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Jõulude eel tuli Kivi-Vigala kooli 
külla Halinga puhkpilliorkester 

eesotsas Priit Aimlaga.

Piduliku lõunasöögi järel kõlas kau-
nistatud saalis meeldiv, suurepärane 
ja emotsionaalne muusikaline ette-
aste – kõlasid pühadeaegsed viisid. 
Mõned lood olid igal juhul päris ära-
tuntavad ja tuttavad. Vaskpille tut-
vustas trompetist, orkestrant, kont-
sertmeister ja õppejõud Priit Aimla, 
kes on Vigala rahvale üsna tuttav 
muusik. Kohalolijad said teavet vani-
matest muusikalistest instrumenti-
dest - trompetitest. Esialgselt kasuta-
ti neid pille sõjalistel ja religioossetel 
eesmärkidel. Trompeti kõla tõttu ka-
sutatakse pille ka pidulikel juhtudel.
Pillide tutvustus vaheldus orkest-
ripaladega. Koolipoisi vahendusel 
saime osa trombooni kõlast, kusjuu-
res kulissi liigutades muudeti heli 

kõrgust sujuvalt, seda mänguvõtet 
nimetatakse glissandoks (nt ette-
kandja poolt kirjeldati mänguosa su-
juvalt kelgumäest allatulekuga kui 
ka ülesminekuga). Õpilastele meeldis 
polka lugu, mis tõi nad kiiresti tant-
supõrandale lustima pühade meele-
olu. Tund möödus märkamatult. Sel 
muusikatunnil saime kuulda ja näha 
pedagoogilist meisterlikkust.

Esinejad arvasid, et kontsert teeb 
neid suuremaks ja paremaks, kui 
nad seda jagavad. Loomulikult ei saa 
unustada mida elavamalt on mängi-
tud, seda paremini muusika kõlab. 
Paljudest etteastetest jäi meelde teo-
sed, mis toetusid klassikale. 

Keegi meist ei taha vananeda, kui kõ-
lavad pillide helinad, tahame olla iga-
vesti noored. Heade soovidega ühines 
kogu koolipere ja tänas muusikuid 

Muusika teeb Meid pareMaks
meeldiva „pühadekingi eest“. Priit 
Aimla tänas oma esimest õpetajat 
endist orkestrijuhti Jakob Sinikast. 
Kui 2010. a tähistati Halinga pasuna-
koori 130. sünnipäeva, siis vaimseks 
taassünniks võib nimetada aastat 
1972, mil Halinga kolhoosi esimees 
L. Tamvere ostis terve orkestri jagu 
pille ning esimese dirigendina astus 
muusikalembeste meeste ette Jakob 
Sinikas. Muidugi tuleb tänada neid, 
kes on ajalugu hoidnud ja kandnud, 
kes annavad seda kui teatepulka eda-
si. Kultuur eeldab järjepidevust. Kui 
kaob kultuur, siis mis jääb alles ... 

Seekordse meenutuslooga on võima-
lik õnnitleda mitmekülgset muusi-
kut-eestvadejat Priit Aimlat tema 
esimesel juubelil, mis oli täpselt 
Kolmekuninga päeval. Jätkugu tal 
energiat igapäevatööks, noorte õpe-
tamiseks ja puhkpillimängu edenda-
miseks.

Jätkugu meil kõigil uuel aastal hin-
getarkust, (eriti noortel just õppimis-
lusti) ning oskust vastu seista sellele, 
mida maailm meile peale pressib.

Tänulik kuulaja Jaan Viska
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Detsember on meie koolis tradit-
siooniliselt jõulude ootamise aeg. 

Kuigi jõulumeeleolu jätkus terveks 
kuuks, tuli siiski tublisti pingutada, 
et hea tunnistusega jõulutaadi ette 
astuda.

Detsembri algusest alates toimus 
õpetaja Ede Rukki juhendamisel ja toel 
koolimaja ehtimine. Algklassid käisid 
tutvumas jõulukommetega Sillaotsa 
talumuuseumis. Traditsiooniliselt sai 
arendada oma ärivaistu „ostan-müün-
vahetan“ laadal Jõulukirp. Kuu päädis 
suurejoonelise Jõulupeoga, mis oli mõ-
nusaks finišiks veerandi lõpusirgel.

Jõulupeol esitas nooremate näite-
ring lühinäidendi väikesest kuuseke-
sest ning vanemad näitlejad jõudsid 
peo käigus külastada erinevaid maid. 

