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Vastu tulles lehe lugeja-
te soovile püüan Vigala 
Hariduselu aastal jätka-
ta „Pesapuu lugude-
ga“. Need on lihtsad 
lood, mille keskseteks 
tegelasteks on Vigalast 
võrsunud noored.

Seekordne lugu tutvus-
tab noori, kes on veel 
juurtega Vigalas vane-
mate juures aga õpivad 
väljaspool valda. Aasta 
avalooks on intervjuu 
ansambel „Vana Kooli 
Noored“ liikmetega.

Astra Põlma

Ansambel on tegutsenud Vana-Vigala 
rahvamajas juba tubli aastakese. 18. 
veebruaril tähistab ansambel rahva-
majas „Sõbrapeol“ oma esimest sün-
nipäeva.

Hetkel tegutseb ansambel koosseisus:
Hendrikko Juhkam - klahvpillid, 
akustiline kitarr, vokaal
Taavi Kliss - bass, vokaal
Janis Tõldmaker - trummid, vokaal
Meeli Pappe – kitarr.

Ansambli tegevus sai alguse mitme 
erineva juhtumi koosmõjul. Juhus-
likult olid rahvamaja saali lavale 
jäänud trummid ning minu suu-

reks üllatuseks asus trummide taha 
Taavi Kliss ja oskas neil superhästi 
mängida. Peagi õnnestus Vana-Vi-
gala Avatud Noortekeskusel osaleda 
ESF pikka nimega projektikonkursil, 
mis eeldas ühe huviringi käivitamist 
noortekeskuses, mille tulemusel loodi 
kitarriring. Selle aitas käima lüka-
ta Arno Suislepp. Ringi mõjul tekkis 
punt noori, kes said koolituselt innus-
tust oma bändi loomiseks. Hendrikko 
Juhkam pöördus minu poole palvega 
alustada rahvamajas oma ansambli 
proovidaga. Poisid kirjutasid projek-
ti ja ostsid trummid. Peagi korralda-
ti konkurss „Vigala Superstaar“, kus 
said kokku Taavi, Hendrikko ja Janis 

Tõldmaker. See kooslus moodustabki 
tänaseks bändi põhikooseisu. Lõpuks 
meelitati pärimusmuusika ansamb-
list bändi Meeli Pappe.

Ansamblil on omalaadne nimi „Vana 
Kooli Noored“ (edaspidi VKN). Seda 
võib tõlgendada mitmeti:
„VKN“ liikmed on lõpetanud Vana-Vi-
gala põhikooli, aga südames on truud 
oma vanale koolile;
„VKN“ mängib traditsioonilist („vana 
kooli“) tantsumuusikat;
„VKN“ liikmeid võib kutsuda tiitliga - 
„vägevad küla noored“.

Järgneb järgmisel leheküljel

   Pesapuu lood – 
  „VANA KooLI NooRED“
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Rääkige, kuidas sai alguse teie 
muusikaarmastus? Kuidas kokku 
saite?
HENDRIKKO: Esimesed pillimängu 
oskused klahvpillil sain kodust Raivo 
Kalso käest. Aastaid tagasi proovisi-
me ka bändi teha, aga asi ei hakanud 
toimima. Tänu Tõldmaker Kristale ja 
tema juhendatud Pärimusmuusika 
ansamblile sain seal kontrabassi ja 
akordioni mängida. Siit tekkis inspi-
ratsioon oma ansambli tegemiseks. 
Omandatud bassimänguoskusi olen 
isegi edasi jaganud. Juurde olen õp-
pinud veel akordionit Albert Heinsaa-
relt, mandoliini hakkasin ise õppima 
nagu ka kitarri.

Aga „VKN“ sai kokku tänu mulle. 
Soov ja tahtmine ansamblit teha oli 
nii suur, et ei tekkinud üldse hirmu, 
et puuduvad kogemused ja oskused 
teisi juhendada. Suurteks mõjutaja-
teks oli televisioonis näidatud sari 
"Poliitbänd", kus mängleva kerguse-
ga poliitikutest pillimehi vormiti ning 
film "Johnny Cash'i elulugu", kus oli 
palju muusikalist poolt sees. Peale 
nende saadete vaatamist olin ma en-
das täiesti kindel - tahan teha oma 
ansamblit! 

Nii ma Astra Põlma poole pöördu-
singi, arvestamata, et bänditegevus 
võib mulle nii hirmsasti meeldima 
hakata.

Algselt plaanisin kutsuda trum-
mariks klassivenna, kuid juhuslikult 
sain rahvamajas kokku Janisega ja 
nii me koos alustasimegi. Kolman-
daks liikmeks oli alguses Mario Iva-
nov, keda tuli välja õpetada. Peale 
esimesi esinemisi ta kahjuks lahkus. 
Asemele tuli Taavi Kliss, keda õnneks 
eriti palju õpetama ei pidanud. 

Täna võib öelda, et ansambel on 
saanud hoo sisse ja meid oodatakse 
vahetevahel esinemagi. Meil on val-
minud fännilehekülg Facebookis ja 
ka koduleht: http://vanakoolinoored.
webs.com/ .

JANIS: Kohtusime pilliruumis. Kuna 
elan rahvamajale kõige ligemal, käin 
vahel ka üksi trummimängu harju-

tamas, lisaks olen asunud ka kitarri-
mängu õppima.

TAAVI: Minu kui „muusiku“ elu al-
gas Arno Suislepa poolt juhendatud 
kitarritundidest. Varem olin otsinud 
teadmisi internetist ja harjutanud 
trumme konsoolimängul. Oleksingi 
parema meelega trummimängu õp-
pinud, aga kitarr käis kah. Hakkasi-
me Arnold Zagurskiga koos proovima 
oma lemmikbändi „Blink-182“ lugu-
sid järgi teha. Kuna iidolbändis on 
kolm liiget, oli meil vaja veel üht ja 
me kutsusime punti Hans Veskimäe. 
Ansambel „CWB“ esines esmakordselt 
rahvamaja nääripeol. Peale pidu Hans 
loobus ja tema asemel asus basskitar-
ri mängima Urmis Veimann, vahetus 
ka ansambli nimi „Exact-11“. Ka selle 
koosseisuga tehti mõned esinemised. 
Meeldejäävaim oli Anti Kammiste 
soojendusbändina rahvapeol Vana-
Vigalas. Lõpuks jäime ikkagi kaheke-
si ja bändiasi jäi soiku. 

Mul oli aga kange tahtmine muu-
sikaga edasi tegeleda ning hakkasin 
interneti kaudu bändi kolmandat lii-
get otsima. Lõpuks avastasin, et Mär-
jamaal on ansambel, mis otsib trum-
marit. Otsustasin haarata sellest 
võimalusest kinni. Nüüd mängin mit-
mes ansamblis. Lisaks olen leidnud 
võimaluse alustada trummitundidega 
Pärnus noortekeskuses. Juhendajaks 
Mark Kostrovi, kes ise mängib bändis 
Sibyl Vane. See bänd võitis konkursi 
Noortebänd 2011.

