutusluba ühele taotle-
jale;
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 370,63 
eurot;
- eelarveprojekt suunata volikogule I 
lugemisele;
- eraldada 5. veebruaril toimuva Vi-
gala võrkpalliturniiri läbiviimiseks 
400 eurot; 26. veebruaril toimuva Vi-
gala Karikas läbiviimiseks 400 eurot; 
vastlapäeva ürituseks eraldada 255 
eurot;
- kehtestada koolitoidu päeva piir-
hinnaks gümnaasiumi õpilasele 1,28 
eurot päev ja kutsekooli õpilastele 
(põhihariduse baasil) 0,49 eurot päev. 
Vastavalt sotsiaaltoetuste maksmise 
korrale neljanda kursuse õpilastele 
toiduraha ei maksta.

Vigala Vallavolikogus

27.01.2011 istungil otsustati:
- nimetada jaoskonnakomisjon nr 1 
järgmises koosseisus: komisjoni esi-
mees Malle Kivi, liikmed Salme Lebin, 
Ruta Sume, Astra Põlma, Anne Vits-
berg, Maile Ervin; asendusliikmed 
vastavalt asendusjärjekorrale: 1. Urve 
Veimann 2. Leili Seisonen ning nime-
tada jaoskonnakomisjon nr 2 järgmi-
ses koosseisus: komisjoni esimees Ave 
Vaarma, liikmed Mare Veiand, Helja 
Konnapere, Mai Sipelgas, Heino Ao-
saar, Anu Aro ja asendusliikmed vas-
tavalt asendusjärjekorrale: 1. Tiina 
Lepp 2. Elle Ermann;
- esitada rahvakohtunikukandidaati-
deks Aino Hiibus ja Ave Vaarma;
- määrata Vigala vallas riiklikku tee-
registrisse kantud Sepasoo tee nr. 
8840329 uueks nimeks Põllusmaa 
tee;
- omistada Vigala valla aukodani-
ku nimetus Andres Uibo`le ja Aili 
Averin`ile;
- anda OÜ-le Vigala Apteek üürile Ki-
vi-Vigala Haruapteegi ruumid ning 
Vana-Vigala apteegi ja Kivi-Vigala 
haruapteegi inventar üheks aastaks;
- delegeerida põhikooli- ja gümnaasiu-
miseaduse § 13 punkt 3, § 27 lõige 5, 
§ 38 lõige 3, § 39 lõige 5, lõige 6, § 44 
lõige 2, § 51 lõige 2, § 54 lõige 1, § 71 
lõige 5, lõige 6, § 74 lõige 3 ja § 78 lõige 
3 alusel kohaliku omavalitsuse päde-
vusse antud küsimuste lahendamine 
Vigala Vallavalitsusele.

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Vana-Vigala küla (Vana-Vigala Rahva-
maja) 
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00 
Piirid: Avaste, Kausi, Kesu, Kojastu, Läti, Oese, Ojapere, Paljasmaa, Tiduve-
re, Tõnumaa, Vanamõisa, Vana-Vigala ja Vängla küla.
Eelhääletamise info: 28.02-2.03 Vana-Vigala küla (Vana-Vigala Rahvamaja) 
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00 

Valimisjaoskond nr 2*

Hääletamise koht valimispäeval: Kivi-Vigala küla (Kivi-Vigala Rahvama-
ja) 
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00 
Piirid: Araste, Jädivere, Kivi-Vigala, Konnapere, Kurevere, Leibre, Manni, 
Naravere, Palase, Pallika, Päärdu, Rääski, Sääla ja Vaguja küla.
Eelhääletamise info: 28.02-2.03 Kivi-Vigala küla (Kivi-Vigala Rahvamaja) 
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00 

* Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda 
* Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregist-
risse kantud valla või linna täpsusega 

Väljaspool valda õppivate õpilaste 
toitlustamine alates 01.03.2011

Volikogu on kehtestanud koolilõuna 
toetuse piirmääraks 1,28 eurot koo-
lipäeva eest gümnaasiumites ja 0,49 
eurot ametikoolides. St kui koolis toit-
lustatakse odavamalt (või osa toidu-
raha sisaldub kooli muudes kuludes, 
mida vald samuti katab), siis õpilaste-
le vaheraha ei maksta. Ametikoolides 
toimub toitlustustoetuse maksmine 
kuni 3. kursuse lõpuni (normaalõppe-
aja jooksul, põhihariduse baasil).

