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PÄÄRDU 
NAISTE 
SELTSING - 
10. aastane

Naisteseltsing tähistab tänavu det-
sembris kümnendat aastapäeva. 

Ise peame end 1929. a Päärdu Pere-
naiste Seltsi järeltulijateks. Endise 
seltsi asutajaliikmeteks olid: Kai Mõis, 
Hilda Roosimägi, Ann Alberg (Algma), 
Marie Kaer, Hilda Mõis ja Anni Pesti. 
Esimeseks esinaiseks valiti Kai Mõis, 
seejärel Helmi Rokk 1935. aastani ja 
Hilda Roosimägi kuni 1940. aastani. 
Siis kõik katkes ... Päärdu Perenaiste 
seltsi lipp on hoiul Sillaotsa Talumuu-
seumis ja selle hoidis oma kodus alles 
Helmi Rokk.

Seltsingusse kuulumine on vabataht-
lik ja tulla võib alati. Praegu toimu-
vad igakuised kokkusaamised on üks 
meelelahutuse võimalusi. Tähistatak-
se seltsinguliikmete sünnipäevi mõ-
nusas seltskonnas iga liikme kodus 
või kultuurimajas, aga ka suuremaid 
rahvakalendri tähtpäevi. Vahel on ka 
külalisesinejaid olnud või kuulatud 
reisimuljeid: Norrast (K. Pesti), Šoti-
maalt (E. Alekand), korraldatud auto- 
ja jalgrattamatku: Hansaplant, Luige 
näituslaat, Rapla käsitöölaat, Lydia 

Veerise jaapani aed jne. Võeti osa akt-
sioonist Eestimaa puhtaks!

Päärdus on kodukultuur kõrgel ta-
semel. Siit külast on hea tunne läbi 
sõita. Hoogustunud on koduaedade 
uuendamine ja korrastamine. Mee-
lelahutust on pakkunud külarahvale 
Kivi-Vigala külademaja, Vigala valla 
poolt korraldatud ekskursioonid üle 
Eesti ja Päärdu küla külavanema 
poolt korraldatud ekskursioonid: nt 
talupäevad Jänedal, Palamuse välja-
näitused, Jõgeva küüslaugufestival, 
Pärnu teatri külastamine. Vallatoe-
tus on olnud tänuväärt.

Suurt elamust pakub Sillaotsa Talu-
muuseum, suurepäraste näituste ja 
teemapäevadega, vabaõhuetendus-
tega, haruldane on Velise laat igal 
aastal, Luhtre talupäevad ja Varbola 
Puu. 

Huvitavad olid EMTÜ õppused Mär-
jamaal külaaktivistide väljaõpetami-
seks ja kolme valla koostöö konverent-
sid Märjamaa rahvamajas sel aastal 

ja varem Vigala vallas toimunud kü-
laelu tutvustamiseks ekskursioonid 
ratastel.

Seltsingu töös oli suursündmuseks 
2007. a augustis esimese küla koos-
oleku korraldamine, külavanema va-
limine, külale lipu tegemine - küla-
liikumise käimatõmbamine, Päärdu 
koolile mälestuskivi avamine (1847 
- 1972). Uueks töövormiks on olnud 
kohtumine Velisemõisa - Võiva - Mä-
liste ja Aravere külade aktivistidega 
Velise Ontikal ja sel aastal Päärdus 
Venematsi talus nelja põlvkonna kä-
sitöönäitusel. Muide näitust külastas 
kokku üle 120ne inimese maakon-
nast.

19. detsembril k.a kell 12.00 toimub 
Venematsi talus jõulude ja naisselt-
singu 10. juubeli tähistamine. Ooda-
tud on kõik külaelanikud. Kaasa võt-
ta jõuluüllatus (nimeta pakike).

Naima Maalinn



2 VIGALA SÕNUMID

Kadrid Kivi-Vigala koolis
Ei tal ole kingi uusi, 
ei ta kanna nabapluusi.
Teksaseid ei jalga vea, 
juukseid värvima ei pea!
Selga paneb riided valged, 
roosatama ajab palged.
Uhke näo nii pähe maalib, 
kadrina siis ringi traavib..

Nii räppisid 8. klassi tüdrukud, kui esi-
tasid koos 7. klassi poiste-tüdrukutega 

Põnev kohtumine kirjaniku ja aja-
kirjaniku Ivar Soopaniga leidis 

16. novembril Kivi-Vigala põhikoo-
lis aset projekti „Kirjanik kooli“ raa-
mes. Ivar Soopan on ajakirjanikuna 
töötanud nii Eesti Päevalehes kui 
ka Lääneelu peatoimetajana. Hetkel 
on ta ERR korrespondent Lääne– ja 
Hiiumaal. Ajakirjaniku töö kõrvalt 
on Soopan kirjutanud ka viis ilukir-
janduslikku teost, „Tappev uudishi-
mu“ kajastab muljeid ajakirjaniku 
tööst sõjakolletes, „Rännakud murtud 
maal. Reisid sajandi suurimate ka-
tastroofide jälgedes“ viib lugejad aga 
tsunami poolt räsitud Taisse, Indias-
se ja Indoneesiasse, “Seljakotiaabits“ 
on väike käsiraamat reisipalavikus 
inimestele, kuidas oma reisi paremini 
planeerida. Lisaks on Soopan kirjuta-
nud kaks raamatut poistele. Raamat 
„Kõik poisid ei saa suureks“ on mõel-
dud pisut noorematele, „Head pahad 
poisid“ veidi vanematele. Tegelikult 
sobivad mõlemad nii nooremale kui 
küpsemale lugejale. Peamiselt nende 
kahe raamatu pärast siis Ivar Soopan 
meile külla tuligi.

Õpilaste muljed kohtumisest:

Kui ta millestki rääkis, tegi ta seda 
hästi põhjalikult ja seetõttu sai kõi-

Raamatud, kaklused ja 
Lähis-Ida sõjakolded

gest hästi aru. Väga põnev oli, kui ta 
ise oma lapsepõlveseiklustest rääkis, 
siis oli hoopis teistsugune tunne, kui 
raamatut lugedes. Kui Soopan oli 10 - 
11-aastane poisike, elaski ta tegelikult 
need seiklused läbi, millest raamatus 
juttu oli: sõjamängud poiste kampade 
vahel, tindiveega pritsimise, vastas-
meeskonna võitmise ja muu. Need 
sündmused, mis tol ajal juhtusid, või-
sid olla väga lahedad. 

Mulle meeldis see, kui Ivar Soopan 
Süürias käis. Ta tahab igal pool maa-
ilmas ise vaatamas käia, kuidas asjad 
on. Eriti põnev oli see, kui kirjanik 
rääkis, kuidas ta sõjakolletes oli ja iga 
hetk võisid plahvatada pommid, igal 
hetkel võis miini peale astuda. Lahe 
oli, kui ta sõdadest rääkis. 

Mulle meeldis see, et kõik olid ak-
tiivsed küsimuste esitajad ja selle 
tõttu saime kirjaniku elust rohkem 
teada.
5. klass

Ivar Soopan oli päris lahe ja oskas 
hästi nalja teha. Ta rääkis palju oma 
seiklustest. Üllatav oli, kui metsikult 
inimesed Süürias elavad. Kogu aeg on 
tulevahetus. Ivari autojuht ähvardas 
politseinikku püssiga. Selle peale, kas 
ta oma elus kakelnud on, vastas ta, et 
me ei taha seda teada. Tema lugude 

moraal oli see, et kui sa midagi väga 
tahad, siis sa saad selle alati ellu viia. 
Aga liigne uudishimu tapab. Süürias 
või Iraagis võis näha pilti, et mees võ-
tab relva välja ja lihtsalt laseb kelle-
gi maha. Kuigi see kõik oli õudne ja 
jube, rääkis Soopan sellest kõigest kui 
oma elu parimatest seiklustest. Aja-
kirjaniku heast suhtlemisoskusest ja 
heast näitlejameisterlikkusest räägib 
see, et tal oli Lähis-Idas sõpru omava-
hel vaenujalal olevate leeride hulgas. 
Väga lahe mees! Endalgi tekkis taht-
mine Lähis-Idasse reisida. Loodeta-
vasti see sõjamöll lõpeb seal ükskord 
ära ka. 