(Taavi on tänaseks värskeks ressur-
siks Vigala pärimusmuusika ansamb-
lis, seekord siis kontrabassil.)

MEELI: Olen tänu Krista Tõldmak-
rile ja folkloorilaagrites osalemise-
le saanud päris hea ettevalmistuse 
pillimänguks. Olen palju kannelt 
mänginud ja on tekkinud sügav päri-
musmuusika armastus. Ansambliga 
liitusin suve lõpul. Alguses proovisin 
basskitarri, aga kuna olin varem ki-
tarri mänginud, jäin lõpuks ikka ki-
tarri juurde.

„VKN“ sooviks on saada rohkem 
esinemisi. Vabalt võiksime ette kan-
da 150 lugu, lauliku abiga ulatub 
repertuaar 250 lauluni. Ansambli re-
pertuaaris on ka juba esimesed oma-
loomingulised lood. Neist kahe auto-
riks Hendrikko, üks Taavi-Hendrikko 
ühislooming ja kaks valminud proovi-
saalis jämmimise teel.

Nüüd on teie õpingutest Vana-Vi-
gala põhikoolis möödunud juba 

mõnda aega. Kus õpite ja milline 
on elu väljaspool Vigala valda?
H: Mina õpin Järvamaa Kutsehari-
duskeskuses põllumajanduse mehha-
niseerimist. Türi on väike linn, mulle 
tundub, et meil tegeletakse rohkem 
rahvakultuuriga, aga ma pole sealse 
kultuurieluga väga kursis ka.
M: Pärnu Koidula Gümnaasium (rõhk 
reaalkallakul). Alguses oli kõik suhte-
liselt võõras. Suur abi oli sellest, et 
läksime sinna kolmekesi. Pärnu on 
ikka linn ja siin on hoopis teine suh-
tumine kui maal - ollakse kalgimad 
ning oluline on staatus.
T: Pärnu Sütevaka Humanitaargüm-
naasium. Meie koolis on õpingutase 
palju kõrgem kui Vigalas, ka on koo-
li õhkkond inimlikum, seal hoitakse 
kokku.
J: Õppisin mõnda aega Tallinna Töös-
tushariduskeskuses, nüüd V-Vigala 
TTK-s. Tallinna ellu aitasid sisse su-
lada ees ootavad kaaslased. Linnas 
pakutakse palju tegevusi. Igav seal ei 
olnud.

Kui sina oleksid Vigala valla elu 
korraldaja, mida teeksid selleks, 
et Vigalas oleks noori rohkem?
M: Tuleks luua rohkem võimalusi eri-
nevate huvialade ja spordiga tegele-
miseks. Võiks olla muusikakool.
J: Korralik staadion peaks olema, 
näiteks Gerd Kanteri nimeline.
H: Võiks olla korralik helistuudio ja 
bändiruum. Jah remonditud rahva-
maja - see oleks tore.
T: Vigalat tuleks reklaamida! Siis 
rahvas teaks kui lahe siin on.
H: Transport võiks olla parem. Tal-
linn-Pärnu kiirliine on palju aga va-
hepeatusi mitte. Inimesed ei pääse 
liikuma.

Unistame natuke - millisena kuju-
tad ennast ette 10 aasta pärast?
M: Elan välismaal ja tegelen muusi-
kaga (vähemalt hobi korras).
H: Tahaksin saada ansambli nii võim-
saks kui võimalik! Tahaks palju rin-
gi käia. Minu hobideks on ansambel, 
rahvatants ja põllumajandus. Viga-
last ma minema ei lähe!
T: Olen kuulus rockmuusik. Oleme 
„Feat Tone“-ga (Märjamaa ansambel) 
kuulsad ja esineme väljamaa turnee-
del.
J: Ei tea. Võiks olla normaalne töö-
koht. Eestist võiks välja saada.

Loo pani kirja 
Astra Põlma
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

11.01.2012 istungil otsustati:

- eraldada sotsiaaltoetusteks 2394.22 
eurot ning jätkata gümnaasiumi ja 
kutsekoolide õpilaste toitlustamist 
kuni veebruari lõpuni 2011. aastaga 
samadel alustel;
- kinnitada Kivi-Vigala lasteaia ni-
mekirja üks laps ja kustutada nime-
kirjast üks laps;
- määrata Vana-Vigala lasteaiamaja 
parenduse amortisatsiooniks 10% 
aastas 10 aastaks, Elektriautode 
laadimispunktide (põhikooli ja hool-
dekodu juures) amortisatsiooniks 
20% aastas 5 aastaks ning Kivi-Vi-
gala lasteaiahoone juures asuvate 
tänavavalgustuspostide amortisat-
siooniks 10% aastas 10 aastaks;

- kinnitada Vigala Hooldekodu re-
konstrueerimise järelevale hanke 
parimaks pakkujaks Eriosa OÜ;
- sõlmida Vana-Vigala Rahvamaja 
ehitusprojekti ekspertiisi teostami-
se leping Casaverde OÜ-ga summas 
1788 €.

18.01.2012 istungil otsustati:

- väljastada kirjalik nõusolek puur-
kaevu rajamise kohta;
- kahele lastekodu lapsele maksta 
taskuraha 10 € kuus;
- tasuda põllumeeste arve Külade 
keskuses 13.12.2011 toimunud koo-
lituse eest;
- Vigala valla 2012. aasta eelarve-
projekt suunata volikogule esimese-
le lugemisele.

Vigala Vallavolikogu

26.01.2012 istungil otsustati:

- kinnitada Vigala valla ühisveevär-
gi- ja kanalisatsiooni arendamise 
kava aastateks 2012 – 2024;
- lugeda Vigala valla eelarve I luge-
mine läbinuks;
- nimetada Vigala valla aukodani-
keks Mai Sipelgas ja Elvi Reiner;
- otsustati anda nõusolek kümne 
maaüksuse riigi omandisse jätmi-
seks.

Raplamaa Partnerluskogu 
2012. a taotlusvoorud:

Meede 3.1 Pärimustraditsioonide 
säilitamine ja arendamine. Meetme 
toetuste aastane maht 25 995,35 
eurot. Kevadine eel- ehk nõusta-
misvoor 2. - 20.01.2012, põhivoor 
23. - 29. jaanuar 2012. Sügisest 
vooru ei toimu.

Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng. 
Kevadine eel- ehk nõustamisvoor 
13.02 - 2.03.2012, põhivoor 5. - 9. 
märts 2012. Meetme toetuste aas-
tane maht 228 817, 32 eurot. Sügi-
sene taotlusvoor septembris.
Meetme infopäev neljapäeval, 9. 
veebruaril kell 15.00 Rapla Maa-
valitsuse II korruse saalis. Meet-
me nõustaja Maimu Niitsoo, e-post 
maimu.niitsoo@mail.ee.