Täna tasub Vigala vald arvega Märja-
maa ja Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi-
te ning Vana-Vigala TTK toitlustajate-
le. Alates märtsist lisanduvad Kehtna 
MTK ja Pärnu Kutsehariduskeskus 
(st nende koolide õpilaste arvetele ala-
tes märtsist otse raha ei kanta).

Et kohelda ülejäänud õpilasi võrdselt 
ja kontrollida raha kasutamist (st 
kasutamist koolilõuna kulude katmi-
seks), on ülejäänud õpilastel 2 võima-
lust
1. Küsida veebruari jooksul koolist 
järele, kas kooli toitlustaja saab esita-
da igakuiselt kuu lõpus arved. Vigala 
vald saab saata koolile/toitlustajale 
garantiikirja ja tasuda edaspidi arve-
te alusel. Info saata veebruari lõpuks 
helvi@vigala.ee 
2. Kui vald kannab õpilase arvele en-
diselt raha, siis õpilane esitab valda 
järgneva kuu 5. kuupäevaks kuluaru-
ande, võimalikud on 2 varianti:
2.1. Kool või toitlustaja väljastab õien-
di (arve), millel on kirjas kooli nimi, 
õpilase nimi, aruandekuu, toidupäe-
vade arv, tasutud summa kokku, õien-
di (arve) väljastaja nimi ja allkiri.
2.2. Kui õpilane tasub iga päev eri 
summa sularahas, tuleb iga päev võt-
ta kassatšekk (mille väljastamine on 
müüjale kohustuslik) ja kuu lõpus 
kleepida tšekid A4 paberile. Käsit-
si kirjutatakse juurde “toidutoetuse 
aruanne”, kooli nimi, õpilase nimi ja 
aruandekuu nimetus ning tšekkide 
summa kokku. 

Kui p 2.1 või 2.2 toodud aruannet pole 
esitatud, järgmist makset ei tehta. 
Aruanded tuleb tuua või saata valla-
valitsusse. Aruanded võib esitada ka 
skaneeritult (pdf) e-postiga vigala.
vald@neti.ee, kirja selgitus (subject) 
on “nimi, kuu nimi ja toiduaruanne”, 
näiteks “Juku Tamme märtsi toidu-
aruanne”.
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Lähiaadressidest
Vana-Vigalas on lähiaadresside 

korrastamist alustatud ja hetkel poo-
leli, nüüd teeme sellega algust ka 
Kivi- Vigalas.

Sõltuvalt kortermajade juures kin-
nistute moodustamise erinevatest 
viisidest, on määratud ka erinevad 
lähiaadressi kirjutamise viisid.

Kus kortermaja või ridaelamu on 
korterite kaupa eraldi kinnistuteks 
mõõdetud, on maaüksuse lähiaadress 
ja ka korteri lähiaadressi kuju järg-
mine - Kooli tn 11/1, Kooli tn 11/2, 
jne. Sellise lähiaadressi saaksid Kivi-
Vigala küla Õpetajatemaja korterid. 
Samatüübiliselt kirjutatakse korteri 
lähiaadress ka Kivi-Vigala Vallamaja 
korterite puhul.

Teise variandina on kortermaja 
juurde kuuluv maaüksus mõõdetud 
ühise tükina. Ridaelamu “KÜ Viies” 
maaüksuse lähiaadressiks saaks Val-
ge tn 1. Maaüksuse asuva kortermaja 
korterite lähiaadressid kirjutatakse 
järgmiselt: Valge tn 1-1, Valge tn 1-2 
jne. Sellist lähiaadressi kirjaviisi tu-
leb tulevikus kasutada ka praeguste 
Kivi-Vigala küla “KÜ Sirelike” ja “KÜ 
Kivi-Vigala 7” maja puhul.