Sõit

Kord õhtul rattaga sõitsin, 
siis äkki ma kukkusin.
Ma ei mõistnud, mis juhtus ja miks, 
aga vaatasin ringi ja nägin, 
et mu jalgratas oli teeäärses kraavis. 
Ma mõtlesin, mida põrgut, 
ja siis alles nägin, et 
olin sõitnud 
üle 
mõtte …

Rannes Rukki 
Kivi–Vigala PK

6. klass

ii veerandi õppetöö tulemused kivi-Vigala põhikoolis
Hindele “5” õppisid:
2. kl - Aron Aun, Berit Kristin
3. kl - Heily Tiitus
4. kl - Merili Burmeister, Silver Haljas, Relika Kullap
5. kl - Jürgen Kõllo
8. kl - Grete Kärsna
9. kl - Keitlin Niit

Hindele “4” ja “5” õppisid: 
2. kl - Marleen Mölder, Kalju Torri
3. kl - Iiris Djatšok, Gerlin Sildoja
4. kl - Triin Djatšok, Liisbeth Naarits, Kristina Ollo
5. kl - Egert Nei, Henry Tiitus
6. kl - Raido Liiv, Rannes Rukki, Anete Vahl
7. kl - Robert Haljas, Kadri Kärsna
8. kl - Gerli Kullap, Kristi Viimne
9. kl - Reigo Alu, Keily Moks, Pille Siimar, Annabel Vaarma

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

ii Veerandi õppetöö tuleMused 
Vana-Vigala põhikoolis
Väga hästi õppisid:
1. kl - Triinu Algma, Andero-Darren 
Bergstein, Karlis Ojavee
2. kl - Joonas Asumets, Kärolin 
Kikas
3. kl - Emily Melissa Pilv
4. kl - Mari Saffre
5. kl - Fred Kikas
8. kl - Adeele Zagurski

Headele ja väga headele 
hinnetele õppisid:
1. kl - Oliver Kirsipuu, Mariette Lii-
gend, Sandra Plamus, Reijo Vanikov
3. kl - Kristen Kanarbik, Sirle Kü-
laots, Rando Vanikov
4. kl - Alis-Angela Kuusk, Kristo 
Lebin
5. kl - Anti Asumets
6. kl - Raido Rehepapp, Markus 
Rudak, Andreas Välis
7. kl - Hanna Hatto, Urmis Vei-
mann, Andreas Viibus
8. kl - Evely Lebin
9. kl - Kersti Einling, Arnold Za-
gurski, Mery-Liis Välis
9K kl - Amy-Liis Kurm
9E kl - Birte Mägi

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

Jõulukuu 
kiVi-Vigala põhikoolis

Eksootilisemad paigad olid Hispaa-
nia, kus kõlas meie kitarriorkestri 
muusika ja Aafrika, kus särasid Zum-
baga showtantsijad. Ei puudunud ka 
eesti rahvatantsud ja kandled, soo-
me-, vene-, saksakeelsed laulud, peo-
tantsud, nooremad ja vanemad show-
tantsijad ja lauljad.

Tähelepanu väärib tõik, et jõulu-
peol ESINES 100% õpilastest ja ega 
õpetajadki palju alla jäänud.

Veerandi viimase päeva aktusel said 
kõik esinajad kuulda kiidusõnu ja sü-
gava kummarduse õpetajate poolt.

III veerandiks jõudu, jaksu ja vas-
tupidavust!

Kivi-Vigala PK huvijuht,
Ilona Noor
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… sellist nime kandis detsembrikuus 
lõppenud SA Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse poolt rahastatud kesk-
konnateadlikkuse programmi projekt. 
Projektitegevustena viisid õpetajad 
tunde läbi ehedas looduses, toimus 
õuesõpe mitmesuguste tegevuste kau-
du. Projektitegevustesse oli kaasatud 
kogu koolipere. 

Eestimaa looduse tundmaõppimine 
toimus Eesti erinevates looduskes-
kustes, mida rikastasid mitmekülgsed 
programmid aktiivsete õpiülesannete-
ga. Autoosakonna õpilased külastasid 
Oandu looduskeskust ja osalesid prog-
rammis „Tsitre puude rada“. Loodus-
elamuseks oli sepatöö eriala õpilaste 
matk „Räätsadega rappa“ Kakerdaja 
rabas, kus õppisime tundma raba-
taimi ning imetlesime ja imestasime 
kauni looduse üle. Julgemad suplesid 
rabajärves. Käitumisraskustega noote 
retk viis Ida-Virumaale, külastasime 
Kohtla kaevandusmuuseumit. Saime 
teada, kuidas toimus kaevandamine 
ning sõime üheskoos kaevurieinet. 
Peale selle tutvusime Ontika maas-
tikukaitsealaga, imetlesime Valaste 
juga. Toimetuleku õppekava alusel 
kodumajanduse eriala õpilaste õppe-
päev toimus Kabli looduskeskuses. 
Osalesime linnuprogrammis. Liht-
sustatud õppekava alusel õppivad 
noored viibisid Aimla looduskeskuses. 
Ehitusviimistluse eriala õpilased olid 
programmis „Üks päev metsamehena 
ehk metsamatemaatika praktikum“. 
Programm sisaldas erinevaid prak-
tilisi ülesandeid. Abiks oli õpitud va-
lemid ning teadmised matemaatikas, 
mis olid kasuks virna ja palkide mahu 