Meede 4.1 Asulate füüsilise elu-
keskkonna parendamine. Kevadine 
eelvoor 13.02 - 2.03.2012, põhivoor 
5. - 9. märts 2012. Meetme toetuste 
aastane maht 441 921,04 eurot. Sü-
gisene taotlusvoor oktoobris.
Meetme infopäev kolmapäeval 8. 
veebruaril kell 15.00 Rapla Maava-
litsuse II korruse saalis.
Meetme nõustaja Iris Haiba, e-post 
iris@raplaleader.ee.

Meede 5.1 Inimressurssi ja sot-
siaalse kapitali arengu toetamine. 
Meetme toetuste aastane maht 
25 995,35 eurot. Eelvoor 16.04 - 
4.05.2012, põhivoor 7. - 11. mai 
2012. Sügisest vooru ei toimu.
Meetme infopäev kolmapäeval 11. 
aprillil kell 15.00 Rapla Maava-
litsuse II korruse saalis. Meetme 
nõustaja Iris Haiba, e-post iris@
raplaleader.ee.

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja 
sotsiaalse aktiivsuse edendamine. 
Meetme toetuste aastane maht 25 
995, 35 eurot. Taotlusvoor ainult 
sügisel novembris 2012. 

Info meetmete kirjelduste, toetata-
vate tegevuste, abikõlbulike kulu-
de, nõutavate dokumentide ja taot-
lusvormide kohta on kättesaadav 
Raplamaa Partnerluskogu kodule-
hel www.raplaleader.ee .

Usume, et loodusteadlikud inime-
sed tegutsevad keskkonda sääst-

valt, seepärast peame loodushariduse 
kättesaadavust väga oluliseks. Eriti 
koolipõlves, kus kujunevad inimese 
väärtushinnangud. Looduse tund-
maõppimine võimaldab sügavamalt 
mõista maailma ja selle toimimist. 
Kui inimene ei austa ümbritsevat 
keskkonda, siis sageli puudub tal lu-
gupidamine ka ümbritsevate inimeste 
suhtes. Loodusetunnetus ei teki pel-
galt raamatuid lugedes, vaid on vaja 
minna loodusesse ja seal koos juhen-
dajaga kuulata, katsuda, nuusutada, 
näha, kogeda, tundma õppida. 

Nii otsustasime kirjutada KIK-le 
projektitaotluse „Lähme loodusesse 
õppima!" - keskkonnaalased aktiivõp-
pemeetodid Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis. Projekt sai heakskii-

du ja tegevused võivad alata. Õuesõpe 
on kogu maailmas üha enam tähele-
panu köitev õppimisviis, mis toimub 
ehedas looduskeskkonnas. Kavanda-
tud on, et iga õpetaja viib läbi ühe õp-
petunni looduskeskkonnas, külastame 
õuesõppe raames Nõva, Kabli, Mat-
salu, Sinisalu jt. looduskeskusi ja osa-
leme nende poolt pakutavates loodus-
programmides. Tegevuskavas on veel 
loodusfotograafiakoolitus, talgutööd, 
fotokonkurss „Vana-Vigala neli palet 
ehk neli aastaaega“, õppekäik ürdital-
lu, kohtumine huvitava, loodusetund-
jaga. Tegevusi jätkub koolis selleks 
õppeaastaks ja uue algusekski. 

Maie Üürike

Teadmistest tekib lugupidamine
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Sea kaelakarbonaadi
Soola
Purustatud musta pipart
Toiduõli
Kartuleid
Porgandeid
Kaalikaid
Kapsast
Sibulat
Keevat vett

Koguseid ma ei anna, sest need sõltu-
vad poti suurusest ja sööjate arvust. 
Samuti võib igaüks otsustada, kui 
palju  ta soovib lisada erinevaid juur-
vilju ja liha. Pott peab olema malmist, 
kuna temperatuur on puuküttega ah-
jus väga kõrge.

Valmistamine:
Lõika sea kaelakarbonaad umbes 1-1,5 
cm paksusteks viiludeks. Prae pannil 

TERVISELEHEKÜLG 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) taot-

lusvooru “Tervislike valikute ja 
eluviiside soodustamine” projekti 
“Vigala valla tööealise elanikkonna 
töövõime parandamine läbi tervise 
edendamise” raames on esimesed te-
gevused juba hoo sisse saanud. Käi-
dud on Märjamaal ujumas ning samu-
ti said soovijad esimesed õpetussõnad 
ka ujumistreenerilt. Nagu eelnevad 
aastad on näidanud, siis ujumishuvi-
lisi jätkub. Julgustan neid, kes varem 
pole ujumas käinud ja kellel vastav 
oskus puudub, et ujuma õppida pole 
kunagi liiga hilja! See oskus on vaja-
lik kõigile.

Samuti on käivitunud esimesed võim-
lemistreeningud projekti toetusel 
soetatud vahenditega. Kõik soovijad 
saavad kasutada treeningu ajal võim-
lemismatte ja vastavalt enda võime-
tele ka erineva raskusega hantleid.
Endiselt ootab Maris kõiki Vigala nai-
si, kuid miks mitte ka mehi, võimlema 
neljapäeviti kell 18:00-19:00 Kivi-Vi-
gala lasteaia saali. Treeningtund 2 €.

Nii Kivi-Vigalas kui ka Vana-Vigalas 
ootavad valminud suusarajad tihedat 
kasutamist!

Tuletan meelde ka veebruarikuu uju-
mise ajad!

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 järgmistel tei-
sipäevadel:

9. veebruar 2012
21. veebruar 2012
28. veebruar 2012

Veel veebruaris on kaasatud ujumis-
treener 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 bussi-
jaamast kell 18:30. 

Info ja eelregistreerumine bussi-
sõiduks tel. 489 4770, 489 4772 või 
5330 7996.

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist

õlis mõlemalt poolt, et lihamahlad kin-
nistuksid, puista peale soola ja pipart. 
Koori juurviljad (suuremad juurikad 
lõika pooleks) ning pane ahjupotti. 
Puista peale soola ja hõõru kõik juu-
rikad sellega kokku. Koori sibul ja tü-
kelda kapsas, kuid jäta suured tükid. 
Laota ahjupotti lihaviilud, kalla peale 
ka pannile jäänud praadimisvedelik. 
Järgmise kihina pane sibul ja tükel-
datud kapsas ning kalla peale keev 
vesi. Vedelikku peaks olema 2/3 po-
tist. Küpseta ühepajatoitu puukütte-
ga ahjus 2,5-3 tundi, vahepeal segada 
pole vaja. Roog maitseb suurepäraselt 
ka ilma lihata, kuid küpsetada tuleb 
seda kindlasti koos lihaga, sest liha-
leem annab juurviljadele hea maitse. 
Väga maitsev eestimaine talvetoit.

Rutt Rasva

Ühepajatoit puuküttega ahjus

Projekti raames on kutsutud Eesti 
Suusaliidu suusabuss 12. veebrua-
ril Kivi-Vigalasse. 