Ka juba uue lähiaadressi saanud 
Vana-Vigala küla kortermajade juu-
res tuleb kasutada samasugust korte-
ri lähiaadressi kirjaviisi (Kase tn 1-1, 
Kase tn 1-2).

Eriline on aga olukord, kus ühel 
maaüksusel asub mitu lähiaadressi 
vajavat hoonet. Meil on selleks Kivi-
Vigala külas nn kollane ja punane 
maja. Maaüksuse lähiaadressiks saab 
Kollane tn 3. Maaüksusel asuvate 
korterelamute korterite lähiaadressid 
kirjutatakse alljärgnevalt: Kollane tn 
3/1-1 (s.o kollase maja korter nr.1) ja 
vastavalt Kollane tn 3/2-1 (s.o punase 
maja korter nr.1).

Maaüksustel, mis asuvad kahe tee 
ristumiskohas ja/ või millel asuvate 
hoonete osadel on väljapääsud eri-
nevatele teedele, kasutatakse erilist 
tüüpi maaüksuse lähiaadressi.

Näiteks Teeristi maaüksus, mil-
lel asuval hoone osadel on erinevad 
väljapääsud - üks Kooli tänavale, 
teine Kiriku teele. Seega maaüksuse 
lähiaadressiks saaks olema Kiriku 
tee 2// Kooli tn 1. Hoone osade lähi-
aadressid kujunevad vastavalt kasu-
tatavatele väljapääsudele, kas Kooli 
tn 1 või Kiriku tee 2.

maaüksuse nimi Uus maaüksuse 
lähiaadress

Vanavalge Kooli tn 2// .... 
mnt 1

Sassi Kooli tn 4
Kivi-Vigala kaup-
luse II

Kooli tn 3

Uustalu Kooli tn 5
Mägimänni Kooli tn 7
Kivi-Vigala põhi-
kooli*

Kooli tn 6

Pumbamaja Kooli tn 6b
Aasaotsa Kooli tn 6a
Viala kooli ala-
jaama

Kooli tn 6c

Kivi-Vigala põhi-
kooli

Kooli tn 9

Palu Kooli tn 11/4
Jaagandi Kooli tn 11/3
Tohtri Kooli tn 11/2
Niidu Kooli tn 11/1
Saare* Kooli tn 13
Saare Kooli tn 8
Kivi-Vigala las-
teaia

Lasteaia tn 1

KÜ Kivi-Vigala 7 Lasteaia põik 2
Sirelike Lasteaia põik 3
Rehekalda Lasteaia põik 1
Rehekalda juurde-
lõige

Lasteaia põik 1a

KÜ Viies Valge tn 1
Söökla alajaama Valge tn 1a
Konnapere Järvekalda tee 2
Järvekalda Järvekalda tee 3
Bergmanni Järvekalda tee 4
Teeristi Kiriku tee 2//

Kooli tn 1
Kivi-Vigala rahva-
maja

Kiriku tee 4

Kivi-Vigala kaup-
luse I

Kiriku tee 4a//
Järvekalda tee 1

Preegli Kiriku tee 6
Langi Kiriku tee 1
Tamme Kiriku tee 3
KÜ Kivi-Vigala 34 Kollane tn 3

Viimasel kohanimede määrami-
sega seotud väljapanekul tuli riigi-
maanteedele kohanimede määrami-
seks pakkumisi järgmiselt:

Jädiveres alguse saava ja Sillal 
lõppeva riigimaantee Kivi-Vigala 
osale pakuti nimeks Poti-Silla maan-
tee (mida lähiaadresside määramisel 
allpool tabelis sulgudes ka kasutatud 
on). Seega kõik selle tee äärsed aad-
ressi vajavad kinnistud hakkaksid 
kandma lähiaadressi Poti-Silla mnt... 