arvutamisel. Suurköögikoka eriala 
õpilased osalesid samal ajal rabamat-
kal „Omadega rappa“, tutvusid elu-
tingimustega soos, raba toidulauaga. 
Toitlustuseriala õpilastele ja õpetaja-
tele oli programm „Salapärane lõhna- 
ja maitsemaailm“ Matsalus. Õppisime 
tundma maitse- ja lõhnataimi nii ko-
duaiast kui ka loodusest. Huvitav õp-
pepäev oli Aiaotsa ürditalus. Ürditalu 
perenaine Sirje jagas oma kogemusi 
ürtide kasvatamisest, säilitamisest, 
kasutamisest. 

Meeldejääv oli kohtumine loodus-
mehe, suurkiskjate asjatundja Peep 
Männiliga. Saime teada, kuidas mets-
loomade kohta andmeid koguda, hun-
tide olukorrast Eestis, nägime huvita-
vaid videoklippe metsloomade elust ja 
käitumisest. 

Et märgata Vana-Vigala looduse 
ilu korraldasime fotokonkurssi „Vi-
gala neli palet ehk neli aastaaega“. 
Konkursile saabus 40 fotot. Töötajate 
poolt oli auhinnalised fotod Maie Üü-
rike ja kooli direktori Enn Roosi fotod, 
õpilastest Lauriin Otsman ja Maris 
Kaibijaineni fotod. Konkursile saabu-
nuid töid aitas hinnata ja analüüsida 
loodusfotograaf Margus Muts, kes 
korraldas meile ka loodusfotograa-
fiaalase õppepäeva. 

Projektitegevusi kajastasime II kor-
rusel, kus õppegrupid tegid kokkuvõt-
teid õppeekskursioonidest. Projekti 
lõpukonverentsil jagasime auhindu 
tublimatele loodustundjatele, pari-
matele loodusfotode tegijatele, tublide 
õpetajatele. 

Maie Üürike

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

Taotluse aukodaniku nimetamiseks võivad esi-
tada kõik füüsilised ning juriidilised isikud. 

Taotlus tuleb esitada kirjalikult Vigala Vallavalit-
susele 21. jaanuariks 2013 a.

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

lähMe loodusesse 
õppiMa - 
keskkonnaalased aktiivõppe-
meetodid Vana-Vigala tehnika- 
ja teeninduskoolis
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

12.12.2012. istungil otsustati:
- väljastada kasutusluba kahele ehi-
tisele
- muuta Vigala Vallavalitsuse kor-
raldust nr 236 07.09.2001
- muuta Vigala Vallavalitsuse kor-
raldust nr 67 11.07.2012
- jagada üks kinnistu kaheks maaük-
suseks
- tagastada maa ühele õigustatud 
subjektile
- finantseerida Rapla Haiglat 2013. 
aastal samas mahus, mis 2012. aas-
tal
- eraldada sotsiaaltoetusteks 761.26 
eurot

27.12.2012 istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaias 
2013. aastal Vigala valla rahastatava 
kulu arvestuslikuks maksumuseks 
ühe lapse kohta 2784.11 eurot ja Va-
na-Vigala Lasteaias 2961 eurot.
- eraldada sotsiaaltoetusteks 293.04 
eurot

Vigala Vallavolikogus

27.12.2012 istungil otsustati:
- lubada Vigala Vallavalitsusel ja val-
la allasutustel iga kuu teha kulutusi 
ühe kaheteistkümnendikuni 2012. 
aasta eelarves ettenähtud kulutus-
test arvestamata kapitaalremondi ja 
investeeringute kulutusi
- määrata sihtotstarbed kolmele ka-
tastriüksusele
- muuta Vigala Vallavolikogu mää-
rust 25.03.2010 nr 3 “Eluruumide 
alaliste kulude piirmäärade kehtes-
tamine toimetulekutoetuse määra-
misel”
- maksta vallavanemale lisatasu seo-
ses kümne järjestikuse tööaasta täi-
tumisega 1000 eurot.