10.00-12.00 Loeng toitumisest 
(Kivi-Vigala külade keskuses)
12.00-12.30 Lõuna (osalejatele 
tasuta Kivi-Vigala Põhikoolis)
12.30-14.00 Loeng jõutreeningust 
enne suusatamist ja suusatamise 
ajal (Kivi-Vigala külade keskuses)
14.00- 17.00 Suusabuss, Vahur 
Teppan (Kivi-Vigala Põhikooli ees)

Kohtade arv limiteeritud, vajalik 
registreerimine. Varustus kohapeal 
(tasuta)! Suusavarustust omavatel 
inimestel soovitame tulla siiski 
oma varustusega.

Kõik 15 - 64-aastased tööealised 
inimesed on oodatud osa võtma 
pühapäeval, 26. veebruaril 2012 
kell 10-16 Jõulumäe Tervisespordi-
keskuses toimuvast suusapäevast.

10.00-12.00 Loeng suusavarustu-
se valikust ja hooldusest
12.00-12.30 Lõuna (tasuta)
12.30-14.00 Praktiline suusamää-
rimine hooldemajas
14.30-16.00 Tegevus suusarajal, 
suusatamine. Huviliste indivi-
duaalne konsulteerimine vastavalt 
vajadusele.

Kohtade arv limiteeritud, vajalik 
registreerimine. Varustus kohapeal 
(tasuta)!

SuuSabuSS 
VigalaS

info ja eelregistreerumine 
tel. 489 4770; 489 4772; 

5330 7996

SuuSapäeV Jõulumäe 
Tervisespordi-

keSkuSeS

info Ja eelregiStreerumine 
buSSiSõidukS Ja SuuSatamiSekS 

tel. 489 4770; 489 4772; 
5330 7996
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Kabinet Eriala Arst E T K N R

8 Endokrinoloog Jaanus Kerge
7 Kardioloog Aino Blank 9-10 ja 13-15 9-10 9-10 ja 13-15 9-10 ja 13-15 9-10 ja 13-15
13 Kirurg Enno Kase 10-14
13 Kirurg Kais Väljaots 10-14 11-13
13 Kirurg Meike Pärn 13-16

1. ja 3. teisipäev
10-14

13 Kirurg Aavo Pruus 9-11 9-11
13 Ortopeed Udo Pere 13-16

2. ja 4. teisipäev

4 Lastearst Helle Merisalu 11-13 11-13
6 Nahaarst Helve Ambur 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
NN Naistearst Palmi Kiisküla 9-14

(günekoloogilised)
10-14 (rasedad;

elav järjekord)
10-14

Märjamaal
10-14 (võtab

vastu kas dr Kiisküla 
või dr Pervik)

10-14 (rasedad;
elav järjekord)

NN Naistearst Maie Pervik 10-14
(günekoloogilised)

10-14 (võtab
vastu kas dr Kiisküla 

või dr Pervik)

NN** Naistearst Ineta Pruus 15-18.30 10-14
(günekoloogilised)

10-14
(günekoloogilised)

5 Nina-kõrva-
kurguarst (LOR)

Viktor Frolov 9-15

5 Nina-kõrva-
kurguarst (LOR)

Valdeko Pallav 8-15 8-15 8-15

4 Närviarst Evi Kalev 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15
11 Psühhiaater Lily Kanter 9-12 9-16 9-16 9-16 9-12
7 Reumatoloog Aino Blank 10-13 10-12 10-13 10-13 10-13
* Sisearst Liis-Mail Moora 13-14
7 Sisearst Tiina Mägi 13-15
4 Taastusraviarst Ülo Sõmer 8-16
8 Uroloog
8 Sonograafia

(ultraheli)
Siiri Kivimäe 8-9.30 8-9.30 8-9.30 8-9.30

8 Sonograafia
(ultraheli)

Ineta Pruus
(naistearst)

13-15 13-15 14-15

8 ECHO uuring Mati Jalakas
Viktoria Krjukova

NN Ämmaemand Eevi Malmberg 9-15
(rasedad,

günekoloogi 
suunamisel

7 Suitsetamisest loo-
bumise nõustamine

Mari Põld 13-16

19 Elektriravi 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15
3 Protseduurid 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15
4 Füsioterapeut Triin Koppelmann Info tel 

53407357
Röntgen (EMO osa-
konnas, I korruse 
valvetoa juures)

Ambulatoor-
sed haiged

9-15

Ambulatoor-
sed haiged

9-15

Ambulatoor-
sed haiged

9-15

Ambulatoor-
sed haiged

9-15

Ambulatoor-
sed haiged

9-14

Vastuvõtuaegu täpsusta registratuurist

Reedeti, 2-3 korda kuus, info vastuvõtva arsti ja vastuvõtuaegade kohta registratuurist

Eriarsti suunamisel

VASTUVÕTUD RAPLA HAIGLA POLIKLIINIKUS (Rapla, Alu tee 1)
Registratuuri telefonid 48 0710, 489 0711

Dr Inetta Pruus võtab 2 korda kuus vastu Kehtnas ja 1 kord 
kuus Järvakandis (mõlemal juhul registreerimine kohapeal).

*- võtab vastu omas osakonnas
**- naistenõuandla

PSÜHHOLOOGID (Rapla, Tallinna mnt. 9)
Kliiniline psühholoog Urve Uusberg
Kliiniline psühholoog Pille Kuldkepp
Eelregistreerimine telefonil 489 4310 E - R kell 9-17
Psühhoteraapia, laste ja täiskasvanute nõustamine (vajalik arsti suunamine).
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kas inimesel esineb pikaajalisi ter-
viseprobleeme. See on lihtne „jah-ei“ 
küsimus,“ selgitas ringkonnajuht. 
Rahvaloendaja ei uuri üheltki inime-
selt ka tema sissetuleku suurust – 
küsitakse vaid elatusallika kohta ehk 
kas selleks on palk, pension, toetus, 
teiste pereliikmete poolne ülalpida-
mine vms. 

Andmed turvaliselt kaitstud

Kõik loendusel kogutud isikuandmed 
on igal juhul kaitstud ja mida keegi 
vastas, teab ainult tema ise. „Rahva-
loendusel kogutud andmeid kasuta-
takse vaid statistika tegemiseks. Neid 
ei anta edasi teistele riigiasutustele. 
Seega ei pea keegi ka kartma, et muu-
tuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoe-
tused või pensionimaksed,“ selgitas 
Läänemaa ringkonnajuht Malle Leht-
ma.

Rahva ja eluruumide loendust on 
vaja selleks, et kogu ühiskonda puu-
dutavaid olulisi otsuseid tehes saaks 
tugineda värskele teabele ühiskonna 
vajaduste kohta. Võimalikult täpsete 
andmete saamiseks on loendus kõik-
ne – see tähendab, et küsitletakse 
igat Eestis püsivalt (alaliselt) elavat 
inimest ja loendatakse kõik eluruu-
mid.

Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotele-
fonil 625 9100 (küsitlusloenduse ajal 
E–R kell 8–18).

