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17. veebruaril peeti Kivi-Vigala 
rahvamajas juba viiendat kor-

da Vigala valla laste lauluvõistlust. 
Seekord oli viies vanuserühmas võist-
lemas 32 lauljat vanuses 5-15 aastat. 
Kõige arvukamalt oli esindatud 13-
15-aastaste vanuserühm, kus osale-
jaid 12. Kõik laululapsed olid tublid 
ja kiitust väärt, kuid žürii pidi välja 
selgitama iga vanuserühma parimad 
lauljad, kes Raplamaa laulukarussel-
lile Vigala valda esindama saata. Žü-
rii koosseisu kuulusid sel korral Viga-
la rahvale tuntud laulumees Meelis 
Välis, Vigala juurtega dirigent ja va-
namuusika austaja Jaanika Kuusik, 
Vigala folkloorialase tegevuse eden-
daja Krista Tõldmaker, kunagine tub-
li laulutüdruk Triin Soonberg, kes ise 
Vigala lauluvõistlustel õpilasena ilma 
teinud, ja Märjamaa segakoori Rello 
laulja ja koorivanem Õnne Pajur. 

Žürii otsused olid järgmised:
I vanuserühm – kuni 5 aastased: I 
koht Melissa Tšaban (Kivi-Vigala las-
teaed), II koht Karola Vitsberg, III 
koht Mariel Rannik (mõlemad Vana-
Vigala lasteaed).
II vanuserühm – 6-7 aastased laste-

aialapsed: I koht ja žürii eripreemia 
Rasmus Noppe (V-V LA), II koht 
Laur-Lennart Kärsna (K-V LA).
III vanuserühm – 7-9 aastased: I koht 
Kärolin Kikas (Vana-Vigala Põhi-
kool), II koht Berit Kristin, III koht 
Kaspar Sume (mõlemad Kivi-Vigala 
Põhikool).
IV vanuserühm - 10-12 aastased: I 
koht Egert Nei (K-V PK), II koht Mari 
Saffre (V-V PK), III kohta jagasid Riia 
Orgmets ja Kaily Ojavee (mõlemad 
V-V PK).
V vanuserühm – 13-15 aastased: I koht 
Kristel Kirsipuu (V-V PK), II koht ja 
publikupreemia Gerli Kullap, III koht 
Helyn Luik (mõlemad K-V PK).

Kuna paralleelselt Raplamaa Lau-
lukarusselli maakondliku vooruga 
peeti ka poiste-solistide maakondlik 
eelvoor, otsustas žürii lisaks iga va-
nuserühma võitjale Raplasse võistle-
ma saata ka tubli laulupoisi Kaspar 
Sume. Tänaseks on peetud ka maa-
kondliku lauluvõistluse eelvoor, kust 
edasi finaali pääses meie lastest tubli 
ja julge laulupoiss Rasmus Noppel, 
kes oma etteaste bändiga finaalis ka 
juba teinud on. Kuigi Rasmus vaba-

riiklikule poiste-solistide võistulaul-
misele edasi ei pääsenud, on ta ikka-
gi väga tubli ja ühe toreda kogemuse 
võrra rikkam!

Et selline tore laste võistluskont-
sert juba viiendat aastat üldse toimu-
da saaks, tuleb enne palju tööd teha 
ja laulud hoolega selgeks õppida. Siin-
kohal suur tänu ja austus teile, Eda 
Soosaar ja Aili Soonberg, et te koos 
minuga olete võtnud nõuks ja vae-
vaks andekamad lauljad üles leida ja 
nendega lisatööd teha! Mina olen küll 
seda meelt, et lapsel, kes laulmisega 
tegeleda armastab, on selle arvelt ehk 
nii mõnigi rumalus või koerustükk te-
gemata jäänud! 

Suur tänu veel kord žüriile tehtud 
töö eest, helindaja Veljo Lasnale, Ki-
vi-Vigala rahvamaja juhatajale Heli 
Lintsile, meie koolidele ja lasteaeda-
dele ja muidugi meie lauluvõistluse 
auhinnalaua katjale Vigala Vallava-
litsusele! Järgmisel aastal kohtume 
jälle Vana-Vigalas!

Silja Käär

Ülemisel pildil noorima vanuserühma 
lauljad: Karola Vitsberg, Liisa-Marinelli 
Viik, Mariel Rannik ja Melissa Tšaban.

Alumisel pildil Rasmus Noppel, kes võitis 
6-7-aastaste vanuserühmas ning esines 

2. märtsil Raplamaa  laulukarusselli 
finaalis. Fotod: Aavo Käär

PÜHAPÄEV TÄIS LASTE LAULURÕÕMU
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Reedel, 22. veebruaril tähistas Ki-
vi–Vigala põhikooli pere Eesti 

Vabariigi 95. sünnipäeva.
Tervele kooliperele oli see uudne 

kogemus, sest tavaliste õppetundide 
asemel olid põnevad töötoad, mis pak-
kusid kooliellu mõnusat vaheldust. 
Kogu õpilaskond jagati rühmadesse 
ja igal rühmal oli oma tunniplaan. 
Vahvaid oskusi ja vajalikke teadmisi 
saadi ajaloo-, käsitöö-, regilaulu- ja 
nuputamistubades. 

Ajalootoas pandi õpilaste teadmised 
proovile Eesti ajaloo kohta. Ühise töö-
na koostati teemakaart Eesti lipu või 
vapi, Eesti hümni või meie rahvuslille 
rukkilille ja rahvuslinnu pääsukese 
kohta. 

Käsitöötoas joonistasid suuremad 
poisid–tüdrukud rahvuslikke vöö-
mustreid ning väiksemad värvisid 
pilte Eesti kohta. Suure rõõmuga 
meisterdasid nii suured kui väikesed 
endale rinnamärgi, milleks oli meie 

rahvuslill rukkilill. Laste silmad sä-
rasid heameelest ja uhkustundest, 
kui vahvad rukkilillemärgid valmis 
said ja rinnas särasid.

Matemaatika- ja nuputamistoas 
tuli lahendada põnevaid ristsõnu, su-
dokusid, osata hästi arvutada, teada 
üht–teist loodusest ja geograafiast.

Regilaulutoas sai iga seltskond väl-
ja mõelda päris oma regilaulu Eesti 
kohta. Nagu regilaulu puhul ikka, 
olid igal rühmal oma eeslauljad ja 
koor, kelle laulu elavdas ka väike pil-
lisaade.

Pärast õpitube koguneti söögisaali, 
kus hakati ühiselt laudu ümber pai-
gutama, neid katma, salvrätikuid vol-
tima. Kui Rootsi laud kaetud, kõneles 
kooli kokk veidi sellise laua etiketist. 
Rootsi laual olid aga ehtsad eesti toi-
dud: mulgipuder, karask, kama, kilu-
munavõie ja veel muud põnevat. 