TERVISELEHEKÜLG Ongi käes viimane kord anda välja 
Vigala Sõnumite terviselehekülg 

just sellisel kujul. Eelmise aasta jaa-
nuaris hakkasime pihta oma tegevus-
tega: käisime ujumas, suusatamas, 
kontrollisime töötajate tervist, õppi-
sime toitumis- ja suusaspetsialisti-
delt, samuti olümpiavõitjalt, saatsi-
me Marise kooli ja soetasime endale 

Olen Vigala valla naistele juba 
kolm aastat võimlemistrenne 

andnud. Kord nädalas kerime maki-
le hääled sisse ja anname luudele ja 
lihastele hagu. 2011. a sügisel tekkis 
abivallavanem-arendusspetsialistil 
Merje Voogil võimalus kirjutada töö-
ealise elanikkonnale tervise edenda-
mise projekt. Selle raames eraldas 
Euroopa Sotsiaalfond meile ka raha 
hantlite ja mattide jaoks, samuti sain 
võimaluse osaleda võimlemistreeneri 
I taseme koolitusel ehk siis taotleda 
I taseme treeneri litsentsi. Koolitus 
kestis neli kuud. Oktoobrist detsemb-
rini käisin igal kuul ühel nädalava-
hetusel Tallinnas uusi teadmisi am-
mutamas. Meil olid teoorialoengud 
ning ka praktikatunnid. Loetlen siia 
mõned minu jaoks olulisemad loen-
gud: võimlejate kehaline ettevalmis-
tus ja kehaliste võimete arendamine; 
sportlase tervis, spordiga tegelemise 
vastunäidustused; spordivigastuste 
tekke põhjused, sagedasemad vigas-

tused, nende vältimine ja esmaabi; 
inimese toitumisvajadused; võimle-
mise treeningtund ja selle ülesehitus; 
venitusharjutused lihashoolduseks ja 
painduvuse arendamiseks; inimese 
organismi ülesehituse üldine struk-
tuur; skeletilihase ehitus ja talitus; 
oskussõnavara jne. Lisaks veel aeroo-
bika osa ning rühm- ja iluvõimlemis-
tunnid, kus tegime harjutusi ka lin-
tide, pallide, rõngastega, kasutasime 
varbseina ning muid abivahendeid. 
Naised on juba hädas minuga, et 
peale koolitust olen hakanud tegema 
neile harjutusi, mis annavad ka järg-
misel päeval tunda. Ohh häda! Um-
bes täpselt veebruaris ootab mind ees 
ka kutseeksam. Ees ootab anatoomia 
õppimise maraton, aga küllap on asi 
seda väärt!

Kohtumiseni teisipäeval kell 19.00 
Kivi-Vigala Rahvamajas. 

Maris Üürike

Hapupiimatarretis 6-le

5 dl hapupiima
2½ dl 35% rõõska koort
2 tl želatiini
2 sl vett
2 dl suhkrut

treeningvahendid. Samuti tõstsime tervist toetavat keskkonda suusaradade 
rajamisega. Aasta lõpul soetasime oma vahenditest lisaks olemasolevale suu-
safreesile ka rajapressi ning nüüd on võimalus suusaradasid ise teha. Ma väga 
loodan, et nii mõnedki tegevused leiavad järje ja inimesed võtsid kaasa õpitu 
ning jagavad seda ka teistega.

Teguderohket Uut soovides
Merje Voog

terves kehas terve vaim!

1 tl vanillsuhkrut
Värskeid marju või toormoosi

Valmistamine:

- Sega želatiin veega ja lase paisuda. 
Sega keedunõus rõõsk koor ja suh-
kur, kuumuta 2 - 3 minutit.
- Sulata želatiin vesivannil, sega 
koorega ja jahuta toatemperatuuri-
ni. Lisa hapupiim ja vanillsuhkur. 
Sega hästi. Vala segu pokaalidesse 
või väikestesse kausidesse. Pane 
külma vähemalt 6 - 7 tunniks. Ser-
veeri toormoosi või värskete marja-
dega.
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Kirjandushuvilistel oli Vana-Vi-
gala Raamatukogus kohtumine 

naabervalla (Märjamaa) kirjaniku 
Tuule Linnuga, kes ise end küll kir-
janikuks ei pea. Kui neli romaani on 
juba ilmunud ning viies teoksil, siis 
võib minu arvates küll öelda, et kirja-
niku tagasihoidlikkus on voorus. 

Kirjaniku nimi 
Tuule Lind sündis 
kiiresti esimese 
romaanivõistluse 
jaoks. Tuule Lind 
on järgmiste raa-
matute autor: „Pöö-
ratud kuu“, „Päev 
algab öösel“, „Vale 
Tõde“ ja „Eelija-
päev“.

Leiba teenib kir-
janik õmblejana 
Märjamaal. Esi-
mene teos on auto-
biograafiliste suge-
metega ning tütre 
õhutusel jõudis käsikiri arvutisse ja 
sealt romaanivõistlusele „Tänapäev“. 
Nõnda sündinud algusest on jätku-
nud indu uute teoste kirjutamiseks. 
Esimesest romaanist õhkub päeva-
kajalisust, kus analüüsitakse olme- 
ja suhteprobleeme. Oma raamatutes 
on Tuule Lind kajastanud kaasaegse 
ühiskonna ilminguid nii heas kui hal-
vas: on armastust, ustavust, reetmist, 
ahistamist, vägistamist, üksteisest 
mööda rääkimist. Raamatusse on sat-

tunud elulähedasi olukordi, mis on 
ümbritsevast meelde jäänud. Õpeta-
jatele soovitan lugeda „Eelijapäeva“, 
kus teemaks on moraal, väärtused 
inimestes, kättemaks, inimeseks ole-
mine - kogu kasvatus.