Karin Volmer, Statistikaamet

Alates veebruari keskpaigast või-
vad kõik need, kes e-loendusel 

osaleda ei jõudnud või soovinud, ha-
kata ootama rahvaloendaja külastust. 
Üle 2000 rahvaloendaja alustavad 
tööd 16. veebruaril. 
„Rahvaloendajad hakkavad tõepoo-
lest käima alates 16. veebruarist, 
kindlasti mitte enne seda,“ kinnitas 
Läänemaa ringkonnajuht Malle Leht-
ma. „Loendajad külastavad vaid neid 
inimesi, kes pole osalenud e-loendusel 
või kui ankeet on jäänud lõpetamata,“ 
lisas Lehtma.

Rahvaloendaja tunneb ära Statis-
tikaameti poolt väljastatud pildiga 
töötõendi, sinise kohvri ja loenduse 
logoga salli järgi. „Tõendil on loenda-
ja nimi ja pilt, Statistikaameti logo, 
töötõendi number ja kehtivuse aeg. 
Rahvaloendaja peab oma töötõendit 
näitama kohe uksel,“ selgitas rahva-
loenduse välitööde juht Maris Post. 

Tuleb arvutiga

Rahvaloendaja sinises kohvris on sü-
learvuti, kuhu ta märgib kõik vastu-
sed. Iga leibkonna ja inimese kohta 
avaneb arvutis ankeet, mida peale 
täitmist ja kinnitamist enam uuesti 
avada ei saa. Kõik andmed on loen-
dajate arvutites krüpteeritud. „See 
tähendab, et kui rahvaloendaja järel 
uks sulgub, võite täitsa kindel olla, et 
teie vastused on kindlalt kaitstud,“ 
kinnitas välitööde juht. 

Kui kedagi pole kodus või pole vas-
tamiseks parim aeg, jätab loendaja 
postkasti teatise oma kontaktandme-
tega. „Siis tuleks loendajale helistada 
ja leppida kokku kohtumiseks sobiv 
aeg, pidades siiski silmas, et loendaja 

tööaeg on kell 9–21,“ ütles ringkonna-
juht Malle Lehtma. 

Vastamiseks tasub valmistuda

Et loendamine läheks võimalikult su-
juvalt, tasub inimestel rahvaloendaja 
külaskäiguks ka veidi valmistuda. 
Valmis tasub vaadata leibkonnaliik-
mete isikukoodid ja ametinimetused, 
sest seda sageli igapäevaselt ei teata. 
Samuti tuleks täpsustada eluruumi 
ehitamise ajavahemik ja suurus. „Kü-
simused on täpselt samasugused nagu 
e-loendusel ning vajadusel rahvaloen-
daja selgitab, mida täpselt soovitakse 
teada saada. Näiteks tervise küsimu-
se juures pole sugugi tarvis haiguslu-
gu välja otsida, vaid märkida lihtsalt, 

Rahvaloendajad 
alustavad tööd

rahVa Ja eluruumide loenduS 2011:

•  31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse   
 andmed kogutakse 31. detsembri seisuga
•  küsitlusloendus: 16. veebruar – 31. märts 2012
•  rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab   
 salli ja sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja  
 enne 16. veebruari Teid loendama ei tule. 
•  e-loendus toimus 31. detsember 2011 – 31.   
 jaanuar 2012
•  tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
•  rahvaloendusel osalemine on kohustuslik. 



7VIGALA SÕNUMID

15. aprillini võtab vallavalitsus 
vastu avaldusi õpilasstipendiu-
mi saamiseks. Stipendiumi võib 
taotleda üld- ja kutseharidust 
omandavale isikule, kes ise või 
kelle vanematest/ hooldajatest 
vähemalt üks on valla elanikere-
gistris (registreeritud vähemalt 
aasta enne taotluse esitamist).

Stipendiumi määramisel 
arvestatakse järgnevaid 

tingimusi:

- kui õpilase uurimistöö pakub 
huvi vallale;
- õpilase keskmine hinne vii-
masel õppeaastal on põhikoo-
li astmes vähemalt 4,5 ning 
keskkooli ja ametikooli astmes 
vähemalt 4,0;
- kui õpilasel on saavutusi mõ-
nel erialal.

Taotluse juurde tuleb esitada: 
õppeasutuse poolt kinnitatud 
koopia õpinguraamatust või 
tunnistusest, koolist saadud ise-
loomustus, taotluse esitaja kon-
taktandmed.

Teade ettevõtjatele!

Ettevõtja, kes omab regist-
reeringut majandustegevu-
seregistris, peab igal aastal 

esitama hiljemalt 15. aprilliks 
kinnituse registreeringu 

õigsuse kohta.

1. mail peatatakse 
egistreering, mille õigsus 

ei ole kinnitatud.

�
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Trükivalgust on näinud MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala poolt koostatud 
„Vana-Vigala külakroonika - jälg ajalukku“ esimene kogumik, mis on 

saanud ilmumise järel positiivse hinnangu, kuid samas nurinaid, et kõiki 
valdkondi külaelust ei ole kajastatud või info üldine. Koostamise alguses 
kutsusime vallalehe kaudu asjahuvilisi koostööle, kuid kaasalööjaid oli 

vähe. Ootame aktiivset osavõttu ja täiendavaid materjale järgmise kogumi-
ku koostamiseks. Infot saab Maie Üürikeselt telefonil 5693 9081 või saata 

oma lugu e-maili aadressile: maie@vigalattk.ee; postiaadress: 
Jaama 28 Vana-Vigala 78003.

Meenutusi 
koolmeistrist
Johannes Kasekamp sündis 

29.12.1921. a Järva maakon-
nas Amblas. Õppides ajavahemikul 
1937-1941 Paide Tööstuskeskkoolis, 
omandas ta seal lukksepp-treiali eri-
ala. Kui oli alanud Suur Isamaasõda, 
tuli sundkorras viia isatalu hobuseid 
Tapale rongi peale, sealt edasi kä-
sukorras Leningradi ja nii jätkuski 
sõduri sõjaelu Eesti Laskurkorpuses 
kuni haavatasaamiseni Velikije Luki 
lahingutes. 1945. aastast töötas Jo-
hannes ETKV Tallinna Tööstuskau-
pade Kaubabaasis kaubatundjana ja 
laojuhtajana kuni 1950. a jaanuari-
ni. Kuu aega oli ta Vigala Tarbijate 

Kooperatiivis kaubalao juhataja. Ala-
tes 6.02.1950 kuni 30.06.1963 töötas 
ta Vana-Vigala kaupluse juhtajana. 
Kauplus allus kuni 1.12.1954 Viga-
la Tarbijate Kooperatiivile, selle lik-
videerimisel läks ta Pärnu-Jaagupi 
Tarbijate Kooperatiivi alla (1.12.1954-
1.04.1959) ning peale seda Märjamaa 
TPK-le. Johannese tööd kaubanduses 
tunnustati korduvalt, talle omistati 
ka kaubandustöötaja eesrindlase ni-
metus. Sellesse perioodi jäi abielu El-
len Treialt`iga ja lapsed Saida (Unga) 
ja Reemet Kasekamp. Teine abielu 
tolleaegse Peru kooli õpetaja Maire 
Siniväli`ga ning tütar Anne-Liis.