Kui keha kinnitatud, esitlesid rüh-
mad oma vahvaid teemakaarte ja re-
gilaule. 

8. - 9. klassi õpilased esitasid väi-
kese muusikalise luulepõimiku meie, 
eestlaste jaoks oluliste ja meie poolt 
armastatud luuletustega.
Päev oli tegus, sündmusterikas ja eri-
line. Rahulolu ja rõõmu võis lugeda 
igaühe silmadest.

     
Helyn, Mari–Liis, Kadri ja Robert 

Kivi–Vigala PK 7. kl õpilased

Eesti Vabariik 95 

Näiteid koolilaste valmistatud regilaulust 

Eestimaa on kaunikene,
Eesti tali külmakene,
Eesti suvi päikseline,
Eesti sügis värviline.

Meie põllul rukkililled,
pilvepiiril pääsulinnud.
Tulge kokku hellad velled
pidupäeva pühitsema.

Täna näen ma Eestimaal
suuri ja veel suuremaid,
kõrgeid ja veel kõrgemaid
pangahooneid, riidepoode.
Täna näen ma Eestimaal
ebavõrdsust ja ülekohut, 
lihtsate inimeste murelikke nägusid
ja eneseimetlejaid – 
rahakaid ärimehi ja ministreid.
Näen inimeste meeleheidet – 
veel toime tulla, 
üle elada …

Grete Kärsna

8. klassi tüdrukute luuletusi Eestimaast

Väiksed armsad talumajad -
tühjaks jäänud need.
Väiksed külad ääremaadel -
läinud sama teed.
Alevid ja vallad -
samas suunas rühivad.
Ambitsioonidega noored
maatolmu jalgelt pühivad.
Elu linnadesse koondub, 
maale jäävadki vaid koolnud.
Suurem osa Eestist pageb,
ju seal kuskil on siis parem.
Tühjaks jääb see maa -
see meie Eestimaa.

Kristi Viimne

On Eestimaa väike, 
külm ja vihmane.
Krõbedad talvekuud, 
muruniisked suvekuud. 
Rahvas on väike 
ja suureks ei saagi.
Ning seisab keset 
põhjatuult
meie kodu, 
me isamaa. 

Gerli Kullap

Konkurss märka ja torka!

Tänapäeval on kõik mobiiltelefonid kaameraga ja filmimisvõimalusega. Kui märkad eba-
normaalset keskkondlikku olukorda või ohtlikku situatsiooni, siis pildista, filmi ja saada 
väikese kirjeldusega aadressil ylle.ryyson@tervis.ee

Seda nimetatakse photovoice meetodiks - üks foto võib öelda tuhat sõna! Fotode ja vi-
deotega on võimalik edasi anda tugevat emotsiooni, mille abil saab mõjutada paikkonnas 
tehtavaid otsuseid.
Fotosid, videoid ning nende juurde kuuluvaid lugusid kasutatakse tõenditena nähtuste 
või probleemide olemasolul. Probleemide lahendamiseks võime saata need materjalid 
vastavatesse institutsioonidesse (omavalitsus, päästeosakond, politsei, maanteeamet, las-
teaed, vms).

Mõned näited: Millised on kõige ohtlikumad kohad liikluses kohalike lasteasutuste ümb-
ruses? Millised on jalgrattaga liiklejale ohtlikud kohad liikluses? Kui ohutu on eakatel 
ja füüsilise puudega inimestel liikuda? Millised on avaliku ruumi mänguväljakud ja 
skatepargid? Ehk saab lindile rullnoka liikumismaneerid jne.

Konkurss kestab 2013. aasta 1. detsembrini. Loosime igakuiselt osalejate vahel 
välja auhinna ning aasta lõpus hinnalise peaauhinna! Fotosid avaldame nii FB Turvaline 
Raplamaa kui terviseedenduse kodulehel www.raplamv.ee/tervis.



3VIGALA SÕNUMID

Kuna sel aastal oli sõbrapäev ehk 
14. veebruar neljapäevasel päe-

val, otsustasime laste soovil korralda-
da sõbrapäeva asemel hoopis sõbraöö! 
Nõu ja jõuga olid ürituse läbiviimisel 
abiks kaheksanda klassi õpilased, 
sest igal aastal on just 8. klassi üles-
andeks sõbrapäev korraldada. 

Loomulikult oli hommikust peale 
kooli kivisaalis avatud traditsioonili-
ne sõbrapäeva postkontor, kus igaüks 
sai oma sõpradele kaarte postitada. 
Seda võimalust ka usinalt kasutati. 
Sõbraöö ise sai aga alguse juba õhtul 
peale tunde. Koolimajja said jääda 
kõik lapsed, kelle vanemad oma lap-
sele vastava kirjaliku loa kooli kaasa 
andnud ning osalemise tingimuseks 
oli ka korras õppeedukus ja oskus 
käituda kui korralik koolilaps. Sõb-
raöölisi kogunes paarikümne õpilase 
ringis alates esimesest kuni üheksan-
da klassini välja. Õhtu algas õppimis-

tunniga ning kui koolitükid tehtud, 
värvisid nii suured kui väikesed mõ-
nuga pilte värviraamatutest. Seejä-
rel oli õhtusöök ning kui kõhud täis, 
algasid erinevad tegevused. Esmalt 
toimus otsimise mäng – kaheksandi-
kud olid koolimaja peale ära peitnud 
poolikud südamed, kus peal poolikud 
mõtteterad sõpruse kohta. Igaüks, 
kes leidis pooliku südame, pidi üles 
leidma ka lapse, kelle käes teine poo-
lik süda sobiva lause alguse või lõpu-
ga. Nii saadi teada, et „tõeline sõprus 
on nagu sõlm, mille inglid on sidu-
nud“, „sõprus pole nagu vilets tuluke, 
mis kustub lahkudes“, või ka näiteks 
seda, et „sõber sõbra naha koorib“ ja 
„sõbrast on vaid samm vaenlaseni“. 
Selles mängus saadud kaaslasega 
mängiti nüüd edasi „Robotit ja leiuta-
jat“, „Peeglit“ ja „Pimedat ja pimeda 
juhti“. Nalja sai küllaga.

Õhtusse mahtus veel sõnarägasti-
ku lahendamine (üles tuli leida kõik 
sõbraööliste nimed), lühinäidendi la-
vastamine ja muidugi tondi- ja kum-
mituste jututuba. Näidendid olid kõik 
mõisateemalised ja need tõmmati 
loosiga. Kokku sai näha nelja lugu 
– „Näljamüüri ehitamise saladus“, 
„Juhtumised Vigala maa-aluses käi-
gus“, „Mõisa köis las lohiseb“ ja „Mõi-
saproua luupainaja“. Siinkohal tuleb 
tõdeda, et lapsed ei lasknud ennast 
segada vanadest muistenditest, vaid 
mõtlesid välja täiesti uued toredad 
lood! Tondijutte puhuti seekord pä-
ris palju ja neid oleks võinud ilmselt 
hommikuni kuulata. Akna taga käis 
ühel kõhedal hetkel elevust tekita-
mas päris pesuehtne kummitus, kes 
hiljem hoopis 8. klassi Sandriks osu-
tus. Mis siis, et kummitus tegelikult 
enne kummitamise õpetaja Siljaga 
kokku leppis, ehmatus ja kisa oli ikka 
päris kõva! Pealeõõvastavaid tondi-
jutte peeti kivisaalis maha üks korra-
lik padjasõda, mis pinged ja hirmud 
kenasti maha võttis. 