Tuule Lind on Märjamaa Kesk-
kooli vilistlane (1978) ning sündinud 

kultuurilembelises 
kodus Sipas. Head 
mälu on ta näida-
nud Miljonimän-
gus, kus teenis 32 
000 krooni. Kirju-
tab laulusõnu, luu-
letusi paikkonna 
kultuurielust. Osa-
leb aktiivselt ko-
halikus külaelus. 
Arvab, kui jätkuks 
eestvedajaid, siis 
oleks elul maal veel 
lootust. Eriti on ha-
kanud meeldima 
Vene kirjandus ees-

otsas Darja Dontsovaga.
Oma teostega on ta tõestanud, kui 

ei proovi, siis ei saa kunagi teada, mil-
leks sa suuteline oled. Kunagi ei või 
teada, milleks meie ümber olevad ini-
mesed võimelised on.

Leidkem aega raamatute jaoks ning 
kohtuda nende autoritega ka 2013. 
aastal. Igal juhul aitäh kirjanikuks 
olemise eest - Tuule Lind 

Lugemiselamus Jaan Viska´lt

kohtumine Maret germaniga, meenutus möödunud aastast

Soomaa ei ole sugugi ainus üleuju-
tuse ala Eestis. Räägitakse ka Ka-

sari jõe üleujutustest, mis saab algu-
se Raplamaalt Vigala vallast Kojastu, 
Vängla ja Läti külast. Aastalõpu sula 
ning vihmasadu tõstsid jõgedes vee 
kõrgeks - jõesäng täitus veega, aga 
kohati olid ees jääsulud, mis veelgi 
kergitasid veetaset. Vängla külapõl-
dudelt vastu Kojastu küla oli märgata 
lainetavat vetevälja. 

Praegune külm veidi alandab taset, 
kuid nädala lõpus tuleb uus sooja-
laine. Jällegi on inimestel problee-
me, kuidas välja saada, kas piisab 
kalamehesäärikutest või tuleb paat 
appi võtta. Ka meie valla külades ei 
tule imestada, kui mesitarud ujuvad 
vees. Vanemate elanike teadmisel ja 
jutu põhjal võib öelda, et esimese ees-
ti ajal jõe süvendamisega kõrgendati 
kaldavalle. Nõukogude 80-ndate aas-
tate keskel maaparandustööde käigus 
aga kaevati kuivendustööde ajal val-
li sisse avad kraavide jätkuna jõkke, 
mis kevadel tõi korraliku üleujutuse 
ümbruskonna põldudele. Hiljem val-
lid taastati, jättes neisse klapiga ära-
voolutoru.

Vigala valda läbib kolm jõge ja viis oja. 
Velise jõgi läheb läbi 13 külast, Vigala 
jõgi 4 külast ja Enge jõgi 7 külast. 
Kui peaks viktoriini tegema, siis kolm 
küsimust võiksid olla järgmised:

1. Milliseid külasid Vigalas ei läbi Ka-
sari jõgikonna jõed?
2. Millist küla läbib kaks jõge?
3. Kui pikk ja lai on Läti küla sild jõel 
ning kuhu viidi vana terasest sild?

Ilusat aastajätku, kordaminekuid ja 
loomulikult tervist!

Jaan Viska

suurVesi Juba 
aasta algul

Vastused: 1. Kausi ja Palase; 2. Kesu; 
3. 25*7 m, sild viidi Põlvamaale 
maanteemuuseumi. 
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Käisin sügise lõpus inspekteerimas 
kaitsealust mälestist – see on Va-

na-Vigala mõisa ait-kuivati. Mälesti-
se ülevaatuse käigus tegin kindlaks, 
et hiljuti oli hoone aken lahti murtud 
ning hoones olid tegutsenud metalli-
vargad. Värskelt oli akna juurde val-
mis seatud hunnik metallesemetest, 
millele hiljem järele tulla. Metallese-
mete hulgas oli ka hoone väärtuslikke 
detaile, s.h akna sepisdetailid (trel-
lid), mille kadumisest oleks ääretult 
kahju. Andsin koheselt info edasi 
hoone omanikule, kes tänaseks loode-
tavasti on juba organiseerinud hoone 
sissepääsude sulgemise.

See on üks näide situatsioonist, kus 
oleks väga tervitatav muinsuskaitse 
usaldusmeeste abi. Seda just juhul, 
kui mina Muinsuskaitseameti esinda-
jana õigel hetkel objektile ei satu ning 
rikkumisest teada ei saa.