Riigimaantee lõigule, mis algab Ki-
vi-Vigalast ja läheb Sääla silla poole, 
pakuti nime - Sääla tee. Selle nime-
ga tekib aga probleem - läheduses 
on sama nime kandev valla tee ja ka 
sama nime kandev riigitee lõik, mis 
võib tekitada tulevikus orienteerumi-
sel segadusi. Seega ootame teisi koha-
nime ettepanekuid!

maaüksuse 
nimi

Uus maaüksuse 
lähiaadress

Veide ... tee 2 (Sääla tee)
Aringamaja ... tee 6// Kollane 

tn 1
Vigala vallamaja .......... tee 8/8
Maja 2-6 .......... tee 8/6
Maja 2-4 .......... tee 8/4
Hatto .......... tee 8/3
Maja 2-2 .......... tee 8/2
Maja 2-1 .......... tee 8/1
Kogudusemaja ........ tee 1// .. mnt 2
Sireni .......... mnt 3 (Poti-

Silla maantee)
Siili .......... mnt 5
Teeääre .......... mnt 6
Valge .......... mnt 7
Valma .......... mnt 8
Lääne alajaama .......... mnt 8a
Rooste .......... mnt 9
Suur-Töökoja .......... mnt 10
Moosi .......... mnt 11
Puutöökoja .......... mnt 12
Kasesalu .......... mnt 13
Uustamme II .......... mnt 14
Siimu .......... mnt 15
Vanatöökoja .......... mnt 16
Vigala alajaama .......... mnt 16a
Nurme .......... mnt 17
Saneli .......... mnt 18
Saia .......... mnt 19
Reitna .......... mnt 20

Samuti on veel arutamise teema, 
kui kaugele minna teedega seotud lä-
hiaadresside muutmisel - kas lisada 
süsteemi ka Vanamänniku, Männitu-
ka, Hiie, Aringa, Paavli talu, Männi-
ku, Pedeli ja Palvemaja kinnistud.

Ettepanekud ja arvamused on väga 
teretulnud. Riigimaantee äärsete kin-
nistute omanikud saavad veel täna-
vanime valikuid mõjutada. Ka nume-
ratsiooni muudatused on võimalikud.

Katrin Kalmus
Maakorraldaja
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Peale kahenädalast jõuluvaheaega 
algas 10. jaanuaril õppeaasta kõi-
ge pikem veerand. Selle õppevee-
randi jooksul on ootamas ka päris 
palju erinevaid ettevõtmisi, mis 
õppimisse veidi vaheldust tooma 
peaks. Enamus neist üritustest 
jääb küll veebruari ja märtsikuus-
se, kuid ka jaanuaris sai üht-teist 
ette võetud. Näiteks tähistame me 
oma koolis juba päris mitmendat 
aastat päeva, mis kooliaasta täp-
selt pooleks jagab – kooliharjapäe-
va. Seekord murti kooliaasta selg-
roog 25. jaanuaril. Selleks puhuks 
pidid kõik klassid ette valmistama 
mõne mängu, millega vahetunde 
sisustada, ning siis need mängud 
ise ka läbi viima. Mänguhimulise-
mad olid muidugi nooremad lap-
sed, kes lustiga kõike kaasa tegid, 
ka olid nad põhjalikumalt oma 
ülesande ette valmistanud. Päe-
va jooksul sai tantsida nii lõputa 
polkat, ajalehe- kui harjatantsu, 
mängida lõbusat kompotimängu, 
vana head salatelefoni ja pikka 
nina. Küll oleks tahtnud, et vahe-
tunnid pikemad oleksid, sest koo-
likell kutsus sel päeval kuidagi 
halastamatult ruttu tundidesse!