Märkamatult oli kell juba peaaegu 
üksteist õhtul ning aeg magamami-
nekuks. Magamisasemed sai üles sä-
titud kooli aulasse ning noorematele 
sõbraöölistele saabus uni üsna varsti 
peale õpetaja Silja loetud unejuttu. 

Suur tänu kõigile lastele, kes sõb-
raööl osalesid ja sellele ettevõtmisele 
oma näo andsid! Ja muidugi suur ai-
täh õpetaja Marjele ja direktor Margi-
tile, kes sõbraöö kordaminekule oma 
sõbraliku õla alla panid!

Silja Käär

SÕbRAöö 
VAnA-VIgALA 

PÕHIkooLIS

24. veebruaril toimus Vigala kü-
lade keskuses Eesti Vabariigi 

aastapäevale pühendatud kontsert. 
Taaselustatud traditsioon mõjus uud-
se ja värskena. 

„Eesti Vabariik 95“ on väärikas va-
nus, et seda ka väärikalt tähistada 
koos oma valla elanikega. Tänu tore-
datele eestvedajatele laulu-tantsu-pilli 
õpetajatele kujunes kontserdist mee-
leolukas ja meeldejääv õhtu. Erilise 
sümpaatse ja sooja tunde tekitas Kivi-
Vigala Põhikooli õpilaste luulepõimik 
koos seatud liikumisega. See puudutas 
hinge ja tekitas uhke tunde.

Kava koostati põhimõttel, et jaguks 
erinevaid etteasteid igale maitsele. 
Esinejaid juhatas sisse Ilona Noor 
ning kontserdi avaetteaste oli valla-
vanemalt. Kuulata ja näha sai kan-
neldajaid, ansamblit rahvapillidel, 
folklooriringi, luulepõimikut, laulu-
soliste, tantsijaid ning mudilaskoori. 
Külade keskuses oli tunda pidulik-
kust, mida andsid juurde ka rahva-
riietes esinejad. 

On hea traditsioon, et iseseisvus-
päeval tunnustab president väärikaid 
kodanikke ning korraldab piduliku 
vastuvõtu. Ka Vigala vald tunnustab 
oma kodanikke ning üheks tunnustu-
seks on aukodaniku tiitel. Sel aastal 
anti Vigala valla aukodaniku tiitel üle 
Jaan Viskale. Häid sõnu jätkus auko-
danikule, kes oma tegemistega hari-
dusvankri vedamisel ning külavane-
ma ja volikogu liikmena ei jää kellelgi 
märkamata. 

Lisaks oli võimalik tutvuda Kivi-Vi-
gala Raamatukogu näitusega „Eesti 
Vabariik 95“. Loodetavasti said meel-
diva emotsiooni kõik, kes sel tähtsal 
päeval osalised olid, ning kindlasti 
jätkus ka kodudes sünnipäeva tähis-
tamine.

Tänan kõiki esinejaid ja juhenda-
jaid ning kindlasti peame vabariigi 
aastapäeva koos ka järgmisel aastal.

Liina Kikas

Vabariigi aastapäev Vigalas
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

12.02.2013. istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba Vigala Hool-
dekodu I korruse renoveerimata osa 
renoveerimiseks;
- väljastada projekteerimistingimu-
sed Eesti Energia Võrguehitus AS-ile 
Oese külas Karja kinnistul liitumi-
seks elektrivõrguga;
- kehtestada Vana-Vigala Põhikoolis 
osutatavate teenuste uued hinnad;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 160 eu-
rot.

Vigala Vallavolikogus

28.02.2013 istungil otsustati:
- võtta vastu Vigala valla 2013. aasta 
eelarve;
- kehtestada Vigala Vallavalitsuse 
struktuur ja teenistuskohtade koos-
seis;
- määrata sihtotstarve kahele katast-
riüksusele;
- anda nõusolek Vigala vallas alljärg-
nevate maaüksuste jätmiseks riigi 

omandisse: Päärdu küla, Toone maaük-
sus, piiriettepanek nr AT0803120022, 
ligikaudse pindalaga 6,48 ha, siht-
otstarve - maatulundusmaa (011,M); 
Päärdu küla, Tooma maaüksus, pii-
riettepanek nr AT0804030153, ligi-
kaudse pindalaga 8,47 ha, sihtotstar-
ve - maatulundusmaa (011,M); Araste 
küla, Sohvi maaüksus, piiriettepanek 
nr AT0804030149, ligikaudse pind-
alaga 7,82 ha, sihtotstarve - maatu-
lundusmaa (011, M); Araste küla, 
Selma maaüksus, piiriettepanek nr 
AT0804030138, ligikaudse pindala-
ga 4,17 ha, sihtotstarve - maatu-
lundusmaa (011,M); Kurevere küla, 
Hulda maaüksus, piiriettepanek nr 
AT0803120037, ligikaudse pindalaga 
5,31 ha, sihtotstarve - maatulundus-
maa (011,M);
- määrata riiklikus teeregistris nr 
5040557 all registreeritud ja Vigala 
valla territooriumil kulgevale teelõi-
gule (valla teederegistris Kiilaspe-
re-Kilgi tee nime all) uus nimi - Kii-
laspere metsatee ja teede nr 8840621 
(Metsavahi tee) ja nr 8840622 (Hir-
veaia tee) ühendamisel tekkiva tee 
registrinumbriks 8840621 ja nimeks 
Hirveaia tee;
- kinnitada Vigala valla territooriu-
mil asuvate riiklikus teeregistris re-
gistreeritud metsatee osa sisaldavate 
tervikteede nimekiri;
- tunnistada kehtetuks Vigala Valla-
volikogu otsus 22.02.2006 nr 4 “De-
tailplaneeringu algatamine”;
- võõrandada enampakkumisel oksjo-
nikeskkonnas www.osta.ee vallavara 
(vt Vigala Vallvolikogu otsus 28.02.13 
nr 12);
- kinnitada Vana-Vigala Põhikoolis 
osutatavate teenuste hinnad.