Tore oli kuulda, kuidas Ivar Soo-
pan on raamatutes ära kasutanud 
oma lapsepõlve sõpradega juhtunud 
seiklusi. Kirjanik inspireeris mind ja 
arvan, et vähemalt ühe lasteraamatu 
ma oma elus kirjutan. 
6. - 8. klass

Nii suured kui väikesed kuulajad 
lahkusid Ivar Soopaniga kohtumi-
selt, kaasas hulk toredaid muljeid ja 
poistel-tüdrukutel autogrammid küll 
loetud raamatus, küll päevikus mä-
lestuseks. 

Muljed kirjutas kokku
õpetaja Eve Kärsna

kadrikombestikku tutvustava näiden-
di. Kuna tänapäeva lapsed ei tea suurt 
midagi enam kadripäeva kommetest, 
võtsid 7. - 8. klassid enda peale väike-
se ülesande tervele kooliperele seda 
meelde tuletada, lisades sekka ka pi-
sut moodsamaid võimalusi. 

Kui aastas kord see tore kadripäev 
kätte jõuab, kadrid suure lauluga ukse 
taha koputama tulevad ja tuppa astu-
vad, on täna paraku nii, et tehakse üks 
väike tants, küsitakse mõned küsimu-
sed ja siis soovitakse kommi, need ei 

ole aga eriti huvitavad kadrid. 8. klassi 
tüdrukud mängisid kahte sorti kadri-
sid. Ühed olid igavad ja oskamatud, 
aga teised olid huvitavad ja lõbusad 
kadrid, kes vihtusid tantsu lüüa, räp-
pida, perepoja käest ükskordühte kü-
sida ja 7. klassi poistest-tüdrukutest 
koosnevale pererahvale hulgaliselt 
õnne soovida. Tegijatel endal oli tore ja 
pealtvaatajatele meeldis ka. 

6. - 8. klassi õpilaste mõtted kirjutas 
kokku 8. kl õpilane Grete Kärsna
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November on tavaliselt aasta pi-
medaim ja poriseim kuu. Algab 

kuni jõuludeni kestev hingedeaeg, 
mil igaüks enda ja teiste peale veidi 
rohkem mõelda võiks. Hingedekuu 
alguses mõtlesime ka meie veidi roh-
kem nendele, kes inimkeeli kõnelda 
ei oska, kuid ometi paljudele meist 
truud sõbrad ja pingetemaandajad on. 
Nii koguneski paras hulk lapsi, lap-
sevanemaid ja õpetajaid 5. novembri 
õhtul koos oma neljajalgsete sõprade-
ga koolimajja lemmikloomade õhtule. 
Kaasa olid võetud koerad, tšintšiljad 
ja pensionärist jänku, enim oli kaasa 
võetud kiisusid. Kõik lemmikud olid 
tublid ja sõbralikud ning keegi oma-
vahel riidu ei kiskunud. Iga looma 
peremees tutvustas oma lemmikut 
teistele – räägiti oma lemmiklooma 
hooldamisest, tema meelistegevus-
test ja naljakatest juhtumistest. Kui 
mingil põhjusel oma lemmikuid kaasa 
võtta ei saanud, võis teda esitleda ka 
fotodelt. Nii nägimegi pilte veel ühest 
koerast ja kassist ning ühest akvaa-
riumist. Õhtu möödus meeldivas ja 
soojas õhkkonnas ning oli tore näha, 
et meie lastele on nende lemmikud 
väga olulised ja kallid! 

9. novembri õhtul toimus kooli aulas 
isadepäeva tantsuõhtu, kuhu olid oo-
datud kõik isad koos perega. Tant-
sumuusikat tegid lustakad „Vana 
Kooli Noored“. Lapsed meisterdasid 
esimese tantsubloki ajal kaminasaa-
lis mardimaske ning tegid seejärel 
vanematele toreda üllatuse mardi-
santidena. Mardid laulsid ja tantsisid 
ning esitasid mõistatusi, lõpuks lasti 
julgematel isadel proovida looga alt 
läbironimist. Esimene julge isa, kes 
selle ülesandega vapralt toime tuli, 
oli meie valla tänavune Aasta Isa 
tiitli värske omanik Olev Nisumaa. 
Teisel tantsuvaheajal toimus ema-
de ja õpetajate valmistatud hoidiste 
oksjon, mis kulges põnevas ja lustli-
kus meeleolus. Hoidised, mis oksjo-
nile toodi, olid kõik väga isuäratavad 
ja kaunilt pakendatud. Oksjon oli 
heategevuslik – kogu tulu läks laste 
õppe ekskursioonide transpordifondi 
ning sinna kogunes täpselt 110 eu-
rot ja 50 senti, mis on päris kenake 
summa. Aitäh kõigile headele anne-
tajatele! Tantsuõhtu oli meeleolukas 
ning oleks võinud kesta ehk varaste 
hommikutundideni, kui noorem põlv-

Kirjanik ja ajakirjanik Ivar Soopan 
elab Haapsalus, on avaldanud 5 

raamatut ja olnud Lääne Elu peatoi-
metaja. 2011. a lõi ta uudisteportaali 
Läänlane. Lisaks sellele on ta ERRi 
korrespondent Läänemaal ja Hiiu-
maal. Tema ajakirjaniku tööd meedia 
vahendusel teame üsna hästi. Paar 
näidet – Soopan teatab, et Lihulasse 
ei leita politseinikku, selle avalikus-
tamise tulemusel tulid Riigikogu liik-
med koha peale probleemi lahendama 
või teine näide Hiiumaalt, kus Käina 
ei ole nõus loobuma keskhariduse 
andmisest omas vallas, sest ei näe 
võimalust Kärdlaga ühinemiseks.

Õpilased aga lugesid õpetaja Eve 
Kärsna soovitusel Soopani noor-
sooraamatuid. Raamatus on ta kirjel-
danud oma lapsepõlve seiklusi Kark-
sis. Õpilased esitasid palju küsimusi: 
kas suhtlete lapsepõlve sõpradega; 
kas teile meeldib ilukirjandus; kas 
teile meeldivad humoorikad saated; 
kas olete kakelnud; kas tuleb uus 
raamat, jms. Uus raamat on küll tu-

KohTUmINE IVAR SooPANIGA
lemas, kui varem olid tegelasteks poi-
sid, siis nüüd valmivas teoses ilmub 
väikese tüdruku lugu. Kuna tööd on 
palju, siis raamatu kirjutamine ootab 
oma järge. Ivar Soopan kiidab muu-
seas ka oma raamatute illustraatorit 
Ott Vallikut.

Küsimusi jätkus ka reisikirjade 
sündmuspaikade kohta - pinevuskol-
letest Iraagis, Süürias, Liibanonis. 
Saime teada, kui raske on sõja piir-
konnas ajakirjaniku tööd teha, kuidas 
päeval juhtunu linti võttis linti ning 
interneti kaudu ehedat uudist püüdis 
toimetada. Oma raamatus kirjeldab 
ta Bagdadis läbielatut, kiiret autosõi-
tu läbi linna, et sind ei tabaks kuul. 
Riske jagus paljudesse päevadesse, 
seda kuulati põnevusega. Raamatutes 
kirjeldab ta lihtsaid inimesi ja nende 
eluolu, mida meedia kajastab hoopis 
teisiti. Oma teises reisiraamatus kü-
lastab Soopan Taid, Indiat ja Indonee-
siat, mida laastas võimas maavärin ja 
hiidlaine. Autor rändas katastroofi 
paikades lihtsate inimeste keskel, et 
kogeda nende läbielatut.