26. jaanuar oli pingeline päev mu-
dilaskoori lauljatele, sest Märja-
maa Gümnaasiumis toimus Noor-
te Laulupeo „Maa ja ilm“ esimene 
eelproov. Kahjuks oli haigus oma 
„rehaga“ meie laululastest eriti 
karmilt üle käinud ning viieteist-
kümnest lauljast kuus koju tõve-
voodisse sundinud. Proovipäev oli 
pikk ja õpetlik ning lapsed tublid. 
Seekord veel laule kooride kaupa 
ette laulma ei pidanud, küll ootab 
see vastutusrikas esinemine mu-
dilaskoori lauljaid 6. aprillil. Las-
tega tegelesid eelproovis laulupeo 
mudilaskooride liigijuhid Kaie 
Tanner ja Aarne Saluveer. Nad 
kiitsid noori lauljaid aktiivsuse ja 
tubliolemise eest ning ütlesid, et 
laulud on juba päris kenasti sel-
geks õpitud. Lastekoori lauljaid 
ootab esimene eelproov 7. veeb-
ruaril.
Viimasel jaanuari päeval algas 
meie koolis matemaatikanädal, 
mille käigus ootas iga päev lahen-
damist päeva ülesanne ning välja 

selgitati ka klasside kaupa pari-
mad peastarvutajad ja ainetund-
jad. Kuna kokkuvõtteid nädalast 
tehakse alles veebruarikuus, siis 
saab tulemusi lugeda lähemalt 
kindlasti kuu aja pärast järgmis-
tes „Vigala Sõnumites“.

Veebruaris on ees ootamas sõbra-
päev, Eesti Vabariigi aastapäev 
ning ajaloopäev. Tublimad ja jul-
gemad laululapsed võtavad aga 
mõõtu 27. veebruaril Vigala valla 
laste lauluvõistlusel, mis seekord 
toimub Kivi-Vigala rahvamajas. 

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

Jaanuar murdis pooleks kooliaasta selgroo

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)

TEADE!

Alates 01. veebruarist 2011 väljub 
õhtune maakonnaliin (liin nr. 31) Märja-
maalt endise 17.50 asemel kell 18.10

Buss ootab ära Tallinnast kell 17.00 
väljuva Karksi-Nuia bussi 

(liin nr.67). See annab võimaluse 
Tallinnast õhtusel ajal 

Vana-Vigalasse saada.

Katseperiood on 1 kuu, kasutage või-
malust! Piisava kasutuse korral jääbki 

maakonnaliin sellisel ajal väljuma.
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Pildil on õpetaja Ene Raud oma 
õpilastega ning eksharidusmi-
nister Mailis Reps (keskel), Ago 
Kokser (vasakul) ja paremal ää-
rel Erki Savisaar ning Jüri Või-
gemast. Valimiseelsel käramisel 
arutleti kohapealsete probleemide 
üle, mida ei ole sugugi vähe just 
seetõttu, et ühiskonnas puudub 
regionaalne arengukava. Elu on 
koondunud linnadesse, maalt kao-
vad inimesed, asudes elama kasvõi 
Harjumaa põldudele, poed ja sided 
sulgevad uksed ning busse sõidab 
vähem. 

Kuidas sellest välja tulla, selleks 
pakkusid kärajad mitmeid lahen-
dusi: eelkõige saime lootust ette-
võtluse võimaluste loomiseks nt IT 
vallas on mitmeid täitmata kohti. 
Linnade Liidu juht Jüri Võigemast 
kinnitas, et tuleb tagada vahendid 
kohapealse elu normaalseks kor-
raldamiseks. Teiseks anti teada - 
noorus või töökogemuse puudumi-
ne ei tähenda töötuna lootusetut 
ootamist. 

Majanduskriis mõjutas paljusid 
inimesi Eestimaal ja tõstatati üles 
küsimus, kas pole võimalik luua 
oma Eesti Panka. Välispanga ko-
halolekul varem välja antud lae-
nud on seadnud mitmed pered ras-
kesse olukorda ning nad on hädas 
laenude tagasimaksega.