Ajavahemikul 1963. märts - 1966. 
september töötas Johannes M. Aitsa-
mi nimelises Kutsekoolis kasvatajana 
ning sama aasta septembrist asus ta 
tööle Peru kooli kehalise kasvatuse 
õpetajana, jätkas ka Kivi-Vigala koo-
lis õpetajana ja majandusjuhatajana.

Hobiks ja kireks oli Johannes Kase-
kampil sport. Kaupluses töötamise 
ajal võttis ta osa kõikidest rajooni ja 
rajoonidevahelisest spordivõistlus-
test, saavutades I-II kohti jooksu- ja 

Õpetaja Elvi Reineri meenutusi oma kolleegist

Kolleegina oli ta suurepärane, igati abivalmis ja õpilastele alati ees-
kuju näitav. Ta oli elu lõpuni tervisesportlane ning süstis ka õpilas-
tesse sporditahet. Juku õhutusel tegime kogu kooliperega suurepä-
rase staadioni. Peale töömehe oli Juku ka naljamees, huumorimeelt 
jätkus küllaga. Mulle isiklikult meenub tema kohusetundlikkusest 
tore humoorikas näide – peale õpetajaameti aitas ta kooliperet ka 
ahjude kütmisel, et lastel oleks soe tulla hubasesse köetud klassi 
(see oli peale Peru koolimaja põlemist). Ilmselt istusime eelmine õhtu 
koos, kuna hommik nõudis tõusmist, hakkas Juku juba õhtupoolikul 
tõttama tööpostile, arvates, et on varahommik. Poole tee peal saa-
nud aru, et „Kurat, päike paistab valesti“. See oli meile kauaks ajaks 
lõbusaks vahejuhtumiseks ja jutuaineks.
Sellist erudeeritud igati soliidset inimest, truud sõpra ei ole täna-
päeval palju. Oli mulle tore kolleeg ja sõber. 
Vigala jäi Jukule ja on jäänud ka tema abikaasa Mairele südamesse 
alatiseks.

hüppealadel. Meelisspordiala oli käi-
mine. Ise pidas ta paremaks saavutu-
seks maratonis saavutatud IV kohta 
ENSV meistrivõistlustel. Teda tun-
nustas ka ENSV MN Kutsehariduse 
Peavalitsus matkamise ja sporditöö 
organiseerimise eest kutsekoolis töö-
tades.

Peru kooli staadion, selle ehitamine ja 
avamine 13. septembril 1970. sai va-
bariigi parima koolinoorte spordiraja-
tise nimetuse. Tunnustati ka staadio-
ni ehitamist Kivi-Vigala kooli juurde. 
Peru ja Kivi-Vigala kooli õpilaste tu-
lemused olid tihti parimate seas.

1973. a augustis Kasekamp lahkus 
Vigalast ja pere asus elama Paide lin-
nas, kodukohtadele lähemale (Tam-
salu, Jõgeva). Johannes asus tööle 
Paide Mehhaniseeritud Ehituskolon-
ni (MEK) ohutustehnika insenerina.

1977. aastal alustas ta tööd Paide Ra-
jooni TSN TK Haridusosakonna juha-
tajana. 1981. aastal jäi ta pensionile.
Paide töö- ja pensionäri perioodidel 
tegeles Johannes aktiivselt tervise-
käimisega. Võttis osa tervisespordi 
olümpiaadidest Norras, Taanis, Aust-
rias, Itaalias jm. Mägimatkajana jõu-
dis ta Põhja-Kaukaasia ja Taga-Kar-
paatia mägedesse. Aastaid laulis ta 
Paide „Rindesõprade“ ansamblis.

Pikk, töine, sisukas ja ilus elu lõppes 
äkitselt 29. mail 2004. a.

Eluloo koostaja Maire Kasekamp
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MAADLUSUUDISED

29. detsembril 2011 olid kutsu-
tud Vigala valla tublimad 

sportlased Kivi-Vigala külade kesku-
sesse. Vigala Vallavolikogu esimees 
ja vallavanem tunnustasid koduvalla 
tublimaid sportlasi ja treenereid au-
kirja ning rahalise preemiaga. Vas-
tuvõtule olid palutud kõik sportla-
sed, kes möödunud aasta jooksul olid 
Eesti meistrivõistlustel saavutanud 
koha esikolmikus. Maadlejaid oli ni-
mekirjas koguni kuus, paraku ei õn-
nestunud kõigil isiklikult kohal olla. 
Rait Thomberg viibis Iirimaal, Raido 
Liitmäe Soomes, Marek Lainelal ei 
õnnestunud töölt ära saada ning tree-
ner Olev Nisumaa likvideeris torm 
Patricku tekitatud kahjusid. Oma au-
tasul käisid järel aga Karlis Kaldma, 
Ardo Arusaar ning Jaanika Lepla. 
Suur tänu Vigala Vallavalitsusele 
sportlaste tunnustamise eest!

Ardo Arusaar saavutas kahel järjes-
tikusel FILA kategooria võistlusel 
kolmanda koha. 8. - 10. jaanuarini 
leidis Venemaal Tjumenis aset Ivan 
Poddubnõi mälestusturniir, kus Ardo 
ainukese eestlasena jõudis poodiumi-
le. Kõigest nädal hiljem saavutas ta 
Soomes Herman Kare turniiril taas 
kolmanda koha. Soomes vigastas ta 
aga küünarliigest ning hetkel trauma 
tõttu maadlustreeningutel ei osale. 
4. veebruaril toimuvad Eesti meist-
rivõistlused, kus Ardo peab kindlasti 
osalema, et pääseda OM valikturnii-

ridele. Loodetavasti saab ta selleks 
ajaks terveks.

14. jaanuar - Dünamo Noortetur-
niir Haapsalus:
Heily Tiitus  25kg 2. koht;
Andreas Välis  47kg 1. koht;
Hannes Välis  53kg 3. koht.

21. jaanuar - Avo Talpase mälestus-
võistlused Kohtla-Järvel:
Karlis Kaldma 74kg 2. koht;
Raido Liitmäe 84kg 2. koht.

23. jaanuar  - Laste Maadluspäev Ki-
vi-Vigalas:
Markus Pilv   21kg 1. koht;
Kaspar Sume  21kg 2. koht;
Laur Kärsna  21kg 3. koht;
Rasmus Noppel 25kg 2. koht;
Oliver Kirsipuu 25kg 3. koht;
Kalju Torri  30kg 1. koht;
Karlis Ojavee  30kg 3. koht;
Aron Aun          +30kg 2. koht.

