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„KES TEEB, SEE JÕUAB“

A

asta kõige kiirem ja seetõttu
justkui ka kõige “lühem” kuu
on lõppenud ning koolivaheaegki
läbi saanud. Siinkohal annan väikese ülevaate jõulukuul Kivi-Vigala Põhikoolis toimunust.
Detsember oli kiire nii õpilastele
kui ka õpetajatele, sest tegemist
ja sagimist jätkus mitmeski vallas. Lisaks veerandi lõppemisega
seotud ponnistustele heade hinnete saamiseks või mõnikord ka
olemasolevate
parendamiseks,
toimusid erinevad ettevõtmised
vabal ajal. Algklassid käisid usinasti Märjamaal ja Pärnus teatris
ning tutvumas endisaegsete kommetega. Vanema astme õpilased
osalesid ühisel meeleolukal päeval
Tallinnas, kus lustiti nii jäähallis
uisutamist kui kasutati ka võimalust end batuudikeskuses välja
elada-karelda.

kus õpilased said osta, müüa, vahetada, kinkida erinevaid enda
tehtud suupisteid ja esemeid või
muid asju, mida kaubitsejad ise
enam ei vajanud, kuid nii mõnelegi teisele kulus just see asi marjaks ära. Ainus tingimus oli, et
müüdavad esemed ei tohtinud üle
kahe euro maksta. Kes oskas hästi
kaubelda, sai ka hinnas alla!

TASUTA

kooli huviringid ja klassid esitasid mitmekesiseid etteasteid alates lauludest lõpetades erinevates
stiilides tantsudega. Jõuluvanale
esitatud kingikottide lunastamislood olid nii huvitavad, et vääriksid teistkordse kontserdi andmist.
Huviringidest olid esindatud nooremate õpilaste kaks segarühma,
vanemate neidude rühm, showtantsijad ja väikeste tantsuring,
samuti näitering ning koorid. 6.
klassi õpilane Kadri Kärsna esitas
kitarril „Hispaania tantsu“. Eriti
tahaks esile tõsta 9. klassi, kes oli
ette valmistanud terve pika popurrii-jutustuse, millest ei puudunud
ka õpetlik iva.
Viimasel päeval jagati tunnistusi
ning tublisid sportlasi ja etlejaid
premeeriti šokolaadidega. Loodetavasti tulid kõigile õpilastele,
nende vanematele ning ka õpetajatele rahulikud jõulud ja mõnus
uus aasta!
Ilona Noor
Kivi- Vigala Põhikool

Advendiaeg on meie koolis ikka
olnud koolimaja kaunistamise aeg
ja õpetaja Ede Rukki juhendamisel sai selgi aastal ilus koolimaja
veelgi kaunimaks.

Viimase advendi puhul esitasid
klassid eesti-, vene-, saksa- ja
inglisekeelseid jõululaule.

Ühel esmaspäeval toimus traditsiooniline jõululaat „Jõulukirp“,

Loomulikult kulmineerus detsember jõulupeoga, kus kogu
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II veerandi õppetöö tulemused Kivi-Vigala Põhikoolis
Hindele “5” õppisid:
3. kl 4. kl 7. kl 9. kl -

Merili Burmeister, Silver Haljas
Henry Tiitus
Grete Kärsna
Kristina Muhu

Hindele “4” ja “5” õppisid:
2. kl 		
3. kl 		
4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 		

Iiris Djatšok, Gerlin Sildoja, Heily Tiitus, Ankeelika
Viimne
Triin Djatšok, Relika Kullap, Kristina Ollo, Liisbeth
Naarits
Jürgen Kõllo, Egert Nei
Kärt Kukk, Raido Liiv, Rannes Rukki, Anete Vahl
Robert Haljas, Kadri Kärsna, Alexandra Vaikmaa
Gerli Kullap, Andra Veiand, Kristi Viimne
Kärolin Lints, Keily Moks, Keitlin Niit, Pille Siimar,
Annabel Vaarma
Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

II õppeveerand Vana-Vigala Põhikoolis
2011/2012 õppeaasta teine veerand on möödas, nüüd siis
kokkuvõte tulemustest. Väga hästi õppisid:
1. kl –
2. kl –
3. kl –
4. kl –
5. kl –
7. kl –

Kärolin Kikas
Sirle Külaots, Emily Melissa Pilv
Alis-Angela Kuusk, Kristo Lebin
Fred Kikas
Raido Rehepapp
Adeele Zagurski

Neljad-viied olid tunnistusel järgmistel õpilastel:
1. kl –
2. kl –
3. kl –
4. kl –
5. kl –
6. kl –
		
7. kl –
8. kl –
9. kl –
9E kl –

Joonas Asumets
Kristen Kanarbik, Riia Orgmets, Rando Vanikov
Liisa Nazarov, Mari Saffre
Anti Asumets
Markus Rudak, Andreas Välis
Hanna Hatto, Jarko-Jael Jõessar, Urmis Veimann,
Andreas Viibus, Tanel Ülemaante
Katri Alesmaa, Evely Lebin
Kersti Einling, Mery-Liis Välis
Triinu Ülemaante
Kristjan Kukk

Edukat kolmandat veerandit kõigile õpilastele ja õpetajatele!
Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli õppealajuhataja

Regionaalsete investeeringutoetuste
andmise programmist sai toetuse projekt “Vigala Hooldekodu köögi rekonstrueerimine”