Soopan ise tahab, et ajakirjanduses 
oleks rohkem kultuurikajastamist. 
Lõpetuseks küsitakse, mida ta tahaks 
veel täide viia. Väike viivitus kirjani-
ku poolt - kui oleks aega siis üks reis 
Lähis-Ida riiki, et teada saada nende 
kultuurist ja elust-olust.

Aktiivsust, teada tahtmist, julgust, 
reisihimu ja õnne jätkugu tema päe-
vadesse.

Jaan Viska

Vana-Vigala Põhikooli novembrikuised toimetused
kond poleks uniseks jäänud …

19. novembril tähistasime poiste-
päeva. Selle ürituse korraldajaks on 
traditsiooniliselt 5. klass. Esimesel 
vahetunnil ootas poisse üllatus oma 
klassiõdedelt erinevate suupistete 
näol ning päeva lõpus toimusid aulas 
lõbusad võistlused „Minu klassivend 
suudab“. Võistelda tuli väga erineva-
tel aladel alustades tüdruku kandmi-
sest ja nööbi õmblemisest kuni nuku 
või lapse riietamiseni välja. Oli tore 
ettevõtmine, aitäh viiendikele ja õpe-
taja Hedile!

Novembrikuu viimane ettevõtmine oli 
kadrilaat 26. novembril. Laadakauba 
pakkujaid oli seekord rohkesti – osta 
võis kodus valmistatud võileibu, koo-
ke, küpsiseid, vahvleid ja muud suu-
pärast, mänguasju, laste enda tehtud 
käsitööd ja ei puudunud ka õnneloos. 
Suured tänud kõigile lastele ja lapse-
vanematele, kes laada õnnestumisele 
kaasa aitasid!

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht



4 VIGALA SÕNUMID

8. novembril külastas Kivi-Vigala 
raamatukogu kirjanik Heli Kün-

napas. Raamatukogu juhataja Mai 
Sipelgas korraldas kirjaniku kohtu-
mise põhikooli 7. - 9. klassiga. Kirja-
nik rääkis endast, mida ta on jõudnud 
oma elus põnevat korda saata, kus on 
käinud. Ta rääkis raamatute kirju-
tamisest ja sellest, mis tal parajasti 
käsil on. 

Noor kirjanik Heli Künnapas elab 
Vigala vallas. Tal on kolm last, ta 
peab küülikufarmi ja lambaid. Heli 
on lõpetanud Pärnu-Jaagupi gümnaa-
siumi, samas ka muusikakooli, män-
ginud seal akordionit, klaverit ja teisi 
pille. On lõpetanud Tartu Ülikooli, te-
gelenud personalijuhtimisega ja ela-
nud poolteist aastat Ameerikas, olles 
seal lapsehoidja. Kirjaniku sõnul on 
Ameerika ikka parasjagu kummali-
ne maa. Kord tahtis ta oma pere õues 
lehti riisuma hakata, aga tema pere-

Kirjanik päris meie oma vallast
kond ütles, et seda pole vaja, kuna le-
hekoristusteenus on tellitud. Selline 
teenuste kasutamine on Ameerikas 
väga moes. Meie jaoks kõlab see aga 
väga veidralt: tellida teenus oma ko-
duõue lehtede riisumiseks.

Heli Künnapasel on väga huvitav 
elustiil. Kolme väikse lapse kõrvalt 
jõuab ta palju: lisaks kirjutamisele ja 
loomadega tegelemisele ka poliitikas 
aktiivne olla ja ajakirjanduses Eesti 
elu kohta oma seisukohti avaldada. 
Nagu ta ütles, laste pärast temal as-
jad tegemata ei jää. 

Külaline ei pidanud meile, noortele, 
moraali, et nii ei tohi ja nii ei või. Ta 
rääkis, et iga väikese asja pärast ei 
tohi pead norgu lasta, sest kunagi ei 
tea, milleks see halb hea oli ja kuidas 
kõik paremuse poole võib pöörduda. 
Kõik inimesed vinguvad millegi üle, 
aga virisemise asemel võiksid nad 
hoopis oma elu parandada – ainult 

hädaldamisega ei muutu midagi. 
Hetkel on Heli Künnapasel ilmu-

nud üks noortejutustus „Lõpupidu“. 
Plaanis on tal kirjutada edaspidi nii 
noortele kui täiskasvanutele. Rääki-
sime noorte elust ja saime temalt mõ-
ningaid näpunäiteid. Tema jutt pani 
meid kuulama ja mõtlema. Eriti see, 
et noored tahavad minna pealinna 
kooli või töötama või välismaale ko-
gemusi saama. Kõik see on vajalik ja 
tore, aga elama võiks ikka Eestimaale 
tagasi tulla. 

Kohtumine kirjanikuga oli väga 
vahva, seda enam, et  kirjanik iga 
päev külas ei käi. Kindlasti võiks sel-
liseid kokkusaamisi rohkem olla. Heli 
ise on hästi avatud ja sõbralik inime-
ne. Tal oli kaasas pisike 3-kuune tü-
tar, kes vahel lalises jutu vahele ja 
tegi meie vestlust sellega sisukamaks 
ja lõbusamaks. 

Saime teada, et Vigala vallas elab 
väga huvitav noor kirjanik. 

Kivi-Vigala PK 9. klass

Ämblikud, hoolimata varjulisest 
eluviisist, ei jäta kedagi külmaks. 

Paljudes maailma kultuurides on 
ämblikel kindel koht. Meil Eestis pee-
takse ämblikku sageli õnnetoojaks, 
lihtsalt niisama ei tapa teda keegi. 
Ämblikukartus on levinud Euroopas 
ja Põhja-Ameerikas, kus looduslikult 
ei ela ühtki inimesele ohtlikku liiki. 
Ämblike mürk on surmavalt mürgine 
temasuurustele putukatele. Ämbliku-
hammustusi tuleb kõige rohkem ette 
filmides, tegelikult peaksime rohkem 
kartma sääskesid.

Kivi-Vigala Põhikoolis oli külas Too-
mas Pranstibel. Seekordsest reisiko-
tist jõudsid õpilasteni Lõuna-Amee-
rika ämblikud ehk linnutapikud. 
Esimesena tutvustati Hondurase lok-

kiskarvadega linnutapikut. Küüni-
seid tal ei ole, seepärast ei roni ta ka 
mööda klaasi. Liigutused üsna aeg-
lased, tundub rahumeelne. Ämbliku 
poegi kutsutakse nümfideks, esimes-
tel elupäevadel ei hakka pojad tege-
lema toidu hankimisega, vaid kesta 
vahetamisega. Söövad peamiselt pu-
tukaid ja tõuke. 

Teisena nägime Mehhiko punapõlv-
linnutapikut. Saime teada, et isased 
elavad 6-8 aastat ja emased kauem 
- üle kümne aasta vanaks. Kolman-
dana ilmutas end reisikotist Brasiilia 
valgepõlv-linnutapik. See ämblik pü-
sib juba siledal pinnal. Eluks vajavad 
nad niiskust ja sooja kliimat. Neljan-
dana näitas end Mehhiko linnutapik 
- roosa kolme kuu vanune ämblik. 

Ämbliku sugu polegi nii lihtne määra-
ta, kuskil alates 5-ndast eluaastast on 
see võimalik. Viiendana jõudis õpilas-
teni veelgi noorem, kuuvanune Peruu 
linnutapik, kelle võrk valmib kiiresti, 
paari päevaga. Suurte ämblike seas 
inimesele eluohtlikke liike pole, kõige 
mürgisem on Must lesk, kelle ham-
mustus on surmav. 