27. jaanuaril toimusid TUL-Ka-
lev-Jõud meeskondlikud võistlused 
Soomes Porvoos. Võistlustel osale-
sid kolme koondise juuniorid. Jõudi 
meeskonda kuulusid ka Raido Liit-
mäe (84kg) ja Karlis Kaldma (74kg). 
Nende meeskond saavutas 2. koha.
28. jaanuaril peeti sealsamas TUL 
lahtisi meistrivõistlusi. Karlis Kald-
ma tegi neil võistlustel kübaratriki 
saavutades juunioride hulgas 2. koha 
ning täiskasvanute konkurentsis 1. 
koha.

Jüri Nisumaa

KoRVPALL
19. jaanuaril toimusid Raplamaa 

Meistrivõistlused korvpallis 
põhikoolidele. Seekord siis 7. – 9. klas-
side arvestuses. Taaskord oli mängu-
päev väga tihe ja tuli mängida lausa 
mitu mängu järjest. Kahjuks sattus 
esimene mäng olema poistele ühe olu-
lise vastase Kehtnaga. Suur saal oli 
poisid kaameks ehmatanud ja korvilt 
ei saadud kohe kuidagi kaant maha. 
Mööda visati täiesti üksinda ja korvi 
alt. Mängu otsustasidki oma esimesel 
poolajal mööda visatud visked ja ühe 
nö Rapla korvpallikooli kasvandiku 
väga hea mäng Kehtna poolt (mööda 
visati umbes 30 punkti jagu korve). 
Vahepeal saadi üks kerge võit Hagudi 
üle ja natuke raskem võit Vana-Viga-
la üle. Viimane mäng hilisema võitja 

Kaiuga osutus aga ootamatult põne-
vaks. Kaiu oli ainuke võistkond, kus 
oli ka pingilt tulemas korralik vahe-
tus ja platsil olijad teadsid, mida nad 
teevad. Meil õnnestus poolaeg võita ja 
vastaste treener päris kurjaks ajada. 
Kahjuks teisel poolajal poisid selgelt 
väsisid ja sisse tulid kerged eksimu-
sed ning mängu lõpuks umbes 10 
punktine kaotus. Seekord siis poistele 
kolmas koht.

Arvestades poole võistkonna vanust 
(4. klass), siis näiks tulevik nagu 
helge, aga poisse võiks siiski rohkem 
trennis käia. Võistkonnas mängisid: 
Ranar Sildoja, Tauno Roland, Andrin 
Veiand, Markos Sisas, Rainer Säkk, 
Robert Haljas, Henry Tiitus, Egert 
Nei, Andreas Liitmäe

Marko Kreuz

Uhuu-uudised!

Vallavalitsuse teated:
Kes ei ole veel näinud valla poolt 
soetatud uut ja uhket ATV-d, siis ei 
olnud ta järelikult õigel ajal õues. 
ATV sõitis Kivi-Vigala alevis möö-
dunud sügisel. Edaspidi saab seda 
ATV-d vaatamas käia Sillaotsa 
Talumuuseumis kui uut rekvisiiti. 
Pilet nädala sees 2 EUR-i, nädala-
vahetusel 3 EUR-i.

Seoses Kivi-Vigala apteegi sulge-
misega soovitab vallavalitsus Kivi-
Vigala rahval üle minna rahvame-
ditsiinile. Kui ei ole surmatõbi, siis 
saab ikka poe ühelt pikalt riiulilt 
abi. Ohtlikumate traumade pu-
hul saab alati pöörduda meie tub-
li loomaarsti poole. Udarasalvi on 
varutud piisavalt. Kui need rohud 
ei aita, siis Vigala jahimehed olid 
nõus suhteliselt odavalt tegema ka 
halastuslasu. Tervis korda!

E-Rahvaloendus:
Rahvaloendus internetis on selleks 
korraks lõppenud. Kui palju meid 
ühte korterisse sisse kirjutati, ei 
tea hetkel keegi. Aadressid olid ju 
väga huvitavad ja valida võis mille 
iganes vahel. Rase nainegi läks näi-
teks kirja elamispinnana. Kaksiku-
te ootel naine lausa ridaelamuna. 
Eks ühe korteri liigsete elanikega 
tegeleb hiljem KAPO. Kes aga e-
rahvaloendusel osaleda ei saanud, 
see ei jää mitte lugemata. Need 
kes veel lugemata, on kutsutud 24. 
veebruaril Vabariigi Presidendi 
vastuvõtule. Seal loetakse kõikide 
nimed ilusti ette ja ETV jäädvustab 
selle ka tuleviku tarbeks. 

Ilmateade:
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 
Instituut andis pakase hoiatuse. 
Pakase hoiatuse sai seekord koda-
nik Gunnar, kes käis talve kohta 
liiga õhukeselt riides. Talle jaga-
ti –26 hoiatust. Nüüd on tal nohu 
ja köha. Veel andsid nad teada, et 
plaanis on pakase hoiatusi jagama 
hakata tihedamini. Ehk rahvas õpib 
nendest hoiatustest ja saab aru, et 
me oleme ikkagi Põhjamaa rahvas 
ja ostab sellele kliimale vastavad 
riided. 

Marko Parko
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Eesti Koostöö Kogu (EKK, http://
www.kogu.ee) koostöös Tallin-

na Ülikooli Rahvusvaheliste ja 
Sotsiaaluuringute Instituudiga 
kutsub osalema seminarile elukestva 
õpe võimalikusest Eestis. Piiride all 
mõtleme kõikvõimalikke takistusi õp-
pimisele, aga ka praegust ebaühtlast 
osalust elukestvas õppes, pidades sil-
mas õppimist inimese kogu elukaare 
vältel. Seminari eesmärk on koguda 
töötoas asjaomaste inimeste mõtteid, 
arvamusi ja ettepanekuid. Neid ana-
lüüsib Tallinna Ülikooli Rahvusvahe-
liste ja Sotsiaaluuringute Instituudi 
teadlastest töörühm, kes tutvustab 
üldistatud tulemusi rahvusvahelisel 
lõpukonverentsil 2012. a veebruari lõ-
pus. Haridusstrateegia 2020 projekti 
tutvustab käesoleval seminaril selle 
üks autoritest emeriitprofessor Viive 
Riina Ruus.

Seminar toimub 21. veebruaril 2012 

Rapla Maavalitsuses aadressil 
Tallinna mnt 14, Rapla.

Olete oodatud arutlema ja osa saama 
debatist, kus kokkuvõtteid teevad ja 
probleemiasetusi kommenteerivad 
tunnustatud eksperdid. Seminar on 
osavõtjatele tasuta.

Osavõtu kinnitamiseks palume re-
gistreeruda hiljemalt 15. veebrua-
riks 2012 e-maili teel info@kogu.ee 
või telefonil +372 693 8330. 