V

igala Hooldekodu on kahekorruseline puitehitis, mis töötas
1995. aastani jaoskonnahaigla ja
ambulatooriumina. 1995. a renoveerimise käigus ehitati majale II
korrus ning jaoskonnahaiglate likvideerimise järgselt alustas tööd
seal Vigala Hooldekodu. Alguses
asus I korruse vasakpoolses tiivas
ka Vigala Tervisekeskus.
Vigala Hooldekogu 16 töötatud
aasta jooksul on köögiplokis tehtud vaid sanitaarremonti ja soetatud vajadusel uus pliit ja külmkapid. Aastatega on köögi sanitaarne
olukord aina halvenenud: põranda
kahhelplaadid on kulunud ja murenenud, vaja on paigaldada ventilatsioon, välja vahetada veetorustik ja valgustus. Puudust tuntakse
kaasaegsest köögitehnikast ning
kokal puudub ruumid paberitööde
tegemiseks ja koristusvahendite
hoidmiseks. Praegu olemasolev
tehnika on kodutehnika, mis ei
võimalda teha vajalikus koguses
ahjuroogasid. 2011. a oktoobris,
kui Vigala Tervisekeskus kolis uutesse ruumidesse, tekkis võimalus
laiendada hooldekodu. Vabanenud
ruumidesse ongi planeeritud ehitada nõuetele vastav köök.
Ehitustöid hakkab teostama
meile juba tuntud ehitusfirma Lalande OÜ, kelle tegemistega oleme
alati väga rahule jäänud. Elektritöid teostab A&T Elektor OÜ ja
köögitehnika soetatakse Metos
AS-st. Vigala Hooldekodu köök
peaks valmis saama hiljemalt juulikuu jooksul.
Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses
14.12.2011 istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotlejal;
- moodustada kaks katastriüksust
maa riigi omandisse jätmiseks;
- kooskõlastada Lihula-Vigala bussiliini muudatused;
- alates 01.01.2012 muuta gümnaasiumis õppivate õpilaste õpilastranspordi rahastamist Pärnu
suunal. Õpilastel esitada sõidupiletid vallavalitsuse raamatupidamisse ning piletite alusel kannab
raamatupidamine kuni 32 eurot
kuus õpilase arvele;
- muuta Vana-Vigala Põhikooli
hoolekogu koosseisu;
- suurendada teede ja heakorra
eelarves art 5512 vahendite arvelt
art 5515 raha lumesaha soetami-
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seks ning Kivi-Vigala Lasteaaia
juures tänavavalgustuse laiendamiseks;
- maksta mujal õppivatele põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele
töövihikute toetust 2011/12 õppeaastal kuludokumentide alusel a’
10 eurot;
- vallavalitsuse majanduskulude
jääk kasutada uue raamatupidamise programmi soetamiseks;
eraldada
sotsiaaltoetusteks
537,06 eurot;
- eraldada reservfondist Kivi-Vigala Lasteaia elektri mõõdistamiseks 415,20 eurot ja ruumide mõõdistamiseks 190 eurot.
28.12.2011 istungil otsustati:
- lõpetada tagastamismenetlus
ühe õigusvastaselt võõrandatud
maa osas;
- muuta Vigala Vallavalitsuse korraldust nr 95 27.07.2011 pindala
osas;
- tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa ühele õigustatud subjektile;
- lubada jagada Nurga-Uuetoa
kinnistu kaheks katastriüksuseks
ja Altsauna kinnistu kolmeks katastriüksuseks;
- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli
hoolekogu seitsmeliikmelisena;
eraldada
sotsiaaltoetusteks

Aukodanike kandidaadid
Vallavalitsus ootab Vigala valla aukodaniku nimetuse
kandidaate.
Nimetus omistatakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena
Vigala 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 isikud. Taotlus tuleb esitada kirjalikult
Vigala Vallavalitsusele 18. jaanuariks 2012. a.
Täpsem info: http://vigala.ee/teave/docs/
aukodaniku_statuut.pdf

127,82 eurot.
30.12.2011 istungil otsustati:
- eraldada sotsiaaltoetusteks 2430
eurot.
Vigala Vallavolikogu
29.12.2011 istungil otsustati:
- lubada Vigala Vallavalitsusel ja
valla allasutustel iga kuu teha kulutusi ühe kaheteistkümnendikuni 2011. aasta eelarves ettenähtud
kulutustest arvestamata kapitaalremondi ja investeeringute kulutusi;
- kinnitada 2012. aasta eelarve
menetlemise kava;
- määrata Vigala valla 2011. aasta
majandusaasta aruande auditeerijaks OÜ Maret Saatuse Audiitorbüroo;
- otsustati anda nõusolek kolme
maaüksuse riigi omandisse jätmiseks;
- määrata sihtotstarbed kolmele
maaüksusele;
- delegeerida ruumiandmete seaduse § 54 lg 1 (koha-aadressi määraja on kohalik omavalitsus) alusel
kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud küsimuste lahendamise Vigala Vallavalitsusele.

Teade ettevõtjatele!
Ettevõtja, kes omab registreeringut majandustegevuseregistris, peab igal aastal
esitama hiljemalt 15. aprilliks
kinnituse registreeringu
õigsuse kohta.
1. mail peatatakse
egistreering, mille õigsus
ei ole kinnitatud.
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Vallavanema veerg
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2012. aasta tuli võimsa tulevärgiga
Issand, anna mulle MEELEKINDLUST leppida asjadega, mida ma
ei saa muuta, JULGUST muuta asju, mida ma muuta saan ja
TARKUST nende vahel alati vahet
teha.
(Reinhold Niebuhr, Kurt Vonnegut)
Kui Kivi-Vigalas 31. detsembri õhtul juba 10 minutit enne südaööd
rakette laskma hakati, arvasin
esimese hooga, et hümni kõlamise
ajaks on show läbi. Seejärel näis,
et pigem on masu läbi, sest ilutulestikku jätkus ka peale südaööd
sama kauaks. Tegelik põhjus on
aga vast hoopis selles, et koostöös
peitub jõud. Kui me olude kirumise asemel proovime midagi ära
teha, siis väikeste tegude summa
võib olla mägesid liigutav.
Mõõdult väike, vaimult suur
Oma väikses vallas pole meil vaja
väiksuse pärast häbeneda. Meenub kasvõi eelmine laulu-tantsupeo aasta, kus meid Tallinnas
esindas muljetavaldav hulk särasilmseid poisse ja tüdrukuid.
Samuti meenub Kivi-Vigala põhikooli jõulupidu, kus mind tõsiselt
hämmastas see, kuidas väikses
koolis on võimalik nii palju õpilasi
end ennastunustavalt väljendama
panna. Ka need, kel koolitöö tulemused on pigem tagasihoidlikud,
lausa särasid ja nakatasid teisi
hea tujuga.
Kolm klassitäit õpilasi on täna

jälle Vana-Vigalas uut võimalust
saamas. Hea, et see võimalus
on. Kui meile hariduse kvaliteeti põhjuseks tuues räägitakse,
et 1-2 gümnaasiumit Raplamaal
on enam kui piisav, siis sellistest
kombinaatidest saab alguse ka
palju probleeme. Lihtne on tundmatuks jääda ning aega igaühega
tegelemiseks lihtsalt pole. Täna
tuleb Vana-Vigala õpetajatel lahti
harutada umbsõlmi, tehes kordades keerulisemat tööd võrreldes
sellega, mida keegi teine oleks õigel ajal tegema pidanud.
Julgus olla loll
23. detsembril Eesti Päevalehele
antud intervjuus rääkis teadusfilosoof Enn Kasak, et on õudne, kui
keegi siiralt usub, et on teistest
targem. Et kõik me oleme elamise
puhul professionaalid. Kõik lihtsalt ei oska rääkida – üks oskab
rauda taguda, teine oskab sõuda.
Aga arvata, et mina olen teistest
targem – kui inimene seda usub,
siis ta paneb teiste inimeste mõistmise enda eest lukku.
Ma olen püüdnud seda meeles
pidada ja arvestada läbi aastate ja
just inimestesse uskumine on see,
mis on ka majanduslikult keerulistel aegadel aidanud toime tulla
ja unistusi ellu viia. Tänu Vigala
tublidele inimestele, MTÜ-dele,
valla ja vallaasutuste projektijuhtidele on ka 2011. a toodud vallaeelarvesse projektidena kümneid