VIgALA VALLAVoLIkogU oTSUS 
28. veebruar 2013 nr 12

Vallavara võõrandamine enampakku-
misel oksjonikeskkonnas www.osta.ee

Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seadus § 34 lõike 2, Vigala Vallavoli-
kogu 25.05.2001 määruse nr 10 “Viga-
la valla vara valdamise, kasutamise 
ja käsutamise kord” punktide 35, 36 
ja 37 alapunktide 2 ja 3 ning Vigala 
Vallavolikogu majandus- ja eelarveko-
misjoni ettepaneku alusel Vigala Val-
lavolikogu otsustab:
1. Võõrandada enampakkumisel oks-
jonikeskkonnas www.osta.ee alljärg-
nev vallavara:
1.1 Kopli kinnistu, registriosa numb-
riga 3104437, katastritunnusega 
88402:003:0155, pindala 0.7831 ha, 
asukohaga Naravere küla Vigala vald 
Rapla maakond, alghinnaga 1200 (üks 
tuhat kakssada) eurot;
1.2 Kivi kinnistu, registriosa numb-
riga 3409937, katastritunnusega 
88401:004:0193, pindala 0,6188 ha, 
asukohaga Avaste küla Vigala vald 
Rapla maakond, alghinnaga 1100 (üks 
tuhat ükssada) eurot;
1.3 Keeru kinnistu, registriosa numb-
riga 3216737, katastritunnusega 
88401:001:0235, pindala 0,0992 ha, 
asukohaga Vängla küla Vigala vald 
Rapla maakond, alghinnaga 1500 (üks 
tuhat viissada) eurot;
1.4 Lao kinnistu, registriosa numb-
riga 3109937, katastritunnusega 
88402:001:0387, pindala 0,4522 ha, 
asukohaga Kurevere küla Vigala vald 
Rapla maakond, alghinnaga1800 (üks 
tuhat kaheksasada) eurot.
2. Eelteade avaldada märtsikuu Viga-
la Sõnumites.
3. Tagatisrahaks määrata 10% alghin-
nast.
4. Oksjonil osalejatele kehtestada va-
nusepiirang 18 aastat.
5. Oksjoni pikkus on 30 päeva.
6. Oksjoni võitja tasub väljastatava 
ettemaksuarve peale oksjoni lõppu 5 
tööpäeva jooksul. Tehing vormistatak-
se Pärnu notaribüroos esimesel võima-
lusel, reeglina 30 päeva jooksul. Kõik 
tehinguga seotud kulud katab ostja.
7. Kinnistutel asuvad hooned ei ole 
kasutatavad rekonstrueerimiseta.
8.  Käesolevat otsust on võimalik vaid-
lustada 30 päeva jooksul otsuse teata-
vaks tegemisest “Halduskohtumenet-
luse seadustikus” sätestatud korras.
9. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Enn Roosi, volikogu esimees

1. Raamatupidamine 60 h; 360 € 6. – 22. märtsini 2013
Kursus on mõeldud sotsiaaltöötajatele-ettevõtjatele
2. Sotsiaalhooldaja 280 h; 1200 € 6. Märtsist – 6. maini 2013
Kursuse lõpetamisel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam.
3. Lapsehoidja 240 h; 1200 € 19. märtsist - 26. aprillini 2013
Lapsehoidjatel on võimalus õppida 1 nädal Soomes Joensuus. Kursuse 
lõpetanutel võimalus sooritada kutseeksam Tallinnas.
4. Inglise teeninduskeel algajatele 40 h; 700 € 14. märtsist – 21. april-
lini 2013

Kursustele on oodatud tööotsijad koolituskaardi omanikud.

Alu RAhvAõpistus (RAplAs, KesKKooli 1A)
toimuvad 2013. a i poolaastal järgmised tasulised kursused:

lisainformatsioon: www.alurahvaopistu.ee või tel 5374 7905
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Uhhuu-Uudised!
Liikluskorralduse muudatus 
Kivi-Vigalas

8. märtsil toimub Kivi-Vigalas nais-
tepäeva tähistamine. Kuna enamus 
Eesti mehi tuleb oma naisi vaatama, 
siis ootab ees väike liikluskorralduse 
muudatus Vigala vallas. 7. märtsil 
suletakse liiklemiseks Kivi-Vigala 
alev. Erandjuhul võib läbi pääseda 
vaid elukohta tõendava dokumendiga. 
8. märtsil saavad kiiremad jätta oma 
auto Enge tanklasse või Vana-Vigala 
TTK ette. Hilisematel saabujatel soo-
vitatakse auto jätta Märjamaale või 
Pärnu-Jaagupisse. Nende sihtkohta-
de vahel on soovijatele Vigalasse liik-
lemiseks valla poolt käima pandud 

kaks soome kelku. Liiklus avatakse 
taas 10. märtsi hommikul. Jälgige 
liiklusmärke!

Seriaali uudised!

“Kättemaksukontor” - uued osad, kus 
Kaalul on Rohkem kui Elu: Marion 
on siiski surnud. Tuleb välja, et Fri-
da oli tema isa. Häidy ja Karl elavad 
väikses Morna linnas Õnne 13 täna-
val, kus neil on oma detektiivibüroo. 
Täna valmistavad nad Õhtusööki 
Viiele, sest Tuvi ja Maango koos oma 
koeraga pidid neile külla tulema. Fri-
da peab täiesti üksi lahendama Alfi 
mõrva. Mõistatuseks jääbki, kuidas 
Alf sai Kodust nii kaugele Võõrsile 
sarja surema tulla. Tuvi ja Maango 
on endale rajanud hubase Kodu Keset 
Linna ja elavad õnnelikult koos. Här-
ra Hurmur Hakkab jälle Pihta. Taas 

on ta Frida ukse taga. Ukse taga on 
aga ka Kaks ja Pool Meest. Poolik on 
ilmselt surnud ja seetõttu Härra Hur-
mur ka pisut ehmunud. Frida kutsub 
appi komissar Pihelgase ja tema uue 
partneri Komissar Rexi. Ruttu saab 
selgeks, et pooliku mehe tapsid Osoo-
niaugud. Kui algul tundus, et see on 
Võimalik Vaid Venemaal, siis nüüd 
sai isegi stsenarist aru, et ei ole see 
midagi uut ka siin Eesti Pilvede All. 
Nüüd ravib stsenarist end Kiirabi-
haiglas Dr. House`i juures.

Kevadilm!

Algava kevadkuu puhul palusime 
ilma ennustada ka kuulsal hobuseli-
halt ennustajal Hobusesabaniidi Ja-
noszil. Loomalihaga segatud hobuse-
liha olla näidanud kevade saabumist 
alles augustiks. Enne seda pidavat 
olema üks kehv sügisene suusailm. 
Kui segusse aga rohkem hobuseliha 
pandi, siis näitas see meile nädalaks 
isegi koerailma. Puhas hobuseliha 
näitas aga, et ilm on hukas. Võta sa 
nüüd kinni mida selga panna! 