Lelo Liive
Projektijuht
Eesti Koostöö Kogu

Elukestev õpe Eestis: piiride 
ületamine. Maakonna eripärad

Seminar 21. veebruar 2012 
Tallinna mnt 14, Rapla

10.30 – 11.00  Registreerimine
11.00 – 11.15 Avamine
11.15 – 11.45 Elukestva õppe 
eesmärgid, poliitikad, võrdlus 
Euroopa Liiduga- Tallinna Ülikooli 
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluurin-
gute Instituut (RASI), diskussioon
11.45 – 12.15 Takistused elu-
kestvas õppes osalemisel – RASI 
uuringute põhjal, diskussioon
12.15 – 13.00 Eesti Hariduse viis 
väljakutset. Haridusstrateegia 
2020 - emeriitprofessor Viive-Riina 
Ruus
13.00 – 13.30  Lõuna 
13.30 – 14.30  Töötoad „Elukestev 
õpe eluviisiks”
14.30 – 15.00 Töötubade kokku-
võtted
15.00 Seminari lõpp

ootame Teid seminarile 
"Elukestev õpe Eestis: piiride ületamine. 

Maakonna eripärad”
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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

I kvartalis
23. jaanuar
20. veebruar
19. märts

Pangabuss peatub:

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, 
tellida ja kätte pangakaardi, makseauto-
maadist oma kontole sularaha kanda ja 
välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmi-
da hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid. 

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

Jaanuarikuul saabunud uued raa-
matud Kivi-Vigala raamatukogus

ILUKIRJANDUS
Eesti autorid:
Kõusaar, Kadri Alfa
Tohvri, Erik E-armastus
Sepa, Tiit Eelsoodumus armastada
Kõomägi, Armin Hea firma
Raud, Rein Hotell Amalfi
Kull, Avo Kaubamaja
Kallas, Teet Mälestused I osa
Hargla, Indrek Suudlevad vampii-
rid

Välismaa autorid:
Megre, Vladimir Anastasia
Downham, Jenny Enne, kui ma 
suren
Kepler, Lars Hüpnotisöör
Hannah, Kristin Jaanimardika tee
Ivanov, Andrei Peotäis põrmu
Vincenzi, Penny Parimad ajad I osa
Kennedy, Douglas Kiusatus

Lastele:
Leoste, Jaanus Jänku-Jussi lood. 
Neljas osa
Panga, Milvi Kus sa oled, päka-
pikk?
Vaiksoo, Jaanus Onu Heino väike 
pere
Uustulnd, Lembit Ta ujub siiski

MINU-SARJA RAAMATUD
Petrone, Epp Minu ameerika 3 osa
Nukke, Maret Minu Jaapan

TEABERAAMATUD
Erilaid, Helgi Aja jälg kivis: Itaalia
Fexeus, Henrik Kui teed nii, nagu 
mina tahan: raamat mõjutamisest
Reid, Anna Leningrad: piiramis-
rõngas linna tragöödia
Sinkkonen, Jari Mida on lapsel 
kasvamiseks vaja
Suitsu, Maire Suur piimaraamat
Bergfeldt, Inga Vana aja roosid: 
aias, vaasis ja ajaloos
Maksimov, Aldo Andrus: vaikiv 
kangelane; suusakuninga võidud ja 
kaotused

KULTUURIAJAKIRJAD
Akadeemia
Keel ja Kirjandus
Kultuur ja Elu
Vikerkaar
Värske Rõhk
Sirp
Hea Laps

Pärnu- Jaagupi Rahvamajas (Pärnu 
mnt 26) Metsavendade tegevust 
kajastav seminar:

11:30  Kohvilaud
12:00  Relvastatud Võitluse Liit ja 
 Ertsma lahingule eelnenud 
 sündmused – Martin Andreller
12:45  Ertsma punkrilahing – 
 Tiit Noormets
13:00  Hirmus Antsu teemal – 
 Mati Mandel
13:25  Lõppsõna –vabas õhkkonnas  
 (meenutused ja sõnavõtud)

Info: tel. 5280202
Margo Sai

26 veebruar 2012 kell 11:00 MÄLESTUSHETK ERTSMAL
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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 96
Jaan Konnapere 90
Helmi Merisalu 90
Valve Altmäe 84
Vaike Pihelgas  82
Ellen Aitsam  81
Silvy Valler 70
Uuno Hints 60
Arne Rips 60

Las olla Su elus vaid 
rõõmsad värvid,

et säraks Su silmad kui 
heledad pärlid.

Et Su helisev naer ikka 
kaugele kajaks,

et Sind vajaksid need, 
keda Sinagi vajad.

Palju õnne!

Kivi-Vigala raamatukogus saate tutvuda näitusega 

"Hariduselust Vigalas". 

Näitusele oleme pannud raamatuid, brošüüre, käsikirjalisi materjale, 
fotosid, mälestusi jms. Näitus on üleval alates veebruarikuu teisest 
nädalast ja külastajatele vaatamiseks väljas kuni selle aasta 
septembrini. 

Kui kellelgi on vastavateemalist materjali ja on nõus seda ajutiselt 
meie kätte usaldama, siis täiendaksime oma näitust hea meelega ning 
saaksime seda meie kõigi jaoks huvitavamaks muuta.

Mai sipelgas

25. veebruaril 
Kivi-Vigala Põhikooli saalis

“Vigala karikaS 2012” 
korvpalli 10. juubeliturniir

Mängude algus kell 9.30

Võistkonnad üle Eesti!

Orienteeruvalt kell 21.00 
Kivi-Vigala Rahvamajas 

tants. 

Võistlejatele õhtune pidu 
tasuta, teistel pilet 3 eurot.

tulge omadele 
kaaSa elama!

Info tel: 5393 9693

3. märts 2012

Vigala 
XVII Võrkpalliturniir

Vana-Vigala TTK saalis ja 
Vana-Vigala Põhikooli saalis

Mängude algus kell 9.00

Võistkonnad üle Eesti!

Tulge omadele kaasa elama!
Info tel: 5393 9693

Õnnesoovid!

Kallis külavanem Malle!

Sul soovime sisukaid aastaid,
õnne, tervist ja rohkesti head,
et mured Su tuppa ei vaataks
ja soovid kõik täituksid pea!

Vanamõisa ja 
Tõnumaa küla rahvas

õnnesoovid!

helmi meriSalule

kauaaegsele Päärdu raamatukogu 
juhatajale.

Elus on hetki, mis rõõmu toob rinda, 
kord aastas on päev, millest mööda ei 
minda. 

Sinul, Helmi, on see igal aastal 2. veeb-
ruar, Sinu sünnipäev. Sel aastal 90. 
Sa olid raamatukogu juhataja 28 aastat. 
Sa olid austatud, hoolas ja väga täpne 
töötaja. Ja Sa oled ka seda praegu, väga 
tubli, saades üksinda endaga hakkama: 
hoiad korras maja ja aia, roogid lund ...

Õnn on soe ja ilus kodu, 
mis on just Su enda nägu.
Õnn on töö ja õnn on sõbrad,
kes Sind täna õnnitlevad.
Tormilt võta tiivad, merelt mõte, 
kaljult kindlus, tammepuult tahtejõud
ja ela meiega koos veel kaua Sa.

Sind õnnitlevad kõik Päärdu külaela-
nikud ja täname Sind tehtud töö eest 
kultuurialal.

Elle ja Päärdu Naisseltsing