tuhandeid eurosid lisa. Kuna need
algatused on tulnud meie endi
hulgast, usun, et neist on ka palju
rõõmu.
Narri sügav sisu
Läbi aastate on humorist Mart
Juur jätnud teleekraanil väliselt
tõelise tola mulje. Värskes teleintervjuus tuli Mardi jutust välja
see, mida ta kaudselt huumoriga
mõjutab. Et inimese kõige kallim
vara, mis absoluutset tähtsust
omab, on tema tervis. Ka Vigalas
on just rahastuse saanud tööealistele inimestele suunatud tervise
edenduse projekt, milles soovitan
kõigil aktiivselt osaleda. Samuti
soovitan kõigil Vigala pereõdedelt
küsida tableti asemel, kuidas end
hoida ja terve olla.
Mart Juur pani inimestele südamele, et me oma loetud päevi ei
sisustaks tühja-tähjaga. Kui 2012.
a on nimetatud aastaks, kui saabub (järjekordne?) maailmalõpp,
siis seda ennustust tõsiselt võtta
ei tasu, sest kui see lõpp ka saabuma peaks, siis inimene seda ette ei
tea. Küll aga tasub elada nii, nagu
iga päev me elus oleks viimane.
Soovin kõigile õnnelikku 2012.
eneseavastamise ja koostöö aastat!
Priit Kärsna
vallavanem

Vana-Vigala külakroonika
MTÜ Jätkusuutliku Vana-Vigala osales MTÜ Külaliikumine KODUKANT poolt korraldatud
õpiringi „Ise tehtud, hästi tehtud“ tegevustoetuse konkursil. Õpiringi ühistööna valmis
Vana-Vigala küla kroonikabrošüür I, mida toetas hasartmängumaksu nõukogu. Vana-Vigala
küla on rikkaliku ajalooga, siin on toimunud palju erinevaid sündmusi, elanud ja õppinud
tegusad inimesed, seetõttu on eriti oluline tutvustada kodukohta kohaloo tundmaõppimisega. Esimesse kogumikku on koondatud olulisemad sündmused küla arengust. Järgmisse
kogumikku kavandame juba isikulood.
Vana-Vigala külakroonikat on võimalik osta vallavalitsusest, Vana-Vigala raamatukogust,
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolist (küsida Helbelt või Maielt) ning
Vana-Vigala Põhikoolist. HEAD LUGEMIST!
Maie Üürike
Õpiringi eestvedaja
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Vigala sai toetust terviseedendus projektile

V

igala Vallavalitsus esitas Euroopa Sotsiaalfondi (ESF)
taotlusvooru “Tervislike valikute
ja eluviiside soodustamine” projekti “Vigala valla tööealise elanikkonna töövõime parandamine läbi
tervise edendamise”. Raplamaalt
esitati SA Innovesse kuus projekti,
millest toetust said Rapla, Kohila
ja Vigala valla omad. Kokku laekus üle Eesti 96 projekti, millest
rahastatakse 23.
Vigala valla projekti toetab ESF
8008 euroga ja valla omaosalus on
422 eurot. Projekti üldeesmärk on
tööealise inimeste tööhõive parandamine läbi terviseteadlikkuse ja
tervisekäitumise tõstmise ning
tervist toetava keskkonna arendamine Vigala vallas ja seda just
erinevate tegevuste näol.
Vigala Sõnumites avaldame terve 2012. aasta jooksul spetsiaalse terviselehekülje, kus kümnel
korral jagatakse erinevat infot:
tervislike toiduretsepte, informatsiooni haiguste ennetamisest,
terviseüritustest, töökohtades tervislikust toitumisest ja lugeda artikleid läbiviidud tegevustest. Kevadel on plaanis väljastada tervise
küsitlusankeedid, mis ilmuvad Vigala Sõnumites ja elektrooniliselt
valla kodulehel. Neile vastates ja
vallavalitsusse saates saame inimeste tervislikku olukorda meditsiinitöötajatega analüüsida ja tervise kitsaskohad välja selgitada,
et järgnevates projektides oleks
suund teada. Tegevustest on veel
plaanis läbi viia Märjamaa ujulas

20 ujumiskorda, kuhu neljal korral on kaasatud ka ujumistreener.
Samuti näeb projekt ette suusaradade valmistamist ja hooldust.
Üle jääb oodata ainult lund!
Projekti on kirjutatud ka kahepäevane koolitus koos praktilise õppusega Jõulumäe Tervise
spordikeskuses.
Südamenädala
kampaania korraldame seekord
just selle projekti raames. Üheks
suurimaks ürituseks on seminar
“Tervislik elu- ja töökeskkond”,
kus oma ala spetsialistid tulevad
jagama näpunäiteid ja teadmisi,
kuidas kõige paremini olla terviseteadlikum ja seeläbi end tööturul
nõutuna hoida.
Viimasena näeb projekt ette aeroobikatreeneri väljakoolitamist,
et viia läbi regulaarsed treeningud
vallas. Treeningu tarbeks soetame ka matid ja erineva raskusega
hantlid
Toimuvatest tegevustest saab
informatsiooni Vigala Sõnumitest,
valla kodulehelt ja valla stendidelt. Ootan kõiki tööealisi inimesi
aktiivselt tegevustest osa võtma
ja seeläbi end arendama, sest just
Teile mõeldes on see projekt kirjutatud. Terves kehas terve vaim!
Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist

Naised võimlema!
Ootan kõiki Vigala naisi võimlema neljapäeviti 19:00 - 20:00
Kivi-Vigala lasteaia saalis. Tänu “Vigala valla tööealise elanikkonna töövõime parandamine läbi tervise edendamise” projektile
soetati treeningu tarbeks 15 matti ja 15 paari erineva raskusega
hantleid, mida treeningul osalejad kasutada saavad.
Treeningtund 2 eurot.
Sind väga oodates,
Maris Üürike

Märjamaale ujuma!
Projekti raames on oodatud kõik 15-64-aastased tööealised inimesed tasuta (ujumine,
transport) ujuma Märjamaa ujulasse. Ujula
on Vigala valla rahva päralt alates kella 19:00
kuni 20:30 järgmistel teisipäevadel:
17. ja 24. jaanuar 2012
7., 21. ja 28. veebruar 2012
13. ja 20. märts 2012
3., 10. ja 17. aprill 2012
Jaanuaris ja veebruaris on kaasatud ka ujumistreener ning soovijatel on võimalus ujumisoskust parandada. Tule ise ja võta sõber,
isa-ema ja töökaaslane kaasa!
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.