Marko Parko

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

Stipendiumi määramisel arvestatakse järgnevaid 
tingimusi:

- kui õpilase uurimistöö pakub huvi vallale;
- õpilase keskmine hinne viimasel õppeaastal on 
põhikooli astmes vähemalt 4,5 ning keskkooli ja 
ametikooli astmes vähemalt 4,0;
- kui õpilasel on saavutusi mõnel erialal.

Taotluse juurde tuleb esitada: õppeasutuse poolt 
kinnitatud koopia õpinguraamatust või tunnistu-
sest, koolist saadud iseloomustus, taotluse esitaja 
kontaktandmed.

projektide infopäev Raplas

Neljapäeval, 14. märtsil 2013 
algusega kell 11.00 toimub Rapla 
haldushoone (Tallinna mnt 14) 
suures saalis KÜSK ja Kohaliku 

omaalgatuse programmi infopäev.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega korraldavad

KOOLITUSE ALUSTAVATELE ETTEVÕTJATELE

Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks ja edukaks
jätkamiseks

Koolituse teemad:
 - ettevõtluse alused
 - äriidee määratlemine
 - äriplaan ja selle koostamine
 - toode ja turundus
	 -	finantsplaneerimine
 - meeskonna komplekteerimine
 - väikeettevõtte raamatupidamise ja maksustamise alused
 - tööõigus

Koolituse viivad läbi kogenud õppejõud ja tugevad spetsialistid.

Individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse vältel.

Koolituse käigus valmib äriplaan.

Koolitus toimub: 28. märtsil, 2., 6., 11, 13., 18. ja 20. aprillil
kella 9 – 16.15 Rapla Rahvakoolis (Hariduse tn 3, II korrus).

Osalemistasu 39 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.

Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille leiate www.raek.ee
või meie kontorist aadressil Tallinna mnt 14, Rapla. Täidetud ankeedi palume saata
hiljemalt 22. märtsiks aadressile tatjana@raek.ee või Tallinna mnt 14, Rapla 79513.
Lisainfo Tatjana Kuiva 520 6300.
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Vana-Vigala raamatukogus toimus 
16. veebruaril huvitav muinsus-

kaitseteemaline üritus. Kohale tulid 
muinsuskaitseameti Raplamaa va-
neminspektor Karen Klandorf, muin-
suskaitseameti peadirektori asetäitja 
Tarvi Sits ja Eesti Ajaloomuuseumi 
teadur-kuraator Mati Mandel. Koha-
pealseid huvilisi tuli kohale ligi paar-
kümmend.

Karen Klandorf tutvustas kaitse-

aluste objektide registrisse kuuluvaid 
kunsti-, ajaloo-, arheoloogia-, ehitus- 
ja kunstimälestisi Vigala vallas, nen-
de olukorda, nõudeid nende kaitsel ja 
sellega seonduvaid probleeme.

Kohalviibijad leidsid, et mälestiste 
registrit tuleks täiendada veel mitme-
te oluliste objektidega, näiteks:
- Kunstnik Ants Laikmaa sünnikoht
- 1905. a revolutsiooni ohvrite maha-
laskmise koht
- Rahvaluuleteadlase Mattias Johann 
Eiseni mälestuskivi
- Raba koolimaja
- Vängla karjamõis
- Kesk-Vigala vallamaja
- Endisaegse Vigala raudteejaama 
hooned
- Kolmteist veskikivi Hirvepargis
- Tuntud isikute hauad Vigala kal-
mistul
- Põrgupõhja punkri asukoht mäles-
tuskiviga

Kindlasti oleks vaja ka need objek-
tid viitadega tähistada.

Muinsuskaitsjate seisukoht oli, et 
selliseid objekte, mille vastu on ko-
hapealne huvi, mis on olulised kogu-
kondliku identiteedi säilitamiseks, 
tuleks kaitsta valla tasandil, võttes 
neid arvesse valla üldplaneeringu 
koostamisel. Et üritusel polnud ühtki 
vallavalitsuse ega volikogu esindajat, 
olgu siinkohal see soov edastatud.

Ajaloolase Mati Mandeli jututee-
maks oli arheoloogia. Vigala vallas on 
arheoloogilisi mälestusmärke ainult 
kaks – Hiieorg Vana-Vigalas ja muist-

Muinsuskaitsealane 
infopäev

Ajaloomälestiste registrisse kuuluv Kilgi 
kabel on põnev vaatamisväärsus

ne matmispaik Kojastu külas. Vigalas 
pole seni arheoloogilisi kaevamisi teh-
tud, seega pole teada, mida see mat-
mispaik endas peidab. Eelmisel aastal 
tegi Mati Mandel küll mõningast eel-
tööd Vigala põldudel, leides kolmest 
kohast (Paljasmaa, Vanamõisa ja Läti 
küla) põlenud kive, mis viitavad või-
malikele muistsetele asulakohtadele. 
Varasematel aegadel on põllutööde 
käigus leitud mitmeid kivist tööriistu 
(kirved, talvad), mis on hoiul Paide, 
Haapsalu ja Pärnu muuseumides.

Muinsuskaitseameti peadirektori 
asetäitja Tarvi Sits juhtis muude kü-
simuste kõrval tähelepanu ka metal-
liotsijatega varustatud nn Mustadele 
arheoloogidele, kelle tegevusest tu-
leks muinsuskaitset kindlasti infor-
meerida.

Üritus pakkus osalejatele palju in-
fot ja andis võimaluse oma ala spet-
sialistidelt küsimustele vastuseid 
saada. Loodetavasti ei jää see viima-
seks sellealaseks kokkusaamiseks.

Sirje Aiaots

Ajaloolane Mati Mandel küsimustele vastamas

TEAVET ERIARSTIDE koHTA RAPLA HAIgLAS

Detsembris 2012 sõlmis Rapla 
haigla koostöölepingu Ida-Tallin-

na Keskhaiglaga. Koostöö eriarstiabi 
osutamisel toimus juba enne lepingu 
allkirjastamist, kuid nüüd saame mit-
meidki vastastikku huvipakkuvaid 
küsimusi vahetumalt arutada ja la-
hendada.

Veebruarist alustas Rapla haigla 
polikliinikus vastuvõtte Ida-Tallinna 
Keskhaigla ortopeed dr Andres Šavel. 
Kavandame vastuvõtte esialgu 2 kor-
da kuus, edaspidise osas otsustame töö 
käigus. Kuna Ida-Tallinna Keskhaig-
la arstid töötavad oma põhitöökohal, 
siis peame arvestama meil paindliku 
vastuvõtugraafikuga. Sellekohast in-
formatsiooni saate haigla polikliiniku 
registratuurist telefonidel 489 0710 ja 
489 0711.

Küllap on paljud maakonna elani-

kest juba saanud abi ja head konsul-
tatsiooni meil töötavatelt teisteltki 
Ida-Tallinna Keskhaigla eriarstidelt: 
3 korda kuus võtab vastu dr Toomas 
Tamm, kes on Eesti üks tipp-uroloogi-
dest, alates 2012. aasta märtsis võtab 
1 kord kuus vastu kopsuarst (pulmo-
noloog) dr Signe Metsla, kelle juurde 
vastuvõtule soovijaid jagub samuti. 
Vajalikud hingamisuuringud saame 
teha meil kohapeal.