Edasi saab minna tingimusel, et 
ühiskond peab väärtustama igat 
tema liiget ja seda saab teha maa-
elu ja piirkondlikku arengut sil-
mas pidades. Saalisolijatelt ker-
kisid üles mitmed probleemid: nt 
kehv interneti ühendus, digilevi 
„jupsimine“ (selgitati, et digilevi 
ülekanne on tunduvalt odavam 
kui varajasem ülekanne, peaasi, 
et kasum tuleb). Ees ootavad lähi-
ajal elektrihinna tõus, kütusehind 
on oma aktsiisidega vägagi kõr-
geks aetud. Lahenduse tagab pe-
redele kindel sissetulek, sotsiaal-
kindlustus, töökoht Eestis, parem 
tervishoiu teenus, õiglane ja tööd 
väärtustav pension.

Lahkusime lootuses, et kogu Ees-
ti peab elama ja mis mulle kui 
õpetajale meeldis, et saalis oli 
endisi õpilasi, kes valutavad sü-
dant seniste arengute pärast (nt 
maakoolide säilimine) ja ootavad 
uusi lahendusi. Usun, omalt poolt 
püüame parema Eesti poole ning 
seda aitavad tagada meie esinda-
jad Riigikogus.

Lõpetaksin Jüri Võigemasti sõna-
dega: kui inimesed toimuva vastu 
huvi tunnevad ja enda käest püüa-
vad küsida, mis toimub ja kuhu 
me läheme, on veel lootust.

Jaan Viska 

Valimiseelne käramine Vana-Vigalas
Noortekeskuses saab 

tutvuda tööeluga

Juba oktoobrist alates on Vana-Vi-
gala Avatud Noortekeskus osalenud 
ESF ja Avatud Noortekeskuste Ühen-
duse poolt korraldatud ühisprojektis. 
Üht-teist oma tegemistes oleme ka 
avaldanud.

Nüüd tahaks paari sõnaga lähemalt 
rääkida selle projekti ühest osast – 
noortele suunatud tööeluüritused. 
Oleme tutvunud lähemalt Vana-Vi-
gala Tehnika- ja Teeninduskooliga, 
külastanud Reemet Kasekampi puu-
töökoda ja kohvikut „Madissoni kut-
sikad“. Jaanuaris käisime noortega 
koos külas Raplamaa Info- ja Nõusta-
miskeskuses. 

Kuna tööelu üritused on alles popu-
laarsust kogumas, tahaks kutsuda 
kõiki noori üles osalema veebruari 
üritustel, mida on sellel kuul lausa 
kolm: 

8. veebruaril läheme Tallinnasse Ees-
ti Juuksurite ja Kosmeetikute Era-
kooli Diariss.

20. veebruaril algusega kell 12.00 
- TÖÖELU: SAAME TUTAVAKS - 
JOOGATREENER! Keskuses külas 
Joogatreener Aili Vask. Võta kaasa 
võimlemismatt ja sportlikud riided!

21. veebruaril on külas SA Raplamaa 
Info-ja Nõustamiskeskuse töötajad. 
TEEMAKS KARJÄÄRINÕUSTAMI-
NE! Neil noortel, kes on 15 ja vane-
mad, on võimalus eelnevalt interneti 
teel teha ära karjääritest ning saada 
siis individuaalset tagasisidet ja nõus-
tamist. Huvi korral pöörduda Astra 
Põlma poole (tel. 482 4581, 5636 2293 
või astra.polma@gmail.com).

Mõeldud on ka neile, kes on nooremad. 
Nemad saavad koos teha lahedaid 
grupitöid ja mänge. Rühmatöödena 
saab aimu, sellest kuidas on võimalik 
oma unistusi täide viia.

Infot meie tegemiste kohta saab lä-
hemalt ka noortekeskuse kodulehelt: 
https://sites.google.com/site/vvigala-
rahvamaja/Home/vana-vigala-ank 

Astra Põlma
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Praekaste punase veiniga, 4-6 
portsjonit, ca 250 ml

25 g pehmet võid
15 g nisujahu
1väike sibul
300 ml veise- või lambaliha puljongit
Küpsetatud liha praemahl (nt veise-, 
lamba- või sealiha)
100 ml punast veini
Meresoola ja värskelt jahvatatud 
musta pipart