Neljaviljaküpsised
Need küpsised on ühed lihtsamad
ja kiireimad kodus tehtavaid maiusi. Mõnusad krõbedad pätsikesed
on ka tervislikud ja maitsvad.
Koostis:
150 g võid
1 dl (81g) rafineerimata (demerara) roosuhkrut
1dl (61 g) nisujahu
3,5 dl (151 g) neljaviljahelbeid
1 tl küpsetuspulbrit
1 muna
Valmistamine:
- sega kokku neljaviljahelbed, nisujahu ja küpsetuspulber, vala
hulka sulatatud või ja üks muna
ning sega küpsisetainas ühtlaseks
massiks;
- tõsta lusikaga ahjuplaadile väikesed pätsikesed ning vajuta need
veidi käega lamedamaks;
- küpseta 200ºC ahjus umbes 10
minutit, kuni küpsised muutuvad
pealt kuldseks.
Õhu käes imavad küpsised niiskust ja muutuvad pehmeks, seepärast säilitada õhukindlas karbis.
Rutt Rasva
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Milline oli aasta 2011

astasse mahub palju sündmusi: oli uue rahaga harjumise
aasta, oli oluline hindade tõusu
aasta, oli rikkalik loodusnähtuste
aasta, oli töine aasta pereringis,
oli igati kordaminekute aasta.
Mida soovida uuelt aastalt, number juba vahetus, lootuseid on jäänud vähemaks, et jätkuks tervist,
et saaks arvutiajastul rahvas üle
loetud, et riigijuhid ei käituks EL
tugiisikutena, et oleks oma maad
ja rahvast arvestav võim, et rahvale jätkuks tööd ja leiba .... oleksite rida jätkub, neid kõiki ei jõua
üles lugeda. Nii nagu paljudel juhtudel ikka, räägitakse kokku saades hoopis ilmast.
Aasta 2011 algas lumeuputusega ja lõppes sooja, vihmase ning
tormisena. Erakordselt palju lund
oli sadanud 2010. detsembris.
Veebruaris oli Kesk-Eestis 70 cm
paksune lumekiht. Lumeraskuse
all vajusid mitmed katused sisse.
Aasta madalaim temperatuur -28º
C mõõdeti Türil ning suvel juulis
maksimum +32º C, seega aastane
temperatuuri amplituud 60 kraadi, arv näitab, et temperatuuri
kõikumine oli küllaltki suur.
Aprilli esimese dekaadi jook-

sul sulas lumi, algasid veeuputused, kuid kohalikus Velise jões jäi
maksimaalne tase eelmisele aastale alla. Vesi kadus kiiresti, sest
maapind ei olnud külmunud. Mai
lõpul jõudis kohale kuumalaine,
mis vaibus kahe nädala jooksul.
Jaanipäeva mäletame sajuta, kuid
tuulisena. Juulilõpu kuumusega
tulid äikesetormid võimsate tuulepuhangutena. Sügis oli küllaltki pikk, lubas kõik tööd ära teha.
Detsembri lõpp oli läänest tulevate tsüklonite kujundada. Talve
algul tuli suurvesi üle külatee,
mõnedel vesi raskendas ühendust
välismaailmaga. Normaalne olukord taastus kiiresti. Selline suurvesi oli jões ka 1975/76 aastavahetusel.
Teisel jõulupühal jõudsid kohale tormid (Patrick), mis tekitasid
Põhjamaades Norras, Rootsis ja
Soomes suuri purustusi. Meile
Eestisse jõudes oli tuulekiirus oluliselt vähenenud: nt Norra ranniku 54 m/s peaaegu poole vähemaks, seda ka puhangutena. Jääb
kaasa tunda neile, kes põrkavad
tsükloniga kokku esimestena. Igal
pool ei ole mõistlik olla esirinnas.
Mida neist loodusnähtustest
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arvata? Pärnus olevat veetaseme
tõus pildistamise objektiks, kohapeal elades olen aga ise jõekallast
kindlustanud. Täna õhtul telekast
vaadates nägin, kuidas hollandlased kindlustasid tammi liivakottidega. Ja kui nad peaksid jääma
loodusjõududel alla, siis võivad
inimesed öelda minevikus - siin
me elasime, rajasime tootmishooned, elamud (Holland on väga paljuski allpool merepinda).
Tundub 21. sajandil ei suudeta
adekvaatselt reageerida loodusnähtustele, küll ollakse kinni lumetuisus, pered on päevi elektrita, elust väljalülitatud. Tee ääres
tuisukohtade kindlustamine lumeredelitega on minu lapsepõlvest tuttav tegevus. Lauamaterjali peaks saama liinide ümbrusest,
teede äärtest. Liinide korrashoiul
on palju tegemata töid.
Siit tuleb uusaasta soov: jätkuks
tervist ja kaugemale ulatuvat pilku. Et jätkuks elu maal ja oleks
õnne neis peredes!
Aastat jälgis ja
mõtiskles nähtu üle
Jaan Viska

VIGALA SÕNUMID

Vigala Hariduselu 325
Vigala Hariduselu tähistamine viiakse seekord läbi
sündmuste sarjana, mis päädiks lõpuks tänuüritusega 01.09.2012.
Vigala haridusasutuste ajalugu hakkab 2012.
aasta jooksul liikuma rändnäitustena - stendide
ja esitlustena, mööda asutusi. Kogu materjal
jäädvustatakse CD-le ning seda on võimalik ka igal
ajal külalistele tutvustada või ajalootunnis/
klassijuhatajatunnis näidata.
Toimuvad kohtumisõhtud vilistlastega. Raamatukogud korraldavad samuti näitusi ja kohtumisõhtuid – jälgige blogisid ja reklaame!
Vallalehes hakkab ilmuma hariduselunurk, kus
ajaloolisi meenutusi pakub Kaie Bergmann.
Oodatud on ka kõik koolimeenutused või Vigala
hariduseluga seotud jutukesed,
joonistused, fotod, jms.
Kui tekib veel huvitavaid ideid ja ettepanekuid,
palun need edastada korraldajatele e-kirjaga:
liina@vigalattk.ee