2012. aasta novembrist on Rapla haig-
las hemodialüüsi (rahvakeeles kunst-
neeru) võimalus. Kabinet töötab meil 
kolm korda nädalas, täpselt nii nagu 
raviprotseduur ette näeb. Seoses he-
modialüüsi kabineti avamisega oli va-
jalik ja möödapääsmatu, et meile asus 
tööle neeruhaiguste arst (nefroloog) 
dr Madis Ilmoja, kes on üks Eesti juh-
tivaid spetsialiste sel erialal, põhiko-

haga töötab dr Ilmoja Lääne-Tallinna 
Keskhaiglas. Praegune vajadus on 
nefroloogi vastuvõtt 1 kord kuus. Kui 
on vaja konsulteerida hemodialüüsil 
olevaid patsiente – ikka võib protse-
duuril tekkida kõrvalnähte või kaebu-
si – siis tuleb abiks haigla siseosakon-
na juhataja dr Tiina Mägi.

Kirurgia valveid katavad meil oma 
arstide kõrval dr Enno Kase (keda 
Raplamaal kõik teavad!), dr Jaak 
Lepp (kelle põhitöö on Põhja-Ees-
ti Regionaalhaiglas) ja dr Jüri Mets 
(kes jagab end meie haigla ja Hiiumaa 
haigla vahel).

Alates 15. veebruarist muutusid 
voodipäeva- ja visiiditasu määrad. 
Muutused on kehtestatud vastavalt 
kehtivale Ravikindlustusseadusele. 
Täpsemat teavet nende tasude kohta, 
samuti infot tasumaksmisest vabas-
tuste kohta palun lugege haigla kodu-
lehelt www.raplahaigla.ee.
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Veel selle aastani osaleb Eesti 
Noorsootöö Keskus ESF poolt fi-

nantseeritavas programmis „Noorsoo-
töö kvaliteedi arendamine“ ning tänu 
sellele programmile on nii mõnigi 
Vigala noor või noortega tegeleja saa-
nud osaleda erinevatel koolitustel ja 
ettevõtmistel. 

Hetkel on Vana-Vigala ANK osale-
mas kahes projektis - kompleksteenu-
se osutamine ja mobiilse noorsootöö 
teenuse arendamine.

Kompleksteenus näeb ette huvite-
gevuse korraldamist noortekeskuses 
ühe huviringi näol, tööelu tutvusta-
vate ja kajastavate ettevõtmiste orga-
niseerimist ning kogukonna arengut 
toetavate noorte omaalgatuste projek-
tikonkursi (NAF) läbiviimist.

Tööelu ürituste raames oleme kü-
lastanud Vigala Vallavalitsust, õmb-
lusettevõtet „Liisu Rõivad“, Märjamaa 
kino „Helk“, Järvakandi Klaasimuu-
seumi ja klaasiringi, teaduskeskust 
„Ahaa“ ja noortemessi „Teeviit“ ning 
plaanis on veel mitmeid väljasõite 
ja koolitusi. Märtsis toimub koolitus 
„Mis on elu mõte“, mille viib läbi koo-
litusfirma Mentor Inspira. Samuti on 
keskusel plaanis minna Märjamaale 
tutvuma politsei ja päästeameti töö-
korraldusega. Lisaks on kokkulepitud 
ka kohtumisõhtu Märjamaa noorte-
keskuse noortega.

Huviringina on keskuse külasta-
jatele avatud Ökoring, kus noorte-
keskuses valmistatakse ise süüa ja 
meisterdatakse olmejäätmetest mi-
dagi huvitavat. Huvitavamatest söö-
kidest võiks välja tuua kartulipizza, 
kaerahelbeküpsised ja kõrvitsakook. 
Meisterdatud on plastpudelitest lilli, 
vanast karbist kauneid käsitöökarpe 
ning õmmeldud vanadest riietest kot-
te ja riputusaluseid.

NAF projektidest on teostuseni 
jõudnud kaks projekti. Detsembris 
käidi ühiselt „Pärnu Veeparadiisis“ ja 
veebruaris korraldasid noorekeskuse 
noored ise oma sünnipäevapeo.

Nüüd aga lähemalt Mobiilse noorsoo-
töö (MONO) teenuse arendamisest.

Mobiilne noorsootöö sisaldab noorteni 
jõudmist, aga ka grupinõustamist sot-
siaalruumist lähtudes. Mobiilse noor-
sootöö eesmärk on parendada noorte 
elu ja soodustada arengut, aidates 
noortel püstitada eesmärke ning ka-
sutada nende saavutamiseks noores 
endas peituvaid ressursse.

MONO suunad:
Tänavatöö peamine eesmärk on 

vaadelda külas toimuvat, saada kon-
takti noortega ning neid suunata eri-
nevate noorsootöö tegevusvõimaluste 
juurde. Võimalusel sealsete noortega 
suhtlemine ning lahenduste leidmi-
ne. 

Töö internetis keskendub sotsiaal-
meediale (rate.ee, orkut.com, face-
book.com), erinevatele foorumitele, 
suhtlusvahenditele ja fotoportaalide-
le. Noorsootöötajad otsivad noortega 
kontakti, alustavad diskussioone ning 
vastavad murekirjadele.

Noorsootöö teenuse tagamine noor-
te kogunemiskohtades keskendub te-
gevustele, kus noorsootöötaja läheb 
noorte „alale“, milleks võib olla näi-
teks bussijaam, mänguplats, staadion 
jne. Kohtumine toimub ootamatult - 
noored ei tea, et noorsootöötaja sinna 
tuleb. Peamiseks märksõnaks on noo-
res uudishimu tekitamine noorsootöö 
mitmekülgsete võimaluste vastu. On 
oluline meeles pidada, et ollakse noor-
te „alal“ ja noorte osalemine ja kaa-
satus tegevustes peab jääma vabaks 
tahteks.

Noorsootöö teenuse tagamine tei-
ses piirkonnas. Noorsootöötaja võtab 
kaasa erinevaid vahendeid korraldab 
nii temaatilisi tegevusi kui ka lihtsalt 
vaba aja veetmist. Noored on tavali-
selt teadlikud tegevuse toimumisest. 
Tegevuste läbiviimiseks kasutatakse 
näiteks koolide, seltsimajade, küla-
seltside ja kultuurimajade ruume.

Vana-Vigala noortekeskus plaanib 
MONO raames arvestades paikon-
na eripära ja vajadusi eelkõige välja 
arendada noorsootöö teenuse taga-
mist teises piirkonnas. Mis tähendab, 
et pakume välja koostööd. Ühiselt 
saame pakkuda teile sobivaid tege-
vusi. Näiteks ürituste korraldamist, 
töötubade läbiviimist, lauamängude 
ja vahendite laenutamist jne. Noor-
tekeskusel on olemas videokaamera, 
projektor, Wii-mäng, märgimasin ja 
veel muidki käsitöötarbeid, mille abil 
saab oma tegevusi huvitavamateks 
muuta. 