Valmistamine:
- Sega väikeses anumas omavahel 15 
g võid ja jahu, kuni tekib ühtlane nn 
kastmepaksendaja.
- Sulata ülejäänud või väikeses kee-
dunõus, lisa jämedalt hakitud sibulad 
ja kuumuta kergelt 8-10 min, kuni si-
bulad on pehmed.
- Sega puljong, vein ja praemahl sibu-
latega kokku ning kuumuta keemise-
ni, vähenda kuumust, pane kaas pea-
le ja keeda 5 min.
- Lisa vähehaaval nn kastmepaksen-
daja pidevalt vispliga segades, et see 
vedelikuga ühte sulaks.
- Jätka keetmist ja sega vispliga, kuni 
praekaste pakseneb.
- Keeda tasasel tulel pidevalt segades 
5 min, kurna läbi sõela.
- Maitsesta soola (vajadusel) ja musta 
pipraga.
- Serveeri kuumalt küpsetatud veise-, 
lamba- või sealihaga.
Kana praekastme jaoks võib veise- 
või lambaliha puljongi ja punase vei-
ni asemel võtta kanapuljongi ja valge 
veini.

Valge põhikaste, 1 liiter

80 g rasvainet
80 g nisujahu
1 l piima

soola
2 tk loorberilehte
40 g sibulat
1 tera nelki
(1 muskaatõis)

Valmistamine:
- Sulata paksupõhjalises keedunõus 
rasvaine ja lisa nisujahu.
- Kuumuta, ära pruunista.
- Jahuta.
- Lisa vähemalt 2/3 kuumast piimast, 
pidevalt segades.
- Lisa ülejäänud piim.
- Keeda veidi aega pidevalt segades.
- Maitsesta.
- Kurna.
Seda kastet kasutatakse valgete kast-
mete valmistamiseks. Alljärgnevalt 
on välja toodud mõningad valgel põhi-
kastmel põhinevaid kastmeid.

Valge munakaste, 1 liiter

1 l valget põhikastet
5 keedetud ja hakitud muna
Sobib kala- ja köögiviljaroogadele, lin-

Seekord on soovituses kastmete 
eri, head proovimist!

nuliharoogadele.

spinatikaste
1 l valget põhikastet
1 dl spinatipüreed
Sobib köögiviljaroogadele.

Valge juustukaste
1 l valget põhikastet
50 g Gruyere´i juustu
50 g Parmesani juustu
100 g võid
Sobib kalaroogade ja liharoogade (sh 
linnuliha) juurde.

sibulakaste
200 g mugulsibulat
40 g võid
5 dl valget põhikastet
soola
suhkrut
1,5 dl 10%-list rõõska koort
Sobib lambalihale, munaroogadele, 
soolakalale.

juustukaste, 1 liiter
Roogade üleküpsetamiseks
90 g rasvainet
90 g nisujahu
1 l piima
150 g riivjuustu
Valmista valge põhikaste ja lisa riiv-
juust.

Vigala bänd Exact-11 on tegutsenud 
juba natuke üle kahe kuu. Bänd koos-
neb meil kolmest inimesest: kitarr 
- Arnold Žagurski, bass - Urmis Vei-
mann, trummid - Taavi Kliss. Lugusid 
on meil olemas kolm, nendest üks on 
järeletehtud ja ülejäänud enda loodud. 
Bänd tegutseb Jaamas Vana-Vigala 
Rahvamajas. Vigala kultuurimaja on 
meie eest hästi hoolitsenud ja taga-
nud meile nii palju kui võimalik, kuid 
puuduvad ka mõningad esemed, aga 
küll ka need lähiajal saame. Kui enne 
oli meil instrumentaalmuusika ehk 
laul puudus, siis nüüd, kui mikrofo-
nid saame, hakkame ka kohe laulma. 
Üritame jõuda maailma välja. Suu-
reks abiks on olnud ESF programm, 
mis on mõeldud avatud noortekeskus-
te arendamiseks. Programmi „Noorte 

konkurentsivõime suurendamiseks ja 
sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks 
ühiskonnale pakutava noorsootöö 
teenuse osutamine“ raames alustati 
kitarriõpetusega ja täna on ostetud 
lisaks trummid. Meie poolt koosta-
tud NAF projekti väljundürituseks on 
„Vigala Superstaar 2011“.