MÕNDA VIGALA TEENEKAMATEST

V

igala hariduselu juubelite ettevalmistamisel tekkis korraldajatel päevakorda alati küsimus - kes on ja on olnud Vigala
teenekamad inimesed, keda meenutustes mainida, keda kutsuda
esinema, keda aukülaliseks. Viieteist aasta eest tegin ettepaneku,
et võiks ju koostada mingi nimekirja, ei oleks vaja iga kord mälus
sorida. Püüdsin seda tööd ühe kui
teise kaela sokutada, sest Vigala
oma inimesed peaksid selles asjas
teadlikumad olema, kui mina, kes
tänaseks ainult pool sajandit Vigalaga seotud on. Tasapisi alustasin siiski ise ning esialgne suurem
töö on tehtud - viieteist aastaga on
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koos andmed ca 100 Vigala teenekama ja tuntud inimese kohta.
Eraldi tegin kaustad Vigala aukodanike kohta, samuti Vigalast
sirgunud Eesti põllumajanduse
edendajate kohta (viimane 2008.
aastal ilmunud biograafilise leksikoni põhjal).
Kahjuks on kogutu üsna puudulik - ma ei tea ega jõuagi jälgida noorema põlvkonna elukäiku,
tean küll, et paljud Vigala koolides
põhihariduse saanud on lennanud
kaugele ja kõrgele, nende hulgas
on väga teenekaid inimesi, kõrgkoolide õppejõudegi. Loodan väga,
et keegi jätkab minu alustatud
tööd. See on muidugi aeganõudev,
kuid see on vajalik, ei tohi unustada neid, kes Vigalale, oma kodukohale, au ja kuulsust toovad.
Olen alati rõhutanud, et kedagi esile tõstes ei arva ma, et kõrgelt haritud inimene on just oma
hariduse tõttu teistest parem ja
eelistatum. Ei, ma tahan nende
nimekirjadega tõestada, et maaperes kasvanu ja maakoolis põhihariduse saanu ei ole sugugi halvem linnainimesest, soovi korral
on tal kõik eeldused omandada
sobiv eriala ning edukalt eluteel
edasi jõuda. Kunagi kirjutasin
ajakirjandusest välja tsitaate, mis
halvustavad maainimest, maal
oleks nagu häbi elada - ei sa tunne
isegi kella, lõunaks on kõik purjus,
teeäärsed kraavid on väljapuhkavaid joodikuid täis, maainimene
käib ainult pesemata sokkidega
jne, jne. Hulk maainimesi tunneb
siiski kella, kuidas muidu oleksid
meie asutused õigeaegselt avatud,
lapsed jõuaksid tundide alguseks
kooli. Maainimene tunneb seepi
ja pesupulbrit ning mõistab seda
kasutada. Vigalas elamise ajal
olen näinud ka üht purjus inimest
kaupluse ees pikali maas, kuid ta
ka veel ei maganud, jorises niisama ning ta toimetati sõprade poolt
ruttu koju. Maal elada ja töötada
pole kellelegi alandav, maainimene on väga arenenud silmaringiga
ja tark.
Tagasi oma koostatud nimekirjade juurde - iga nime taga on võimalikult palju materjali, et neid

saaks vajaduse korral kasutada.
Kuna tegemist on ainueksemplaridega, siis arvan, et asjahuvilistele kättesaadavaks tegemiseks
annan need raamatukogusse. Samas on hirm valla ja vallaasutuste
edaspidise saatuse pärast - kas ja
kuidas Vigala edasi eksisteerib.
Kas Vigalas leidub patrioote, kes
Vigala eest edasi võitlevad?
Eelpoolnimetatud
nimekirju
sirvides tuli pähe lausa utoopiline mõte - Vigala raamatukogudes
võiks olla püsinäitus Vigala autorite raamatutest, käsikirjadest ja
pikematest trükistest. Utoopiline
on ta seetõttu, et kõiki väljaandeid
ei olegi enam võimalik kätte saada
ning raamatukogudes pole lihtsalt
nii palju pinda stendideks.
Nimetan siinjuures Vigalast
pärit autoreid - Mihkel Aitsam,
Aleksander Loorits, M. J. Eisen,
Berend Gildemann, Kaljo Itra,
Mari Ivask (Aitsam), Tiina Kaalep (Luige), Asta Kiitam (Männik),
Arvo Kull, Ants Laikmaa, Mihkel
Naams, Jaan Raamot, Jaan Ree
mann, Jüri Reemann, Jüri Selirand (raamatud + operett ja laululooming), Virve Sui (Kull), Heiki
Tamm. Jaan Tohver, Madis Treumann, Andres Uibo, Jaak Uibu,
Maimu Valk, Mall Värva (Vaht),
Madis Üürike (Välis-Eesti kirjastaja). Neile lisaks peame Vigala
omaks ka Vigalas elanud Vigala
aukodanikke Aleksander Heintalu
ja Veljo Tormist. Ei tohi unustada
Vana-Vigalas töötanud Eduard
Ahrensit ja Andreas Schwabet.
Seekordse haridusjuubeli pidulik tähistamine on 1. septembril
- ma loodan, et paljud pedagoogid
jälgivad oma kunagiste õpilaste
käekäiku ning kirjutavad neist
mõne loo ka vallalehte. Klassidel
toimuvad kokkutulekud, eks neistki võib üles tähendada mõne kaaslase huvitava saatuse. Ja olemas
on internet - miks mitte intervjueerida näiteks Ott Maasikat, et
teada saada, kuidas tema silmis
see kauge Lõuna-Ameerika välja
näeb ning kuidas ta sinna sattus.
Kaie Bergmann
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mava löögi kogu ingeri kultuurile.
Sakslased evakueerisid umbes 63
000 ingerisoomlast Soome, keda
sõja lõppedes vene ametivõimud
tagasi nõudsid lubades neil naasta oma kodukohta. Tegelikkus
osutus aga teiseks. Selle teekonna
tegi läbi ka minu abikaasa koos
oma perega.

Vigalat külastasid
Lääne-Eesti
ingerisoomlaste seltsi
liikmed

29.

novembril olid Vigalat külastamas Lääne-Eesti ingerisoomlaste seltsi liikmed. Selts
on loodud 1988. aastal ja algul oli
liikmeid 70. Praeguseks on jäänud
liikmeid 30, kellest 15 on need, kes
võtavad seltsi tööst aktiivselt osa.