Kõik külavanemad, koolid ja noorte-
ga tegelevad grupid võivad pöörduda 
Vana-Vigala noorekeskusesse või kir-
jutada meiliaadressil: astra.polma@
gmail.com. Hetkel on läbinud Eesti 
ANK poolt korraldatud mobiilse noor-
sootöötaja koolituse Astra Põlma.

Ja mis peamine - mobiilne noorsootöö-
taja ei ole manitsev, karistav ja peale-
tükkiv. Ta püüab olla mõistev ja sõb-
ralik ning katsub igati aidata noortel 
tekkinud probleeme lahendada. 

Meeldivate kohtumisteni,
Astra Põlma

vana-vigala põhikoolis 
osutatavate teenuste 

hinnad alates 01.03.2013

Kaminasaali või aula väljaüüri-
mine koos õppeköögiga tähtpäe-
vade tähistamiseks:
1) kuni 24 inimest 50 eurot
2) alates 25 inimesest 80 eurot.

võimlakompleksi kasutamine 
tähtpäevade tähistamiseks või 
suuremateks spordiüritusteks:
1) koos saunaga 50 eurot
2) ilma saunata 35 eurot.

võimla kasutamine kuni 2 tundi 
1,5 eurot/inimene.

võimla või põhikooli ruumide 
kasutamine suviste laagrite läbi-
viimiseks 1,3 eurot/inimene ühe 
päeva kohta.

väikebussi Ford kasutamine 
0,26 eurot/km.

TEgEMISTEST 
VAnA-VIgALA 

nooRTEkESkUSES
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Tagasivaadet möödunud aastasse 
koostades ühineksin väljaöeldud 

sõnadega: mulle meeldib Eestimaa ja 
tema ilm, mitte aga rahvast mittear-
vestav võim. Jätaksin poliitikud aega-
de hämarusse, sest paljud nende teod 
ei kannata päikesevalgust. Vaatlek-
sin, milline ilm oli saatjaks meie tege-
mistel 2012. aastal. Ilmast räägitakse 
küll meedia vahendusel, omavahel, 
eriti veel seda, mis pole igapäevane, 
vaid on harukordne.

Öeldakse, et aasta oli meeldejääv 
sademete rohkuse poolest. Talvine 
pakase- ja suvine kuumaperiood olid 
lühikesed. Jaanuari lõpp oli lumine 
ja madalate temperatuuridega. Aasta 
madalamad temperatuurid olid veeb-
ruari alguses -32°C (Jõgeva). Märts oli 
tunduvalt soojem normist, lumi sulas 
kiiresti, kuid aprillis tuli nn järeltalv, 
mil lumi püsis maas ligikaudu 10 päe-
va. Aprilli lõpp pakkus kevadsooja. 
Mai algas öökülmade perioodiga, mis 
Vigalas ei teinud aedades olulisi kah-

2012 AASTA 
VIIMASE PooLSAjAnDI 

SAjUSEIM

See päev läks omamoodi ajalukku, 
kus aktsiooni mõte oli ära põle-

tada iganenud põllumajanduspolii-
tika. Juhtida tähelepanu sellele, et 
nii praegu kui uuel eelarveperioodil 
Euroopa Liidus saavad sarnast pind-
alatoetust nii need, kes kasvatavad 
põllukultuure, kui ka need, kes heina 
lihtsalt maha purustavad. Toetusakt-
siooni mõtteks oli süüdata põhurullid 
Tallinnast Iklani ja sealt edasi. Eest-
lased ei taha edaspidi olla ebavõrdses 
konkurentsis teiste EL liikmesriikide-
ga. Toidu julgeoleku tagavad eelkõige 
Eesti kapitalil töötavad ettevõtted. 
Põllumeeste keskmine vanus on ligi 
60 ringis ning ilmselt paljud ühtset 
võrdset pindalatoetust ei näe, sest 
pole teada, kas üldse selleni jõutakse 
ning millal? 

Põhupallide süütamine Via Balti-
ka trassi ääres oli nagu protest eba-
õiglaste toetuste vastu. Arvestades 
põllumeeste vähesust ning nende 
mittenõudlikku häält, arvati, kas on 
õige põletusaktsioon. Otsetoetused on 

justusi. Mais esines mitu soojalainet. 
21. mail sadas pärastlõunal nii vih-
ma kui ka rahet. Põllud „ujusid“. Nii 
suurt sadu pole keegi varem tähelda-
nud. Sadu muutis leitsakulise ilma 
„klaariks“. Paari päeva pärast tõusis 
vesi jões sügisese tasemini. Traktorid 
tõmbasid põldudel atradega äravoolu-
renne. Juuni oli jahedavõitu, kaks lü-
hikest soojalainet kuu keskel ja enne 
jaanipäeva. Küla jaanipäeva pidasime 
katuse all. Juuliga jäädi rahule, kel 
hein tegemata, see sai selle tehtud, 
olgugi et kõrs oli vana ja puitunud. 
Augustis jätkusid soojemad ilmad 
vaheldumisi jahedatega. Esimesed 
öökülmad jõudsid kohale oktoobris. 
Enne veel jagus septembri lõpus päe-
vasooja. Oktoobri lõpp tõi talve, mis 
kestis terve dekaadi. Novembri lõpp 
tõi juba tõsise talve ja lund, mida jät-
kus detsembriski ning lumelükkajail 
oli tööd.

Mõned kontrastid möödunud aas-
tast: 1) 6. veebruaril oli Kagu-Eestis 

-33°C külma, aga Ristnas (Hiiumaal) 
vaid -3°C; 2) kõige sajusem kuu oli ok-
toober, üle normi veel aprillis, mais ja 
juunis; 3) 7. juuli läänetormiga sadas 
Lääne-Nigulas 103 mm sademeid 4) 
maksimaalne tuule kiirus Vilsandil 
30. juulil 32m/s 6) juuli lõpus Narva-
Jõesuus sooja rekord 33°C 7) sajune 
kevad ja aasta sademete hulk viimase 
50 aasta suuremaid - 854 mm. Lääne-
maal oli põlluharimine oluliselt takis-
tatud, oli põlde, kus veeloigud püsisid 
sügiseni. Oli ka neid põlde, kus saadi 
korralik saak. Kartuli saagikus „jättis 
soovida“.