Muinsuskaitse usaldusmees on va-
batahtlik, kes osutab kaasabi muin-
suskaitset korraldavatele organitele. 
Usaldusmeeste õigused ja kohustu-
sed on määratletud kultuuriministri 
19.06.2003 määrusega nr 6 „Muin-
suskaitses osalevate usaldusmeeste 
õigused ja kohustused“ https://www.
riigiteataja.ee/akt/601954.

Piirkondlik muinsuskaitse usaldus-
mees on piltlikult muinsuskaitse sil-
mad ja kõrvad – s.t et usaldusmehest 
on oluline abi just informatsiooni 
edastamisel nii Muinsuskaitseameti-
le kui ka ametilt kohalikele elanikele 
ja mälestise omanikele. Samuti saab 
usaldusmees abiks olla muinsuskait-
sealase teadlikkuse tõstmisel – vaja-
dusel nõustada ning ühiselt saame 
planeerida piirkonnas parasjagu va-
jalikke koolitusi/teabepäevi ja ka tal-
guid.

Muinsuskaitsealases töös osalevate 
vabatahtlike tegevus oli vabariigi al-
gusaastatel väga aktiivne – 1939. aas-
tal tegutses 362 usaldusmeest. Täna-
seks on usaldusmeestena tegutsevate 
isikute ring kõige laiem arheoloogia 
valdkonnas.

Meeldiv juhus oli mul hiljuti Märja-
maa vallas Vaimõisa tuuliku juures 
käies. Mälestise ülevaatuse teostami-
se käigus sõitis kohale auto – kohale 
tulnud inimesed olid naabertalust 
ning nad tulid vaatama, kes ümber 
tuuliku uudistab. Nad ütlesid, et hoo-
ne sissepääse olevat korduvalt lah-
ti lõhutud ning korduvalt ka uuesti 
suletud. Mälestise omanik ise elab 
Tallinnas ning ei pruugi lõhkumis-

otsitakse vabatahtlikke 
muinsuskaitse usaldusmeesteks

test teada saadagi, kui kohalikud ini-
mesed omanikule infot ei edastaks ja 
abiks ei oleks. 

Üks väga ebameeldiv sündmus – 
mälestise põleng, leidis hiljuti aset 
Kohilas, kus põles Kohila mõisa tall-
tõllakuur. Põlengus hävil hoone ka-
tus ning nüüd ootavad omanikku ees 
ulatuslikud väljaminekud, et hoone 
taas avariikatusega katta. Põlengu 
põhjustasid eeldatavasti omavoliliselt 
hoonesse sisenenud inimesed. Just 
seetõttu on hoonete sissepääsude 
sulgemine preventatiivse tegevusena 
ääretult oluline tagamaks mälestiste 
säilimise.

Vana-Vigala mõisa ait-kuivatisse 
omavoliliselt sisenenud inimesed olid 
seal tarbinud ka alkoholi – värskelt 
oli pooleli jäänud viinapudel ja mahla-
jook. Ei ole välistatud, et külmal ajal 
tühjana seisvates hoonetes purju-
tavatel inimestel keset meeleolukat 
üritust külm hakkab ning tekib vas-
tupandamatu soov meeleolukat õhtut 
lõkketule paistel jätkata. 

Väga aktuaalne teema muinsuskaitse 
valdkonnas on ka metalli detektoristi-
de (metalliotsijaga õnneküttide) tege-
vus. Need on inimesed, kelle tegevuse 
tulemusel läheb kaduma hulgaliselt 
kultuuriväärtuslikke esemeid. Kuid 
mis veel olulisem – kaduma läheb 
info, kust esemed leitud on ning mis 
tingimustest. See tähendab, et kadu-
ma läheb meie ajalugu.

Kutsun siinkohal Vigala valla aktiiv-
seid ja kultuuripärandist hoolivaid 
inimesi appi mälestisi säilitama ning 
Muinsuskaitseametiga koostööd tege-
ma. Hea võimalus selleks on usaldus-
mehe staatus. Usaldusmehele vor-
mistatakse nn töötõend, mida ta saab 
vajadusel ette näidata, ning muinsus-
kaitse usaldusmeestele korraldatakse 
ka koolitusi. 1. novembril toimus Tal-
linnas usaldusmeestele koolitus ning 
lähiajal on tulemas teabepäev Lõuna-
Eestis.

Huvi või küsimuste korral võite julgelt 
minuga ühendust võtta tel 485 5953; 
mob +372 507 9242; aadress Tallinna 
mnt 14 RAPLA.