Kes on siis ingerisoomlased ja kus
asus Ingerimaa. Vähesed teavad,
et on olemas territoorium, mille
nimi on INGERI. Selles ajaloolises
maakonnas, kaugel Soome lahe
ida- ja kaguosas on elanikkond
viimase 1000 aasta jooksul vaheldunud mitu korda. 11. sajandi
alguses elasid Ingeris vadjalased.
Nad olid soome-ugri hõim, kuhu
tänaseks kuulub vaid kümme
vanakest. Ühe teooria järgi tulid 1200. a Ingerisse karjalased.
Nende keeleks sai vadja ja soome
keelele lähedane suguluskeel ning
neid nimetati isuriteks. 17. sajandi keskel algas märgatav soome
talupoegade rändamine Ingerisse.
Tartu rahu lõpetas unistused vabadusele, sest Ingeri jäi Nõukogude Venemaa osaks, väljaarvatud
see vähene lääne ääreala, mis liideti Eestiga. 1929. – 1936. enamik
ingeri soomekeelseid talupoegi
küüditati Siberi eri paikadesse,
Kesk-Aasiasse ja Koola poolsaarele ning 1937/38 aastavahetusel
keelati soome keele kasutamine.
1941. a sõja puhkemine andis sur-

Mõned andmed - kui1897. a elas
Ingeris 129 000 ja 1917. a 144 000
ingerisoomlast, siis 1991. a 16 000
ja Eestis samal ajal 17 000 ingerisoomlast. Tean, et ka Vigala vallas elab üsna palju ingerisoomlaste järglasi, tahangi öelda, et kui
mõni soovib seltsi liikmeks astuda, siis alati on võimalik minult
täpsemalt küsida ja kui peresid
tuleb mitu, võime Vigalasse oma
rakukese teha.
Ingerisoomlaste liit korraldab igal
aastal ingerisoomlaste laulupeo.
Tänavu toimub see Viljandis. Selts
aga korraldab peale kohapealsete
huvitavate ürituste ka palju väljasõite. Minul on võimalik teile
omakorda tutvustada soome kirjaniku Pekka Mutaneneni ajaloolisi
dokumentaalseid raamatuid.
Seltsi külaskäigul Vigalas tutvusime Vigala mõisaga, väga toreda

Vigala ajaloo tutvustuse ja ekskursiooni mõisas korraldas õpetaja Ene Raud. Kivi-Vigala kiriku
ajaloost rääkis kirikuõpetaja Kristiina Jõgi. Meie uut külakeskust
tutvustas Heli Lints. Lääne-Eesti ingerisoomlaste seltsi esinaine
Hilma Tervonen tutvustas meile

seltsi liikmete töid ja tegemisi ning
korraldas väikese näituse. See oli
üsna õpetlik, olen oma lastelastegagi proovinud keefiri maalingute
tegemist ja mõnigi on uskumatult
hästi välja tulnud. Vigala memmed aga näitasid oma oskusi lauldes ja tantsides. Pean ütlema, et
ingerisoomlaste seltsi liikmed olid
vaimustusest Vigalast.
Kui on huvi ingerisoomlaste seltsi
vastu, võite alati helistada telefonile 5332 6527. Kõigile toredat uut
aastat soovides.
Evi Andrejev

Hea kandlemänguhuviline!
Oled oodatud laupäeval, 28.
jaanuaril Vana-Vigala Põhikooli
osalema:
- kl 10.00 õpitubades – 2 tundi
kolmel tasemel – algajad, edasijõudnud ja kogenud mängijad
- kl 12.30 ühises pillimängu- ja
tantsuringis

- kl 15.00 ühiskontserdil, kuhu
võid tulla ka lihtsalt vaatama ja
kaasa elama

Osalemisest palun teada anda tel 5660 1358 või
meiliaadressil kiitsharakad@hot.ee
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vikud“. Eks aeg näitab, milline on
filmi väärtus erinevate rahvaste ja
kultuuride jaoks. Juba praegu on
film saanud mitmeid auhindu.

Ühe filmi sünnilugu

Ä

sja võisime telerist näha filmi „Polli päevikud“, mis andis meile teadmise, millised olud
valitsesid Eestis I Maailmasõja
eelõhtul. Pinged püsisid maad
jagavate sakslaste, venelaste ja
eestlaste vahel. Film põhineb balti-saksa kirjaniku Oda Schaeferi
(1900-88) mälestustel, milles ta
kirjeldab külaskäiku perekonna
mõisa Eestis. Saksa aristokraadid
olid pikka aega valitsenud Baltimaid. Ajapikku kuhjusid pinged
eesti ja läti mässumeelsete ning
sakslaste vahel, kes kartsid võimu kaotamist. Lisaks püüdsid venelased piirkonda oma kontrolli
alla saada. Seega režissöör Chris
Kraus avab põneva pildi 20. sajandi ajaloost, millele lisandub põnev
armulugu (üheks osatäitjaks eesti
näitleja Tambet Tuisk). Vahemärkusena peab mainima, et kirjanik
Schaefer osutus hr. Krausele vanatädiks.

„Polli päevikud“ võtted toimusid
2009. a Pärnumaal, Varbla vallas, Matsi rannas. Filmi võttepaigaks oli merre vaiadele püstitatud
mõisahoone. Film oli euroopa üks
kallimaid. Režissööri Chris Krausi
esivanematele kuulus kunagi Põlula mõis Lääne-Virumaal. 1993.
a külaskäigu ajal oli mõis räämas
ja lagunenud. Kontrast oli võimas, sest suguvõsas oli räägitud
mõisast, kui ilusast paigast. Seal
tekkis Krausil mõte teha film, kus

ajaloo kulg ja olnu allakäik oleks
olnud silmanähtav. Aga elu läks
edasi ning 1990-ndate aastate lõpus oli Põlula mõis renoveeritud
ning tuli otsima hakata uut võttepaika. Ligikaudu 5000-st mõisast
Baltimaades, Poolas, Ida-Preisimaal ja Soomes ei leitud sobivat
kohta. Lõpuks ehitati Matsi randa
merre võttepaigaks sobiv häärber.
Filmis kajastuv periood on „must
auk“ eesti ajaloos, samas oli see
aeg peaaegu küps selleks, et eestlased võiksid oma maad juhtida ja
valitseda. Balti-saksa perioodi on
vähe kajastatud, teame küll mõisate põletamist, maade võõrandamist, kuid ei midagi olulist tollest
ajast: kultuurist, majandusest,
haridusest ja valitsevatest oludest. Öeldakse, et filmi pani käima
balti-saksa perekond, eesti mässaja ja vene sõjavägi. Seepärast tasub vaadata saksa-austria ja eesti
koostöös valminud filmi „Polli Päe-

Filmi tegijad, osatäitjad elasid ajavahemikul märtsist septembrini
Varbla Puhkeküla Ranna motellis. Motelli peab perekond Sabiin.
Heino Sabiin lõpetas 1978. aastal
kutsekeskkooli I lennu, abiellus
samal aastal Kivi-Vigalast pärit
Marika Hiibusega. Vigala järel läksid nad abikaasa kodupaika üles
ehitama. Nüüdseks perepea mitmete firmade juhatuses: tegeledes
puidu varumisega, töötlemisega,
turismindusega (majutusega). On
tuntumaid ettevõtjaid Pärnumaal,
majutusettevõtetest kuulus 2007ndal Eesti TOP 5-sse. Abikaasa
juhib kohalikku Varbla valla volikogu. Valla elu häirib elanike vähesus, teisalt ka tööjõupuudus. Allakirjutanu võtab kohalikust elust
kuuldu kokku tuntud väljendiga:
kes püüab kõigest väest, saab üle
igast mäest. Edu nimetatud perekonnale, sest selleks suveks peab
valmis saama konverentsihoone.
Tegutsemishoogu neil igatahes
jätkub.
Pildil kujutatud mõisahoonet aitas Heino firma üles ehitada ning
sügisel tuli lammutada, sest looduslik paik pidi jääma nagu varem. Nõnda sündis ka filmis olnud
surnuaiaga, loodi ja kaotati.
Filmi kinos kui ka teles vaatas,
ajalooga tutvus ja kohalikega
vestles Jaan Viska.