Toomas Pranstibel alustas madude 
kasvatamisega ning vaatas neile, kel-
lel olid ämblike kasvandused, kuidagi 
viltu. Nüüdseks on teda aga nood hu-
vitama hakanud. Uusi isendid tuleb 
osta välismaalt, kus on harrastajate 
ring suurem ning soodsamad hinnad. 
Seekordses loodustunnis tutvusime 
suurimate linnutapiklastega, neid 
elab troopikas ligi 600 liigi. Ämblike 
tunnus kaheksa jalga, sädelev ime-
peen ämblikuniit, mis on üks tugeva-
maid materjale looduses. Ämblikuniit 
koosneb peamiselt valkainest, selle 
valmistamiseks tuleb kulutada suur 
osa toidust. Jahti peavad nad häma-
ras. 

Tulevikus, kui keegi meist võtab ette 
pikema reisi uude paikkonda, tasub 
enne lahti teha looduseraamat. Koo-
likell lõpetas loodustunni, tänusõnad 
Toomas Pranstibelile. 

Jaan Viska

ET mEIE EI PõEKS 
ARAhNEfoobIAT -

ÄmbLIKU KARTUST
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2. novembril said näiteringi neiud-
noormehed väga huvitava ja la-

heda kogemuse. Kooli tuli Tallinnas 
tegutseva Improgrupp Jaa! hästi sõb-
ralik ja vahva näitleja Martin. 

Kõigepealt panime kõrva taha kaks 
tähtsamat reeglit:

- Kedagi ei tohi kunagi tegutsemi-
se käigus süüdistada.
- Kunagi ei tohi öelda: „Ei“, sest 
see ei vii kuhugi.

Sellest viimasest põhimõttest on 
Improgrupp Jaa! ka oma nime saa-
nud. 

Alustasime naljakate ja põnevate 
improviseerimismängudega. Kui al-
guses oligi väike pabin sees, et äkki 
ei oska ja võib-olla on nõme see, mis 
pähe tuleb, siis peagi kadus selline 
tunne. Asemele tuli hoopis julgus 
ning lõbu improvisatsiooni teha. Tun-
nike mänge mängitud, hakkasime ka 
väikeseid etüüde tegema. Oma ül-
latuseks ei jäänud keegi laval käed 
rüpes, tummalt seisma, selle eest sai-
me hoopis kõik väga hästi hakkama. 
Ükski etüüd ebaõnnestunud, kõik 
tüdrukud-poisid said laval särada ja 
oma geniaalseid mõtteid väljendada. 
Suutsime ka Martinit ennast vaimus-
tada. Nii mõnigi naljamees-tüdruk 
suutis meid südamest naerma ajada 
ega jätnud ühtegi head mõtet enda 
teada. Need kaks tundi, mis veetsi-
me põnevalt ja lõbusalt koos toredaid 
mänge mängides ja vahvaid etüüde 
tehes, möödusid tõesti ülehelikiirusel. 
Kahju oli seda koosviibimist lõpeta-
da, sest olime suures hoos. Tänasime 
Martinit suure-suure aplausiga. Veel 
pikalt vestsime sellest vahvast koge-
musest ja lubasime, et see ei jää meie 
viimaseks kohtumiseks Martiniga.

 
Grete Kärsna 

Kivi-Vigala PK 8. kl

Ütle alati: 

„JAA!“
Aig lätt iks umma muudu,
 jõulust jõulu,
kas rii pääl vai tii pääl…

Vana-Vigala põhikooli folkloorilap-
sed said toreda kutse Tartusse 

VII Taaralinna Taaderandi Taliste-
tele. Nagu küllakutsuja Tiia Konseni 
poolt lubatud, oligi tegemist justkui 
peoga pereringis – loomuliku ja mõ-
nusa olemisega pärimuslike lugude, 
laulude ja tantsude keskel. 
Seekordse kokkusaamise teemaks oli 
LOOMINE. Saime osa lugudest, mis 
pajatasid näiteks Emajõe sünnist või 
Kuu tõrvamisest, Päeva veeremisest 
või lume loitsimisest. Mitu lugu oli 
huntidest ja seppadest. Sekka siis veel 
ühised tantsud viiulimängu saatel.

Meie aga viisime omalt poolt Viga-
la pärimuse pärleid: laste lugemisi, 
mõistatusi, ahellaule ja lambamängu, 
mida sealsed lapsed meelsasti kaa-
sa mängisid. Võib ju öelda, et mõnes 
mõttes loome me neid sajanditaguseid 
lugusid justnagu uuesti. Üllatav oli 
õpetajate soov meie „Pärimuse pärli-
te“ omanikuks saada – neid jätsime 
Tartumaale lausa 8 eksemplari – ja 
nii mõnigi arvas, et peaks ka ise oma 
kandi lugudest sellise kogumiku kok-
ku panema. Tartu Kirjandusmuuseu-
mist me need lood kord tõime ja nüüd 
jõudsidki ringiga alguskohta tagasi. 
Päev jätkus rahvamängude ja meis-

terdamistubadega, samal ajal pidasid 
õpetajad mokalaata, st tegid kokku-
võtte päevast ja pidasid plaani järgne-
vaks kokkusaamiseks. Meid kutsuti 
lahkesti järgmiselgi korral osalema.

Kui juba kord nii kaugele mindud sai, 
siis ei saanud jätta külastamata ka 
Tartu Mänguasjamuuseumi, et näha 
oma silmaga talulaste mänguasju 
Tiia Toometi raamatust „Kaltsutitt ja 
puuhobune“. Ja seal nad kõik olidki: 
karjalapse omatehtud mänguasjad, 
mustlaslukud ja taevaredelid, kalt-
su-, puu- ja portselanpeaga nukud 
jpm. Kõige rohkem aega sai veedetud 
aga mängutoas, kus sai maskeeruda 
ja luua oma mängu.

Milliseid tähelepanekuid tegid asja-
osalised?
Mari: Mulle meeldis Emajõe jutt, kuid 
kahju oli sellest, et mõni laps rääkis 
liiga vaikse häälega või liiga kiiresti.
Kristiina: Mul on hea meel, et mul 
hundi osa täitmine õnnestus. Tore oli 
omavalmistatud lindude kinkimine.
Kärolin: Mulle meeldis esinemine, 
mängud ja tantsud.
Riia: Ka mulle meeldis esineda, män-
gida ja tantsida, meeldis kuu tõrvami-
se lugu ning palju lõbu valmistas ka 
meisterdamine. 

Krista Tõldmaker

PÄRImUSE PÄRLITEGA TAARALINNAS 
TAADERANDITAmAS
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

07.11.2012. istungil otsustati:

- kinnitada hanke “Lumetõrje Vigala 
valla teedel” pakkumuste hindamise 
komisjoni protokoll 31.10.2012 “Pak-
kujate kvalifitseerimise, pakkumuse 
vastavuse ja edukaks tunnistamine”
- väljastada kirjalik nõusolek ühe ra-
jatise ehitamiseks
- väljastada kaevetööde luba ühele 
taotlejale
- väljastada kasutusluba kahele ehi-
tisele

21.11.2012 istungil otsustati:

- väljastada projekteerimistingimu-
sed kahele taotlejale
- anda kirjalik nõusolek ühele taotle-
jale katuse vahetamiseks
- kinnitada Vigala Hooldekodu koha 
maksumuseks 551 eurot kuus alates 
01.01.2013
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaias 
2012. aastal Vigala valla rahasta-
tava kulu arvestuslikuks maksu-

museks ühe lapse kohta 2784.11 
eurot ja Vana-Vigala Lasteaias 
2961 eurot.