Karen Klandorf
Muinsuskaitseamet

Rapla maakonna vaneminspektor

Vana-Vigala m
õisa ait, V.Ranniku fotokogu
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25. jaanuaril kell 19.00 

psühholoog-psühhiaater ja sõltuvusravi spetsialisti ELLU EIK`iga
HIRVEPARGI TEE külalistemajas Vana-Vigalas

TEEMAD:
•	 peresuhted	ja	kooselu
•	 töö-	ja	pereelu	sobitamine
•	 laste	ja	noorte	probleemid	(koolistress)
•	 laps	ja	uimastid,	narkomaanist	õpilase	käitumine	
•	 lapse	heaolu	ja	vanemate	toetamine	sõltuvusprobleemidega	peredes
•	 sõltuvus	ja	sõltuvusravi	jpm.

Kaasa	võtta	peale	huvi	ja	hea	tuju	8	eurot	+	endale	meelepärane	jook.	
Laual suupiste ja kohv.

Osavõtu	soovist	teatada	kindlasti	hiljemalt	21.	jaanuariks	tel.	5660	4062	või	
e-mailile	info@heltan.ee.	Kohtade	arv	piiratud.	

Minevik mingu, sest minema peab, 
olevik olgu, kuis olema peab.
Mis tulevik toob, ei seda tea, 

kuid Sinule soovime kõike head.
(Tundmatu autori looming)

Inimestel on kalduvus kontrollida elu, 
kuigi elu ei ole asi, mida kontrollida 
saab. Nii on ka selle ära jäänud maail-
malõpuga. Mõned müüsid maha kogu 
oma maise vara. Teised ostsid kokku 
ellujäämisvarustust. Kolmandad tea-
tasid tõsimeeli, et gravitatsioon pida-
vat kaduma ja seetõttu olevat vajalik 
kodus teki all olla (huvitav, mis seda 
tekki küll peal hoiab, kui külgetõm-
bejõudu pole?). Maailmalõpp võib tul-
la mõne miljardi aasta pärast või ka 
kohe, kuid inimene sellest ette ei tea. 
Ka need, kes end ise igasuguste uhke-
te tiitlitega pärjavad. 

Küll on tõsi see, et elu tasub iga päeva 
elada nii, nagu oleks see viimane. See 
ongi valmisolek maailmalõpuks. Siis 
teeme seda, mida oma sügaval sise-
muses peame kõige tähtsamaks, aga 
mille jaoks “tavaelus” kunagi aega 
pole, sest nii palju pakilisi ja kiireid 
asju on ju vaja ära teha. Ja tingimata 
on vaja arvestada sellega, kuidas ma 
välja paistan, teha asju, mida teised 
inimesed vajalikuks peavad jne, jne. 
Minu arusaamise järgi üks väikse val-
la pluss on see, et me ei ole erinevalt 
suurtest ja tähtsatest poliitikutest tei-
nud asju selle järgi, kuidas meie teod 
võiks valimistel hääli tuua. Me oleme 
oma vallas teinud asju, mis meile en-
dale õiged on paistnud. Ja nagu ikka, 
on mõned teod paremini ja mõned hal-
vemini välja tulnud, kuid me oleme 
saanud enda ees ausaks jääda.

2012. a oli halb aasta seetõttu, et mei-
le registreeritud inimeste arv on olnud 
teist aastat “vabalanguses”. Võrreldes 
2011. a miinus 45 elanikku ja 2013. 
a võrreldes 2012. a miinus 49 elanik-
ku. Vigala kodanike vähenemisel on 
eri põhjused, kuid selle tulemusena 
on vähenenud ja väheneb edasi tulu-
maks, mille arvelt me kõike vajalikku 
oma vallas korraldada saame. Posi-
tiivse poole pealt on kasinate vahen-
ditega kaasnenud aga see, et oleme 
olnud edukad olemasolevate inimeste 
ja mittetulundusühingute poolt maa-
ilmas “vaba raha” üles leidmises ja 
valda toomises.

2012. a jääb kindlasti meelde olüm-
pia-aastana. Londonis esines edukalt 
lausa 2 Vigalast pärit sangarit. Mul 
on eriti hea meel, et Vigala rahvas 
pani Ardo Arusaarele olümpiaetteval-
mistusele oma õla alla. Nii on täna-
seks Kivi- ja Vana-Vigala põhikoolide 
vilistlaste hulgas 4 olümpiamängudel 
osalenud sportlast: Tarvi Thomberg, 
Ardo Arusaar, Gerd Kanter ja Valeri 
Nikitin. Neist Valeri Nikitin ja Gerd 
Kanter on osalenud 3-del olümpia-
mängudel. Missugune võiks olla kon-
kureeriv paik Eestis?

2012. a oli kitarri-aasta. Seoses uue 
õppekavaga soetasime oma põhikoo-

lidele komplekti kitarre, mida sügisel 
harjutas hoolega Kivi-Vigala põhikool 
ja tulemusi sai kuulata kooli jõulu-
peol. Sel poolaastal asuvad harjuta-
ma Vana-Vigala põhikooli õpilased. 
Kuigi õpilaste arv on meie mõlemas 
põhikoolis vähenenud, on vastupidi 
suurenenud osavõtt huvitegevusest - 
jõulupeol esines Kivi-Vigala kooli 53-
st õpilasest 52.