Teatrisse!
Tallinna Linnateatris
22. veebruar kell 19.00
Artur Valdes "Keskööpäike" (mängukoht Põrgulava).
Pileti hind 17.50€
Teatripileti eest tuleb maksta Marele Vana-Vigala raamatukogusse
20. jaanuariks, sellele lisandub veel bussisõidukulu 10.00€.
Väljasõit Kivi-Vigalast kell 16.45 Jaama rist, Mõis 17.00
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Vigala kunstipada lõpetas aasta
kingituste valmistamisega

M

eid kõiki hakkab novembri
lõpus vaevama üks suur ja
tõsine probleem – mida jõuluks
kinkida? Sellel aastal otsustasid
kunstipaja toimekad kaunishinged selle küsimuse lahendamisega
tõsiselt tegeleda ning ise maailma
parandamiseks midagi ette võtta.
Nii tekkisid kingituste töötoad
- teeme ise ja õpetame teistelegi kuidas kerge vaevaga sobivaid
kingitusi valmistada. Liiatigi oli
nii mõnigi meist vahepeal üht
teist õppimas käinud ja erinevaid
tehnikaid uurinud. Suvel võtsid
Märjamaa „Väega Värgi“ naiste
suvelaagrist osa Ene Raud, Ilona Pappe ja Astra Põlma ja sealt
pärines idee ise valmistada vilditud ehteid (nii sõpradele kui ka
kuusele. Töötoas meisterdati nii
päkapikke, prosse, ehteid kui kaunistati kingikotte. Kingikotid valmisid muide teise ringi rõivastest
ja kangastest.
Veel tehti kingitusi savist ja
klaasist. Savist valmisid küünlalaternad, klaasiga kaunistatud
vahtralehed ja tassid. Küünlalühtrite valmistamisel kasutati Piret
Marksilt saadud oskusi. Voolimistehnikas valminud tööd tulid välja

väga õhulised ja kaunid.
Klaasist valmisid uhked pildid
ja ehted, mis nii mõnegi töötoas
mitte osalenu lausa kadedaks on
teinud. Kadeduseks pole aga põhjust, kuna meil jäi vahendeid töötubadest üle ning veel on plaanis
mõnel korral teiega oma oskusi
jagada. Näiteks enne sõbra- või
emadepäeva oleks tore jälle midagi meisterdada.
Viimases töötoas sai näitusel
tutvuda juba valminud kingitustega ning valmistada kingikotte ja
pühadekaarte.
Kokku veedeti meisterdades
aega neljal päeval ja valmis hulgaliselt omanäolisi kingitusi. Koolitajateks olid Astra Põlma, Ilona
Pappe, Mare Kivi ja Ly Rumma.
Kel asja vastu huvi, oleme nõus
teid ka tulevikus õpetama. Astuge aga julgelt uuel aastal kunstipajast läbi. Kunstiring tegutseb
kolmapäeviti kella 16.30 - 19.00
Vana-Vigala rahvamajas.
Töötubade korraldamist toetasid
Vigala Vallavalitsus ja Kohaliku
Omaalgatuse Programm
Astra Põlma

Maadlusuudised

10.

detsembril toimus Märjamaa Kapp.

Noored:
Heily Tiitus 		
Andreas Välis
Hans Veskimägi
Hannes Välis 		
Marvin Winden

24kg 1. koht
47kg 1. koht
53kg 2. koht
53kg 3. koht
73kg 3. koht

Juuniorid:
Marek Lainela
Karlis Kaldma
Raido Liitmäe
Kristjan Krasnikov
Marko Piir

66kg 1. koht
74kg 1. koht
84kg 1. koht
96kg 1. koht
120kg 1. koht

Täiskasvanud:
Marek Lainela
Karlis Kaldma
Ardo Arusaar

70kg 3. koht
84kg 1. koht
120kg 1. koht

13. detsembril toimus Rapla maakonna parimate koolisportlaste
vastuvõtt. Rapla Kultuurikeskusesse olid kutsutud kõik koolinoored, kes 2011. aastal olid Eesti
meistrivõistlustel edukalt esinenud. Rapla Maavalitsus ja Rapla
Maakonna Spordiliit tunnustasid
kõiki noori sportlasi ning nende
treenereid karikatega. Vigala noortest said kutse vastuvõtule Marek
Lainela, Raido Liitmäe, Karlis
Kaldma ning Jaanika Lepla.
15. detsembril oli Rapla maakonna parimate sportlaste vastuvõtt.
Maavanema vastuvõtt leidis aset
Tohisoo mõisas. Maakonna parimad valiti välja kuues kategoorias. Kategoorias parim noormees
valiti Raido Liitmäe 26 kandidaadi
hulgas teisele kohale. Raido tulemused möödunud aastal olid: kadettide Eesti meister nii vaba- kui
kreeka-rooma maadluses; Põhjamaade MV 3. koht; EM 19. koht
ning MM 18. koht.
Jüri Nisumaa
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Rohkem sallivust!

V

ana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool osaleb Elukestva
õppe programmi Comeniuse alaprogrammi koolidevahelises koostööprojektis „Rohkem sallivust
Euroopa Liidus“. Projekti esmane
kokkusaamine toimus septembris
Leedumaal, Kelme Kutsehariduskeskuses. Kelme kool on projekti
koordinaator. Projektis osalevateks riikideks on: Austria, Saksamaa, Poola, Leedu, Eesti ja Türgi.
Detsembrikuu algul toimus juba
teine lähetus, kus meid võõrustas
Saksa partner Hamburgis Kieli
tänaval asuv riiklik kaubanduskool koos majandusgümnaasiumi
klassidega. Igaks projektikohtumiseks on vaja teha kodutööd
ning kokkusaamisel tutvustada
tehtut. Saksamaa lähetuses osalesid: õppedirektor Evelin Tamm,
kunstiõpetaja Tiiu Pippar, projektijuht Maie Üürike, toitlustus
eriala õpilased Maris Kaibijainen
ja Riho Sepp ning sepatöö eriala
õpilane Kalev Kuusik. Ühistööna
valmistasid õpilased animatsiooni filmi teemal: „T-tolerantsus,
T-tehnoloogia, T-talent.“. Õpetaja