Märtsi keskel ootab Exact-11 koos 
Vana-Vigala Avatud Noortekeskuse-
ga rahvamajja „Vigala Superstaar“ 
konkursile kõiki noori, kellele meel-
dib laulda ja pilli mängida. Esitlusi 
hindab žürii. Auhinnad on sponsorite 
poolt. Seega, kes soovib ennast näida-
ta, see harjutagu.

Taavi Kliss

Vigala Punk-Rock bänd Exact-11
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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

Veebruarikuu sünnipäevalapsed:

Vanda Kärsna   95 
Helmi Merisalu   89 
Jaan Konnapere   89 
Valve Altmäe    83 
Vaike Pihelgas   81 
Ellen Aitsam    80 
Aadu Siimsalu   70
Arvo Sume    70 
Hilja Kokka    70 
Enn Siplegas    65 
Luule Pärnala    65 
Maile Ervin    65 
Rein Kuusemets   65 

On vahest küll kahju, kuid tunneme ikka, 
et küpsemalt elu on suurem ja rikkam.
Hing eal ei või öelda, et kunagi enam

ei tuleks veel miskit, mis senisest kenam.
Sest rõõmud ei lõpe ja ennast ei peida,
on targal ja kogenul lihtsam neid leida!

Palju Õnne!

Uus ilmakodanik 
GERMAN AUVÄÄRT

Südamlik kaastunne Marikale 
ISA 

surma puhul.

Valgu Põhikooli pere

Meie hulgast lahkunud

ARVO ÜÜRIKE

Vigala Karikas 
Korvpallis 2011

9. korda toimuv ja 8 võistkonna osavõtul
 Korvpalli karikas kutsub publikut kaasa elama! 

Turniir toimub 26. veebruaril Kivi-Vigala 
Põhikooli võimlas. Mängude algus kell 10.00

Tiitlikaitsja – Vigala!

Õhtul orienteeruvalt kell 21.00 toimub 
rahvamajas disko 80-ndate muusika saatel. 

Võistlejatele on pidu tasuta.
Teistele pidu 4 eurot. 

Pasunad kaasa ja sporti nautima!

Info telefonil 5393 9693
Marko Kreuz

Teade ettevõtjatele!

Ettevõtja, kes omab registreeringut
 majandustegevuseregistris, peab igal 

aastal esitama hiljemalt 15. aprilliks kin-
nituse registreeringu õigsuse kohta.

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

Maadlusuudised
08.01 toimus Dünamo noorteturniir 
Haapsalus:
Andreas Liitmäe 40kg 2. koht
Hannes Välis    47kg 2. koht

14.-16.01. toimunud Herman Kare 
rahvusvahelisel turniiril Soomes saa-
vutas Ardo Arusaa (96kg) 1. koha. 

21.-22.01 peeti Kohtla-Järvel Avo Tal-
pase mälestusvõistlusi:
Kadetid:
Raido Liitmäe 85kg 1. koht
Täiskasvanud:
Karlis Kaldma 74kg 2. koht
Ranno Laane 84kg 2. koht

27. veebruaril kell 13.00
Kivi-Vigala rahvamajas

Vigala valla laste lauluvõistlus

Tule kuulama ja kaasa elama!

18. VEEBRUAR KELL 21.00
JAAMA KULTUURIMAJAS, VANA-VIGALA

RAHVAPIDU

TANTSUKS MÄNGIVAD
MEELIS PUNDER JA ANTI KAMMISTE

Kohal Riigikogu liikme kandidaadid 
Reformierakonnast.

Tule ja küsi küsimusi otse kandidaadilt!

Sissepääs TASUTA

Korraldajad Vallo Asperk 527 2580 ja 
Mirgo Seisonen 521 8558