- esitada volikogule otsuse eelnõu 
Õle kinnistu detailplaneeringu alga-
tamisest keeldumise kohta
- eraldada sotsiaaltoetusteks 219.92 
eurot
- eraldada investeeringute reservist 
2430 eurot Kivi-Vigala Põhikoolile 
paljundusmasina soetamiseks

Vigala Vallavolikogus

29.11.2012 istungil otsustati:

- anda MTÜ-le Vigala külade ümar-
laud kümneks aastaks tasuta kasu-
tada Mõisapargi maaüksusel asuva 
laululava kompleksi
- määrata Vigala valla 2012. aasta 
majandusaasta aruande auditeeri-
jaks OÜ Maret Saatuse Audiitorbü-
roo
- kehtestada Vigala vallas 2013. 
a. samad maamaksumäärad, mis 
2012. aastal s.o. haritava maa ja 
loodusliku rohumaa ühtseks maa-
maksumääraks 2,0% maa maksus-
tamishinnast aastas ja metsamaa 
ja muu sihtotstarbelise maa ühtseks 
maamaksumääraks 2,5% maa mak-
sustamishinnast aastas
- muuta Vigala Vallavolikogu ot-
sust nr.19 31.05.2012. a “Nõusoleku 
andmine maa riigi omandisse jätmi-
seks“
- kinnitada Vigala valla noorte spor-
distipendiumi saajate nimekiri ja 
stipendiumi suurused
- kinnitada 2013. aasta eelarve me-
netlemise kava

Olulise osa valla tuludest moodus-
tab laekumine üksikisiku tulumak-
sust (alates 2013. a 11,57% inimese 
palgast), maksu kantakse vallale üle 
maksumaksjate rahvastikuregistri 
järgse elukoha põhjal (1. jaanuari sei-
suga).

On väga oluline, et kõik Vigala val-
las tegelikult elavad inimesed oleksid 

kantud siin ka rahvastikuregistrisse. 
Registreerimisega valla elanikuks 
annad oma panuse vallaellu. Mida 
rohkem laekub valla eelarvesse raha, 
seda paremaid teenuseid on võimalik 
pakkuda ja seda rohkem saab teha 
investeeringuid elukeskkonna pare-
maks muutmiseks.

2013. a hakatakse andma maamak-

susoodustust kodualuselt maalt. Ti-
heasustuses (Kivi-Vigala, Vana-Viga-
la ja osa Konnapere küla) kuni 1500 
ruutmeetrilt, hajaasustuses mujal 
vallas kuni 2 hektarilt elamumaalt 
või õuemaa kõlvikult. Kui maaomani-
ku elukoht ei ole rahvastikuregistris 
õige, siis jääb maamaksusoodustus 
saamata. Samuti ei saa maksusoo-
dustust maaomanikud, kelle elukoht 
on kirjas valla täpsusega. Elukoha-
andmeid kontrollitakse 1. jaanuari 
seisuga, seega on veel viimane aeg 
andmed üle kontrollida ja vajadusel 
parandada.

Rahvastikuregistris Vigala valla ela-
nikuks registreerimiseks tuleb täita 
ja esitada elukohateade. Elukohatea-
te saab esitada enda ning pere ülal-
peetavate kohta.

Elukohateate esitamiseks on kolm 
võimalust:

* Tulla Vigala Vallavalitsusse (Kivi-
Vigalas) ja täita teade kohapeal. Kaa-
sa tuleb võtta isikut tõendav doku-
ment ja eluruumi kasutamise õigust 
tõendav dokument (juhul kui ei ole 
omanik, siis omaniku kirjalik nõus-
olek elukohateate vormil või üürile-
ping). Info 489 4770 või 489 4778

* Välja printida valla kodulehelt elu-
kohateate vorm, see ära täita ja saata 
postiga aadressile: Vigala Vallavalit-
sus, Kivi-Vigala 78001. Elukohatea-
te esitamisel posti teel lisada teate 
juurde koopia ID-kaardist või passi 
isikuandmete leheküljest ja ruumi 
kasutamise õigust tõendav dokument 
(juhul kui ei ole omanik, siis omaniku 
kirjalik nõusolek elukohateate vormil 
või üürileping). Dokumendid võib ka 
skaneerida ja saata ID-kaardiga di-
gitaalselt allkirjastatult vigala.vald@
vigala.ee

* Elukohateate võib esitada elektroo-
niliselt kodanikuportaalis www.eesti.
ee. Elukohateate esitamiseks elekt-
rooniliselt saab kodanikuportaali si-
seneda ID-kaardiga või internetipan-
ga kaudu.

Uue elukoha registreeringuga toimub 
automaatselt eelmisest elukohast 
väljaregistreerimine, st selleks min-
geid täiendavaid toiminguid teha pole 
vaja.

Vigala elanikuna saad vallaelu kor-
raldamises kaasa rääkida!

REGISTREERI ENNAST 
VIGALA VALLA ELANIKUKS!
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Vastavalt hanke "Lumetõrje 
Vigala valla teedel" tulemustele 
teostab 2012/2013 talvepe-
rioodil lumetõrjet Vana-Vigala 
piirkonnas OÜ Able Grupp ja 
Kivi-Vigala piirkonnas FIE Erki 
Plamus.

Aukodanike kandidaadid

Vallavalitsus ootab Vigala valla aukodaniku 
nimetuse kandidaate. Nimetus omistatakse 
füüsilisele isikule erilise auavaldusena Viga-
la vallale osutatud väljapaistvate teenete 
eest valla haridus-, kultuuri-, sotsiaal- või 
majanduselu edendamisel või vallapoolse 
erilise austusavaldusena. 

Taotluse aukodaniku nimetamiseks võivad 
esitada kõik füüsilised ning juriidilised isi-
kud. 

Taotlus tuleb esitada kirjalikult Vigala Valla-
valitsusele 21. jaanuariks 2013 a.

Täpsem info: http://www.vigala.ee/teave/
docs/aukodaniku_statuut.pdf 

Kellel on õigus saada kodualuse 
maamaksu soodustust?

1. Maaomanikul (kellele kuuluv maa 
on mõõdetud ja kinnistus registreeri-
tud), kelle elukoht on ka rahvastiku-
registris registreeritud samal kinnis-
tul asuvas ehitises.
2. Maa kasutaja (kui maa on mõõt-
mata või kinnistus registreerimata), 
kelle elukoht on ka rahvastikuregist-
ris registreeritud samal maaüksusel 
asuvas ehitises.
Kommentaar: Palun kontrollige vallas 
oma elukoha registreeringu õigsust.

Kodualuse maamaksu 
soodustuse pind?

Tiheasustuses:
1500 m2  ehk 0,15 ha ulatuses ela-
mumaa sihtotstarbega maaüksusest. 
Selgituseks – kui elamumaa sihtots-
tarbega katastriüksuse suuruseks on 
4000 m2, siis soodustuse saab 1500 
m2 eest.
1500 m2  ehk 0,15 ha ulatuses maa-
tulundusmaa sihtotstarbega maaük-
suse õuemaa kõlvikust. Selgituseks – 
kui õuemaa kõlvikut on märgitud 900 
m2, siis soodustuse saabki 900 m2 
eest, kui õuemaa kõlvik on 1600 m2, 
siis soodustuse saab 1500 m2 eest.
Tiheasustusena on Vigala vallas mää-
ratud kompaktse hoonestusega alad 
Kivi-Vigalas, Vana-Vigalas ja väike 
osa Konnapere külast.

meeldetuletus avalike teede 
kasutamise kohta

Põllumeestele, maa- ja loomaomani-
kele on seoses riigi, valla ja avalikus 
kasutuses olevate erateedega meelde 
tuletada järgmist.

- Enne põllult teele sõitmist tuleb 
veenduda, et põllutehnika ei reosta 
teed mulla, sõnniku jms sõiduki ra-
tastelt või koormast pudenevaga. Va-
jadusel tuleb sõiduki rattad puhasta-
da ja veenduda, et koorem ei pudene.
- Teedelt ei ole lubatud rajada oma-
algatuslikke mahasõite põldudele. 
Kraavide ummistamisel takistatakse 
sadevee äravool, mis mõjub teedele 
halvasti
- Eraomanikud, vaadake üle, et tee 
ääres olevad puud ei takista lume-
lükkamist. Vajadusel kärpige puude 
oksi.
- Hulkuva koera omanik riskib sel-
lega, et kui tema lemmikloom rikub 
mõne sõiduki, siis loomaomanik on 
kohustatud kulud korvama. Kahjud 
võivad ulatuda sadadesse eurodesse.