2012. a said paljud Vigala inimesed 
osa terviseedendusprojektist. Mit-
meid projekte korraldasid nii Vigala 
Külade Ümarlaud kui ka Jätkusuut-
lik Vana-Vigala. Rekonstrueeriti Vi-
gala hooldekodu köök. Oluliselt pa-
ranes meie lasteasutuste tuleohutus. 
Alustati Vana-Vigala mõisapargi re-
konstrueerimisprojekti koostamisega 
KIK toel. Need on mõned näited tege-
vustest.

Ma tänan Vigala inimesi ja meie sõp-
ru ning toetajaid! Soovin, et 2013. 
aastal iga Vigala inimene annaks oma 
parima selleks, et meil oleks Vigalas 
võimalikult hea ja kodune elada. Õn-
nelikku 13-ndat aastat!

Priit Kärsna
Vallavanem

head uut maailmalõpu-järgset aastat!

HUVITAVATE KOHTUMISTE KLUBI
KUTSUB TEID OSALEMA KOHTUMISÕHTULE 

Korraldajad: OÜ Heltan ja MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida aval-
damiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

Jaanuarikuu sünnipäevalapsed

Maimu Maasikas 87
Elmar Tekkel  85
Endel Koorep  84
Heino Looring  81
Anni Soolepp  81
Juta Mõis  81
Elbe Bergmann  81
Laine Mäesalu  80
Ilme Jahesalu  75
Leili Viibus  65
Helja Konnapere 60
Maie Kikas  60
Valdo Järv  60

Õnn Sind ei ootagi mägede taga,
kaugetel sinistel randadel.

Ei, vaid ta öösel Su padja all magab,
päeviti tallab Su kandadel.

Kui Sa talt küsid, miks piirad mu tuba?
Nõnda ta vastata tavatseb – 

olen Su töö, mis Sul tehtud on juba,
aga ka see, mida kavatsed.

Palju õnne!

2013 aastal 
ei toimu Vigala 

võrkpalliturniiri.

Kohtumiseni 2014!

Tänuavaldus

Täname Vigala Hooldekodu 
tublisid töötajaid, minu emale Elviira 
Viibusele, pühendatud hoolitsuse eest! 
Uueks aastaks neile kõigile edu ja jaksu 
nende tänuväärses töös!

Tütar Heli perega

Kuulete meest ja mesindusest, näete vaha-
küünla tegu, kätt saate proovida õnneloosis. 
Kohal on mee ja käsitöö müüjad.

Üritus toimub Rapla Kultuurikeskuses 

12. jaanuaril kell 12.00 - 17.00

Sissepääs 2€, pensionär ja õpilane 1€, 
allameetri mees tasuta.

Ootame teid!
Raplamaa Mesinike Selts MtÜ

Mõnus talvine tegevus lastele, sõpradele, peredele!

Tule	koos	sõprade	ja	perega	vahvale	saani-	ja	reesõidule	Juurimaa	Talli.	Kok-
ku	mahutame	ühele	reele	4	täiskasvanut,	korraga	saame	sõitu	teha	
kuni 15-le inimesele. 

Hinnad	alates	20	eurost.	

Lisaks	veel	võimalus	ratsutada,	teha	lähemalt	tutvust	talvise	eluolu	ja	looma-
dega	Juurimaa	talus	ja	panna	proovile	oma	tasakaal	suuskadel	hobuse	järgi.

Info:	mob	+372	5305	9663	või	juurimaatall@gmail.com,	
asume	Märjamaa	vallas	Loodna	külas.	www.juurimaatall.ee

17. jaanuaril kell 12 

on	Vigala	Hooldekodus	fotograaf	
ja kõigil soovijail on võimalus tulla 

tegema	dokumendi	pilte.	

Täiendav	info	Riina	Viibus	
489	8217;	5665	7910

Ilme	Roosi	489	4777;	526	9841

Uus ilmakodanik

MAIK PILV
Meie hulgast lahkunud:

Martle Mikkus
Elviira Viibus
Mart Aaspere

Avaldame kaastunnet Markole 
lähedastega

armsa isa ja vanaisa

MARTLE MIKKUSE

kaotuse puhul.

Kivi-Vigala Põhikooli XIX lend koos 
klassijuhatajaga

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu, 
Su puudust leinates sääl.

Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl...

Mälestame 

MARTLE MIKKUST

ja avaldame kaastunnet perekonnale.

Lapsepõlve mängukaaslased Virve, 
Valve, Sirje ja Olev naabertalust

Tähelepanu ID-kaarDI TaoTlejaD! 

tulge kõik perepäevale!