Korvpall
1.

detsembril toimusid Raplamaa Meistrivõistlused korvpallis põhikoolidele. Sedapuhku
siis 5. – 7. klasside arvestuses. Vigala osales sellel korral kahe kooli
ühendvõistkonnaga ja mängis väljaspool arvestust. Päev oli tõsine,
kuna mängida tuli viis mängu ja
pahatihti olid mängud ka järjest.
Mitteametlikult saadi tubli teine
koht. See on väga hea saavutus
arvestades, et pool võistkonda oli
komplekteeritud 4. klassi poistest.
Võistkonnas mängisid: Henry Tiitus, Egert Nei, Andreas Liitmäe,
Urmis Veimann, Hannes Välis,
Tanel Ülemaante ja Sander Liigend.
Marko Kreuz

Tiiu Pippar juhendamisel valmis
seinastend „Sallivus on rohkemat,
mitmekülgsem ...“. Stend sai kodus puslena valmis kujundatud,
vajalikud pildimaterjalid kaasa
võetud ning paigaldamine toimus
juba kohapeal. Kalevil oli kõige
raskem ülesanne, tema vastutas
kooli tutvustava videoklipi eest.
Hea meel oli tõdeda, et saime oma
koduülesannetega hästi hakkama
ning olime kiidusõnu väärt.
Tegevusprogramm oli nende
päevade jooksul tihe: koduülesannete esitamine, arutelud uueks
kohtumiseks ning osavõtt programmi raames korraldavatest tegevustest. Projekti läbivad teemad
on sallivus, üksteisemõistmine,
rahvuslik identiteet, tolerantsus
ja elustiil, tolerantsus ja religioon
jms. Saksamaal elab 3 046 201
moslemit s.o 3,7% rahvastikust.
Enamus, umbes 60% Saksamaa
moslemitest on Türgi päritolu. Saksa kultuuri ja rahvusvahelist üksteisemõistmisest arusaamiseks,
külastasime El-Nour-Mošeed, kus
meile räägiti islami usust, moslemitest jpm. Uue kogemuse võrra
oleme rikkamad, kui vaatasime
Hamburgi linnapargis asuvas
Planetaariumis 3D filmi Charles

Darwini ja tema seikluslikku ekspeditsiooni, mis viis teda HMS Beagle pardal teisele poole maailma.
Planetaarium, oma ligi 65 meetri kõrguse torniga oli 1912-1915
aastatel ehitatud veetorniks, sel
eesmärgil kasutati seda vaid kuni
1924. aastani. Planetaariumina
avati aprillis 1930. Kõrgtehnoloogilisi seadmete ja arvutite abil töötavad projektorid tekitavad 21 m
läbimõõduga kuplikujulises hallis
täiusliku simulatsiooni lähedalt ja
kaugelt taevakehadest, suheldes
nii realistlikult kosmiliste sündmuste ja planeedi Maa vahel.
Kuna oli jõulukuu, siis on meelde jäänud Hamburgi imelised jõuluturud. Kordumatu oli „Dialoog
pimeduses“, kus giidiks oli vaegnägija ja meie külastajad viibisime 1,5 tundi pimeda maailmas ühistranspordis, tänavaliikluses,
baaris, laevas, jalutuskäigul pargis. Sakslased said oma ülesannetega hästi hakkame, programm oli
huvitav.
Järgmine kohtumine toimub
märtsikuu lõpul Türgis.

Uhhuu Uudised!

kekopteriga, siis lähikuudel on
neil plaanis osta Saksamaalt üks
hävitaja. Seoses sellega tehakse
Enge tankla taga asuvale põllule
Sõnajalgade lennurada.

Seoses riigikogulaste liiga väikese palgatõusuga on Vabariigi Valitsus pannud Eestima kõikidesse
poodidesse annetuskastid, et head
inimesed saaksid riigikogulastele raha juurde annetada. Mis on
3000 võrreldes endise 30 tuhandega. Eriti suurt panust oodatakse just maarahvalt. Maarahval
on kindlasti olemas oma kartul
ja moosipurk keldris. Raha peaks
seega piisavalt üle jääma ja jagub
ka annetuseks. Rahvas poodidesse
annetama!
Alates veebruarist hakatakse
laiendama Tallinn-Pärnu maan
tee ääres asuvat Enge tanklat.
Kui seni sai perekond Sõnajalad
seal edukalt maanduda oma väi-

Maie Üürike
projektijuht

“Eesti Energia” annab teada.
Seoses tihenevate tormidega ja
elektri katkestustega lülitatakse
Eestis elekter välja terveks veebruari kuuks. Sellisel juhul ei tule
elektri kadumine rahvale ootamatult ja ilma paanikata saab rahvas
selleks juba valmistuda. Rahvas
ei pea ka kramplikult istuma telefoni otsas ja ootama infot, millal elekter jälle sisse lülitatakse.
Elekter lülitatakse sisse 2. märtsil
kell 16.53 Austraalia aja järgi.
Marko Parko
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Jaanuarikuu sünnipäevalapsed
Maimu Maasikas
Elmar Tekkel		
Endel Koorep		
Heino Looring		
Anni Soolep		
Juta Mõis		
Elbe Bergmann		
Malle Kivi		
Agu Veiand		

86
84
83
80
80
80
80
60
60

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!

Pangabuss peatub:
Kullamaa
vallavalitsuse juures
kell 9.00–10.30
Vana-Vigala
Tehnika- ja
teeninduskooli juures
kell 11.30–12.30
Järvakandi
kultuurihalli esisel platsil
kell 14.00–15.00

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.

Uus ilmakodanik
Markus Mürgimäe

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi teenuste,
kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h
telefonilt 6 310 310.

Kallis maaomanik!
Aitan leida kliendile põllumaad
Vigala vallas ja sooviksin
Teie abi.
Kui teate kedagi, kes on mõelnud maa müügi peale või soovite seda ise teha, palun võtke
minuga ühendust!

Klient pakub väga head hinda ja
personaalset pakkumist vastavalt maa seisukorrale ja
asukohale.
Annely Lukmann
Kinnisvara müügipartner
RE/MAX Professionals
5661 7711
annely.lukmann@professionals.ee

Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

I kvartalis
23. jaanuar
20. veebruar
19. märts

Leiname toredat ja tublit
külameest

Vana-Vigala näitetrupp
„Topelt-Kiiks“
avaldab sügavat kaastunnet
Anu Otti perele
neid ootamatult tabanud
traagilise õnnetuse puhul.

EVALD OTTI’T
ja avaldame kaastunnet lahkunu
poegadele peredega
Vanamõisa ja Tõnumaa
küla rahvas
Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida avaldamiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Meie hulgast lahkunud
Raivo Stolts
Evald Otti
Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