Hajaasustuses:
2 ha ulatuses elamumaa sihtotstar-
bega maaüksusest. Selgituseks – kui 
elamumaa sihtotstarbega katastriük-
suse suuruseks on 2,01 ha, siis soo-
dustuse saab 2 ha eest.
2 ha ulatuses maatulundusmaa siht-
otstarbega maaüksuse õuemaa kõl-
vikust. Selgituseks – kui õuemaa 
kõlvikut on märgitud 900 m2, siis soo-
dustuse saabki 900 m2 eest. Soodus-
tuse piir läheb ka siin 2 ha juures.
Vigala valla ülejäänud maa-ala on 
hajaasustuses.

Kuidas käib kodualuse maamak-
su soodustuse arvutamine?

Arvestades Rapla maakonnaplanee-
ringuga määratud tihe- ja hajaasus-
tusalasid käib kodualuse maamaksu 
soodustuse arvutamine järgmiselt. 
Näiteks tiheasustusalal asuv krunt 
on 3000 m2 ja teadaolevalt saab soo-
dustust 1500 m2 ulatuses. Kõigepealt 
arvutatakse terve krundi maamaks 
välja ja alles seejärel võetakse sum-
mast maha pool (kuna 1500 m2 on 
pool 3000 m2-st). 
Sel juhul, kui tegu on looduskaitse-
teemaliste soodustuste olemasoluga, 
võetakse enne kodualuse maamaksu-
vabastuse väljaarvutamist maha ka 
looduskaitsealane soodustus.

Katrin Kalmus 
Maakorraldaja

Pühapäeval 23. detsembril kell 11.00 IV advendi 
armulauaga jumalateenistus.

Esmaspäeval 24. detsembril kell 17.00 jõuluõhtu 
jumalateenistus.

Teisipäeval 25. detsembril kell 11.00 jõulupüha 
armulauaga jumalateenistus käärkambris. Kaasa 
teenib koguduse naiskoor.

Pühapäeval 30. detsembril kell 11.00 armulauaga 
jumalateenistus käärkambris.

Esmaspäeval 31. detsembril kell 17.00 vana-aas-
taõhtu armulauaga jumalateenistus.

Teisipäeval 1. jaanuaril kell 11.00 armulauaga ju-
malateenistus käärkambris.

Pühapäeval 6. jaanuaril kell 11.00 kolmekuninga-
päeva armulauaga jumalateenistus käärkambris.

Kodualuse maamaksu soodustusest

Jumalateenistused 
Vigala kirikus
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TERVISELEHEKÜLG

MärJaMaale uJuMa!

1. detsembril toimus Kivi-Vigala 
Põhikoolis Vladislav ja Kaarel 

Koržetsi juhtimisel õpiköök, mille 
eesmärgiks oli tutvustada ning pak-
kuda erinevaid kalaroogasid. Valmis-
tamisel said käe külge panna kõik 
õpiköögis osalejad. Õpiköögi läbinu-
tele anti kaasa retseptuur, mille järgi 
on võimalik enim meeldinud roogasid 
hiljem iseseisvalt pereringis katse-
tada. Toimus ka vestlusring alkoholi 
liigtarvitamise teemal - kuidas seda 
vältida ja ennetada ning mis tagajär-
gi see põhjustab. Tervise Arengu Ins-
tituudi toetus aitas tõsta sihtrühma 
25 – 44-aastaste tervise- ja alkoholi-
tarbimiseteadlikkust. Tänan kõiki, 
kes päevast osa võtsid. Ainus töö, mis 
toidab, on söömine ja need kaheksa 
suurepärast rooga seda ka tõestasid. 
Lõpetuseks väike nipinurk ja üks ret-
sept Vladislav Koržetsilt.

Kuidas valida värsket kala? 

Tihtipeale küsitakse meilt, kuidas 
saada aru, kas kala on ikka värske? 
Siin on siis kirjas mõned näpunäited, 
mida jälgida kala ostmise puhul.
- Esimeseks lihtsaks mooduseks on 

Hakkliharullid kohupiima-
juustutäidisega 8 tk

1 kg hakkliha
4 dl maitsestamata jogurtit
2 dl riivsaia
2 muna
1 sibul
1-2 küüslauguküünt
½ tl musta pipart
1 tl soola

Täidis:
250 g kohupiima
100 g riivitud juustu
½ tl aroomisoola
½ dl hakitud peterselli

Peale:
100 g riivitud juustu
1 dl riivsaia

Valmistamine:
Sega hakklihaga jogurt, riivsai, lah-
tiklopitud munad, hakitud sibul, pu-
rustatud küüslauk ja maitseained. 
Sega ka täidisained. Vormi hakkli-
hasegust 8 kotletti, aseta iga kotleti 
keskele täidis, keera rulli ja vormi 
munakujuliseks. Paneeri riivsaias, 
aseta ahjupannile, raputa peale riivi-
tud juustu. Küpseta 200°C juures 25 
minutit.

kala nuusutada - kala lõhn peab ole-
ma värske, milline on aga värske kala 
lõhn, seda peaks küll igaüks ise tead-
ma.
- Kala lõpused on ilusat erepunast 
värvi, mida vanem on kala seda tume-
damaks muutuvad ka lõpused.
- Kala silmad on selged ning punnis. 
- Torgates kala näpuga on tema liha 
nõtke, võttes kiiresti tagasi endise 
kuju.
- Soomused peavad olema ilusad ning 
kaetud kerge läbipaistva limaga.

Ministeeriumisalat

Karp konservlõhet (nii 300 g, gorbuu-
ša vms)
5 keedetud kanamuna
2 haput õuna (antoonovka)
150 - 200 g juustu riivimiseks
300 - 400 g majoneesi
maitseroheline: till, petersell, muru-
lauk vms

Valmistamine:
Ava lõhekarp ja vala ära liigne vede-
lik. 
Keeda munad, koori õunad ja vabasta 
need seemnetest, riivi juust.
Salat pannakse kokku ilma segama-
ta justkui kihiline tort ning selleks on 
vajalik üsna suur ja lame taldrik või 
alus.
Tõsta konservlõhe taldrikule ning 
tasanda kahvli abil laiaks „koogiks“, 
nopi välja kõhred ja luud. Kata kala-
kihi majoneesiga. Järgmise kihina rii-
vi salatisse õunad ning kata taas kõik 
majoneesiga.
Koori munad ja eralda munavalged 
munakollastest. Munavalged hõõru 
riivi abil peeneks ja puista peene kihi-
na salatisse. Kata majoneesiga.
Tõsta salatisse riivjuustu, mida pee-
nemaks on see riivitud, seda etem. 
Kata majoneesiga.
Vaata salat üle selle pilguga, et ku-
sagilt ei paistaks majoneesi alt väl-
ja koostisosasid. Kus paistab, sinna 
määri majoneesi juurde.
Nüüd kaunista salatit nagu torti mu-
rendatud munakollaste ning maitse-
rohelise lehekeste ja varrekestega. 
Pane salat vähemalt tunniks ajaks 
külmkappi. 
Serveerides tõsta salatit taldrikutele 
samamoodi nagu torti.

Allikas: www.opikook.ee

Head maitsmist,
Merje Voog

Koržetsi õpiköök

Projekti raames on oodatud kõik 15-
64 aastased tööealised inimesed tasu-
ta ujuma Märjamaa ujulasse. Ujula on 
Vigala valla rahva päralt alates kella 
19:00 kuni 20:30 12. detsembril.

Tule ise ja võta sõber, isa-ema ja töö-
kaaslane kaasa! Head Vigala ettevõt-
ted! Suunake oma töötajad ujuma. 

Iga ettevõte on väärt tervet töötajat.

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest 
kell 18:15 ja Vana-Vigala bussijaamast 

kell 18:30. 

Info ja eelregistreerumine
bussisõiduks tel. 489 4770; 

489 4772; 5330 7996
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Kust jookseb piir?
Süütu seltsielu või tõsine probleem? 
Kuidas aru saada, kas sa tegeled kul-
tuurse ja ohutu alkoholinautimise või 
hoopis tervist laastava joomisega?
Inimesed joovad alkoholi eri põhjustel 
ja eri kogustes, aga peamiselt seetõt-
tu, et neile meeldib alkoholi maitse ja 
mõju. Kuna alkoholi joomine on üld-
juhul sotsiaalne tegevus, siis peetak-
se seda kahjutuks ajaviiteks. Alkoholi 
kasutatakse pidulikel puhkudel toos-
te öeldes ja kurbuses sellesse masen-
dust uputades.

Mis on alkoholi kuritarvitamine?
Reegel on lihtne: kui alkoholi tarvi-
tamine põhjustab sulle või kellelegi 
teisele probleeme ükskõik millises 
eluvaldkonnas, on see alkoholi kuri-
tarvitamine.
Ennekõike aga hävitab alkohol sind 
ennast. Peale füüsiliste ja vaimsete 
tervisehädade võib alkohol põhjusta-
da ka rahalisi raskusi, tööprobleeme, 
seaduserikkumisi ning erimeelsusi 
sõprade ja omastega.

Alkoholiprobleemi tunnused 

jagunevad kolmeks:
1. Psühholoogilised tunnused
Alkoholist sõltuvuses oleva inimese 
mõtted liiguvad päeva jooksul ikka ja 
jälle alkoholile. Ning küsimus „Millal 
ma oma esimese napsi saan?” ootab 
nõudlikult vastust.
Negatiivsed emotsioonid. Joomise-
le võivad järgneda või pohmelusega 
kaasneda järsud meeleolulangused ja 
ärevus, mis kõva ja sagedase joomise 
korral võivad esineda ka kogu jooma-
perioodi vältel.

2. Meditsiinilised tunnused
Meditsiiniliste tunnuste väljakujune-
miseks võib kuluda mõni nädal kuni 
aastakümned. Alkohol ei säästa ühtki 
elundit ja vaid väga harvadel juhtu-
del pääseb alkoholisõltlane tõsistest 
tervisekahjustustest. Alkohol on mür-

KUI PALJU oN 
LIIGA PALJU? 

gine narkootiline aine, mis laastab 
meie organismi. Ülemäärase joomise 
lühiajaliste toimete hulka kuuluvad 
seedehäired, kõhulahtisus, kehvvere-
sus ja nahakuivus.
Liigse joomise pikaajaliste toimete 
seas on tähelepanu-, õppimis-, mõt-
lemis- ja mäluhäired; suu-, kõri-, 
rinna-, pankrease- ja maksavähk; 
maohaavandid ja hepatiit. Aga ka im-
potentsus meestel ja lapse fetaalalko-
holisündroom ema rasedusaegse alko-
holitarbimise korral. 

3. Sotsiaalsed tunnused
Kuritegevus, eriti vägivallaga seotud 
kuriteod; õnnetusjuhtumid ja avariid; 
tööluusid ning neist tulenev töötuks 
jäämine.

Allikas: www.alkoinfo.ee
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Vana-Vigala Tehnika- ja Teenindus-
kooli elukestva õppe programmi Co-
meniuse koostööprojekti „Rohkem 
sallivust Euroopa Liidus“ viimane 
välisreis toimus oktoobrikuus Aust-
rias. Austria programmi alapealkiri 
oli tolerantsus võõrkeeletunnis. Pro-
jekti kuuluvad peale meie ja Aust-
ria, Türgi, Poola, Saksamaa ja Leedu 
koolid. Kohtumiseks valmistasime 
Comeniuse projektipuu ning tegime 
videoklipid: sallivus võõrkeeletunnis 
ning läbi kultuuri saavutatakse tole-
rantsus. Esimene projektipäev möö-
dus Steiermark´i liidumaa pealinnas 
Grazis, mis on elanike arvult suuru-
selt teine linn Austrias. Grazi vana-
linn kuulub alates 1999. a UNESCO 
maailmapärandi nimistusse ja 2003. 
a oli ta Euroopa kultuuripealinn. 

Kuna olime esimesed saabujad Grazi, 
siis võõrustajad viisid meid Leibnitzi 
lõikuspeole. Paari tunni jooksul nägi-
me läbi külatänava kulgevat talunike 
ja väiketootjate uhket paraadi, saime 
maitsta rahvustoite ja proovida Stur-
mi. Päev liidumaa pealinnas oli te-
gevuste rohke. Grupitööna tuli leida 
üles linna vaatamisväärsused. Meie 
õpilased koos poolakatega saavutasid 
teise koha. Edasised tegevused toimu-
sid juba Eibiswaldi maakutsekoolis. 
Päev algas seal kooliga tutvumisega 

ning seejärel kodutööde tutvustamis-
tega. Meie tõime oma projektipuu 
lennukiga, nii tuli õpilastel enne tut-
vustamist 1,50 m puu kokku panna. 
Kodutööna valminud projektipuud 
olid huvitavalt valmistatud, mis olid 
iseloomulikud osavõtvatele maadele. 
Õpilased esitlesid videoklippe. Auster-
lased tutvustasid oma võõrkeeleõppe 
arvutipõhist programmi SURFTEC. 
Pärast seda oli kõigil võimalus osale-
da võõrkeelealases testis, mis hõlmas 
eesti, türgi, saksa, leedu ja poola kee-
le teadmisi. Meie parimateks olid se-
patöö õpilane Kaimas Silk ja õpetaja 
Tiina Kalda. Huvitav oli „Landmatu-
ra“ õppepäev Pinkafeldis – maatööde 
oskuste õppimine ja eksami soorita-
mine. Nii pidime puid saagima, lehma 
lüpsma, küpsetama, niitma, riisuma. 
Kõik sooritasid õpingud hästi ja meile 
väljastati tunnistus.

Koostööprojekti programm on alati 
tihe. Lisaks erinevatele tegevustele 
oli võimalus tutvuda tavade ja kom-
metega, sõlmida kontakte ja leida 
uusi sõpru. Positiivsete elamustega 
naasesime koju, et alustada etteval-
mistustega viimaseks projekti koos-
viibimiseks, mis toimub aprillikuu 
lõpul Vana-Vigalas.

Maie Üürike

UUED RAAmATUD 
KIVI-VIGALA RAAmATUKoGUS
EESTI ILUKIRJANDUS:
Laur, Märt Appassionata
Käsper, Kalle Buridandid: romaani 
VII osa
Kaus, Jan Koju: romaan
Keian, Allan Kuidas rikkaks saada?: 
romaan
Alavee, Aile Luule, ametnik
Berg, Maimu Moemaja: 70-80 aastate 
elust Eestis läbi moeajakirjas töötaja 
silmade
Kivi, Kaarel Mõrtsukatöö Faehlmanni 
tänavas: eesti krimiromaan
Padu, Ebe On alles elu
Tali, Piret Pioneer Viru tänavast: 
stagna-aja koolilood
Kõo, Ahti Salamees: romaan
Pino, Asta See päev ja teine: muretsu-
si ja mõtteid
Remsu, Olev Supilinna surmad: mo-
saiikromaan: järg romaanile „Supilin-
na poisid“
Tangsoo, Laine Tagasi koju
Jaanimaa, Lea Tule eile meile: ro-
maan

VÄLISMAA ILUKIRJANDUS:
Montefiore, Santa Itaalia kosjasobita-
ja: romaan
Megre, Vladimir Loomine IV osa
Updike, John Brasiilia: romaan
Harrington, Nina Ethan Chandler on 
tagasi: sari romantika
Strugatski, Arkadi Hääbuv linn: ulme

TEABERAAMATUD:
Hanson, Hedvig Jutustamata lugu: 
Vanemuise näitlejast Ellen Kaarmast
Lääne, Tiit Kõnnin või merre: meritsi 
maailma läinud eestlaste lood
Vela, Helmi Minu Albaania: paradiis 
ja põrgu
Kaur, Krista Mürgised taimed õues ja 
toas
Gilbert, Ian Väike raamat suurest lei-
nast: raamat toeks ja abiks leinajale
Lotila, Sami Kasutusjuhend Soo-
me: käsiraamat igale Soome 
minejale(kolijale)
Holvandus, Siim Kõlupead Ameeri-
kas: kahe eestlase pöörane seiklus
Soolast ja magusat jõululauale
Prillitoosi nipiraamat
Kalender 2013: raamat-teatmik

LASTELE
Leifsson, Thorarinn Vanaema Huldi 
raamatukogu
Laende, Jaanika Ullipi seiklused
Viewegh, Michal Lühikesed muinasju-

PRoJEKTIKohTUmINE AUSTRIAS
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maadlusuudised
10. novembril toimunud Aleksander 
Abergi mälestusvõistlustel Kallaveres 
tuli Andreas Välis 54kg 3. kohale.
17. novembril peetud Üliõpilaste 
meistrivõistlustel Tartus saavutas 
Raido Liitmäe 84kg 1. koha.
25. novembril tuli Põltsamaal Õpi-
laste meistrivõistlustel naistemaad-
luses Triinuly Veimann (pildil) 37kg 
2. kohale.

Jüri Nisumaa 

Jõutõstmine koosneb kolmest alast: 
esimene on kükk, teine on lama-

des surumine ja kolmas on jõutõm-
me. Poisid treenivad kooli ajal ja ka 
õhtul maadlustrennis. On olemas ka 
koduleht, mida täiendavad Andreas, 
Arnold ja Teet sites.google.com/site/
vigalakulturistid/. Osaletud on ka 
võistlustel, kus on päris häid tulemu-
si saavutatud. 

10. novembril toimus Rapla Maakon-
na Meistrivõistlused jõutõstmises 
Märjamaal:
Märt Moorbach 53kg 1. koht (kokku 
162,5kg), tulemused vastavalt alade-
le: kükk - 50kg, lamades surumine - 
30kg, jõutõmme - 82,5kg.
Arnold Zagurski 59kg 2. koht (275kg), 
tulemused: kükk - 75kg, lamades su-
rumine - 60kg, jõutõmme - 140kg.
Teet Roosi 66kg 3. koht (282,5kg), tu-
lemused: kükk - 85kg, lamades suru-

VIGALA PoISID TEGELEVAD LISAKS mAADLUSELE 
KA JõUTõSTmISEGA

mine - 72,5kg, jõutõmme - 125kg. 
Andreas Viibus 59kg 4. koht (210kg), 
tulemused: kükk - 65kg, lamades su-
rumine - 50kg, jõutõmme - 95kg.
Hannes Välis 59kg 5. koht (210kg), 
tulemused: kükk - 65kg, lamades su-
rumine - 50kg, jõutõmme - 95kg.
Ismail Meshoul 66kg 4. koht (260kg), 
tulemused: kükk - 70kg, lamades su-
rumine - 70kg, jõutõmme - 120kg.
Jüri Nisumaa 66kg 1. koht (405kg), 
tulemused: kükk - 145kg, lamades su-
rumine - 115kg, jõutõmme - 145kg.
Rain Saar 74kg 2. koht (442kg), tule-
mused: kükk - 124,5kg, lamades suru-
mine - 127,5kg, jõutõmme - 190kg.
Marek Pilv 120kg 1. koht (660kg), tu-
lemused: kükk - 240kg, lamades suru-
mine - 180kg, jõutõmme - 240kg.

Hannes Välis 
Vana-Vigala Põhikool

2012. a Spordistipendiumi saajad:

Andreas Välis
Ardo Arusaar
Marek Lainela
Karlis Kaldma 
Raido Liitmäe
Marko Piir
Triinuly Veimann

tud väsinud lapsevanemale
Vaiksoo, Jaanus Supipotikarneval 
(luuletused)
Vill, Sirje Jõulunäidendid lastele
Vilbaste, Kristel Ilmamängud: 64 lus-
takat rahvapärimuslikku mängu
Suur koolilaste mälumäng: 1000 küsi-
must
Lugu jõuluvanast + DVD: imeline lugu 
sündmustest Lapimaal

NOORSOORAAMATUD:
Reinaus Reeli Aguliurkalapsed
Westerfeld, Scott Välised: 4. raamat 

Raamatukogu soovib oma lugeja-
tele imelise jõuluaja algust!

5. detsembril kell 19 on Sulu külakeskuses spordi-
ajakirjanik ja kirjastaja Paavo Kivine

Möödunud aastal valmis Paavo Kivisel monograafia Velise juurtega 
vägimehest Georg Lurichist. Temast me juttu alustamegi, et siis siirduda 
üldisematele spordiküsimustele.

Loe ka http://arvamus.postimees.ee/1040222/
paavo-kivine-sona-kaasa/

Ettevõtmist korraldab Velise Kultuuri ja Hariduse Selts
toetab Märjamaa valla külavanemate ühendus 
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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

Detsembrikuu sünnipäevalapsed

Elfriede Attik   86
Lilli Reinberg   84
Aino Konnapere  83
Asta Alter   82
Ester-Evi Alekand  80
Kaljula Kalso   80
Maimu Kallastu  75
Linda Kuusik  75
Lembit Linnamaa  75
Hans Grünmann  70
Jaan Vaarpuu   70
Helme Koppa   70 
Mare Valk   65 
Lille Viska   65 
Mare Ülemaante  65

Jääb soovida, et jätkuks tarmu, 
tervist, lusti, elurõõmu.

Et püsiks jonn ja uudishimu, 
et koos kord peaksime

Su saja aasta pidu!

Palju õnne!

Hea maaomaNik!

olen noor põllumees teie kodukandist, kes soovib 
oma tegevust laiendada.
Seose sellega otsin inimesi, kes soovivad oma põllu-
maad müüa või rendile anda.
kõik pakkumised on teretulnud!

Vallo Asperk
Vallo@asv.ee
Tel. 527 2580

Vana-Vigala Põhikooli jõulupidu 
toimub kooli aulas 

21. detsembril kell 18.00

KIVI-VIGALA RAHVAMAJA
KUTSUB KÕIKI

29. detsembril kell 19.00

NÄÄRIPEOLE
Eeskava rahvamaja taidlejatelt.

Külla tuleb rahvatantsurühm HOPSANI Märjamaalt

Tantsuks mängib ansambel Ah sa RAKS!

Pilet peole 5 eurot

Laudade broneerimine tel 520 2436

NäärIPIDu
Reedel 28. detsembril kell 20.00

Esinevad rahvamaja kollektiivid
Tantsuks mängib: "Marco"

Pilet: 3,5 €

VANA-VIGALA RAhVAmAJAS JõULUKUUL
KINGIValMISTaMISe TÖÖTOaD

Pühapäeval 9. detsembril kell 12.00 - 15.00 SAVITÖÖ 
(küünlaalused, kuuseehted, kellukesed)

Pühapäeval 16. detsember kell 15.00 - 17.00 KUUSEEHETE 
VALMISTAMINE ( klaas, traat, vilt, jne. )

JÕuluOOTuSKONTSerT
Pühapäeval 16. detsembril kell:14.00

Jõululaulud Vigala Meeskvinteti esituses 
lisaks jõulujutt ja luuletused

aNK KINGIlaaT
Neljapäeval 20. detsembril kell 16.00 - 19.30

Tule ostma ja müüma omavalmistatud jõulukinke.
Väljas ka näitus õpilaste ja kunstiringi töödest

Kell 17.00 ootab valla kõige pisemaid
oma jõulusalmi lugema JÕULUVANA