Mis oli aastale iseloomulik, mõnele 
algas mao-aasta varem, just nastiku-
te ja rästikute rohkusega meie loo-
duses. Veerikkus meie jõgedes lubas 
lõhelistel hästi kudeda. Rahvuskul-
tuuri tugevust tõestas Nabala võit 
(sai isegi toetusallkiri antud). Sügisel 
oli põldudel palju luikesid ning teisigi 
rändlinde põldusid mustaks tallamas 
ja toitumas. Vesi on saamas saatusli-
kuks rukkiräägu levimisele. Põldude 
mürgitamine aga 2013. aastalinnu 
põldpüü levikule. Aasta lõpul oli ae-
dades näha lumest kõrguvaid muti-
mullahunnikuid.

Eks looduse tujudega tuleb harjuda, 
selle aasta veebruarit saab meenuta-
da normist soojemana, tuisk alles jõu-
dis kohale 1. märtsi õhtuks.

Ilusat kevade ootust teie peredesse! 

Jaan Viska 

PÕLLUMEESTE bALTI kETT 
Põllumajanduspoliitika pandi põlema 5. veebruaril 2013 kell 17.30



9VIGALA SÕNUMID
kasulikud suurtele firmadele. Teisalt 
tuleb arvestada ka maaelu toetuste-
ga, mis saab neist? Paljud peretalud 
on ühinenud keskkonnasõbralike 
programmide ja mahetootmisega. 
Nüüd tagantjärgi süüvides võib küsi-
da, miks ei esitanud Eesti ELi astu-
des koheselt oma nõudmisi, sest het-
kel bürokraatia ja asjast arusaamise 
veskid töötavad aeglaselt. 

Mõned näited olukorrast toetuste 
vallas. Euroopa Liidu keskmine põllu-
majanduse otsetoetus on 280 eurot/ha, 
Balti riikides aga: Leedus 144, Eestis 
117 ja Lätis 95 eurot/ha. Malta põllu-
meestel on see näiteks 696, Hollandis 
494 ja Belgias 470 eurot/ha. See tähen-
dab, et solidaarsusest liikmesriikide 
vahel pole juttugi ja meie põllumehed 
on kõlvatus konkurentsis.

Ka Vigala põllumehed eesotsas pere-
konnad Veiandid ja Kuusikud süüta-
sid Pallika mäel põhupalli. Jaan Kuu-
sik oli kaasa võtnud oma rulligi, mille 
Peeter Torri tõstukiga lõkkesse tõstis. 
Lõke ümber mõtlesime omi mõtteid, 
mis saab maameestest, kas tõesti elu 
hääbub maal, kas Eesti on kaotamas 
jätkusuutlikkust maaelu edendami-
sel-arendamisel. Mis saab tühjadest 
küladest, kas kõik mahub suurlinna 
tulede alla või võetakse laevasõit ette 
lootuste maale. Kindlus on inimes-

tes kadunud. Räägitakse, et Soomes 
mõeldakse 10-15 aastat ette, siis meil 
ei teata, mida toob homne päev. Mee-
nus ka maalehest loetud fakt, Vigalast 
on sirgunud metsandusteaduse doktor 
Jürgen Aosaar.  

Mööda teed vurasid mõlemates 
suundades suured kaubaautod, järe-
likult on tarbijaid ega asjata ei sõi-
deta. Võib-olla kunagi tulevikus lä-
hevad veosed üle „uuele raudteele“. 
Kooli füüsikatunnist sai toodud näi-
de - väljapool asulaid peab sõidukite 
vahemaa olema 3 sekundit (8. klassi 
õpikus), mis kiiruse 90 km/h juures 
teeb vahemaaks 75 meetrit, tõdesime 
vaadeldaval lõigul väga paljude poolt 
liikluseeskirjade eiramist. Pikivahet 
mitte pidades seatakse ohtu liiklejad, 
eriti pimedal ajal!

Möödasõitvad autojuhid andsid 
„signaalitamisega“ märku, oleme teid 
märganud ja toetame teid põllu- ja 
maamehed. Viipeks lehvitasime. Tek-
kis ilus kooskõla. Jääb tänada neid, 
kes võtsid vaevaks kodunt väljuda 
ning olla mõtetes maameestega, vaa-
data tulevikku. 

Õhtust jäi meelde, tuleviku kind-
lustavad noored, kes suudavad jätka-
ta esivanemate maal. Edu teile!

Jaan Viska

Teadaandmine

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts vana Läänemaa ka-
gusopist nüüdse Märjamaa valla lõuna osas kutsuvad 
kõiki hea tahtega kaaskodanikke, nii suuri kui väikseid, 
samuti seltse ja ühinguid oma osalemisega toetama-
jätkama Suurel reedel, 29. märtsil 2013 Lennart 
Meri mälestusüritust.

Algatajateks olid 2006. a. kevadel Pandivere Arenduse 
ja Inkubatsioonikeskusest Aivar Niinemägi, Väike-
Maarja Vallavalitsus Lääne-Virumaalt ja Kaarma Valla-
valitsus Saaremaalt.
Selleks süütame mälestuslõkked või märgutuled /la-
piküünlad/oma jaanitule kohtades, külaplatsidel, lin-
nustes või teistes väärikates kohtades, mis paiknevad 
võimalikult lähedal mõttelisele joonele Ebavere mäe 
ja Kaali järve vahel – seega oletatavale Kaali meteoori 
ehk Tarapita teekonnale. Seda teekonda võib teisiti 
kutsuda ka Suure Lennu kaareks või tuleteeks.
Ebaverest alates kulgeks kaar Järvamaal Järva-Jaani 
kohal üle Purdi ja Lõõla küla.
Raplamaal leiab neid paigad, kui ühendada kaardil 
joonega Lelle aleviku keskpaik ja Lihuveski sild Raik-
küla vallas ning Avaste mäe keskpunkt Vigala vallas.
Lõuna-Läänemaad läbiks tuledekett siis joonel Avaste 
mäest läbi Lõo küla Puhtu poolsaarele, puutudes pisut 
Pärnumaad Koonga vallas, kaugele ei jää Vatla linnus.
Enne Saaremaad trehvab teekond Viirelaidu ja Või-
silma Muhu lõunarannal. Saaremal jäävad joone alla 
Pöide valla külad alates Kõrkverega, Laimjala valla 
Audla-Ridala kohal jätkub tee Kaali suunas otse üle 
Valjala kandis paikneva põliste linnusevallide.

Velise-Valgu kandi rahvas teeb tuld seekord Aravere 
küla maadel oja kaldanõlval reedel 29.03.13 
üks tund enne päikese loojangut (kell 17.57).
KAASA HEA TUJU ja VÄÄRT LOOD! Kohtumiseni Tulede 
Teel!

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts
Velise Muinsuskaitse Selts

Eesti Looduskaitse Seltsi
Märjamaa osakond

EESTI ILUKIRJANDUS:
Sauter, Peeter Ära jäta mind rahu-
le: a love story  *
Bristol, Piret Maailm, mis on hea 
II osa  *
Mutt, Mihkel Kooparahvas läheb 
ajalukku  *
Vint, Toomas Avalikult abielust  *

VÄLISMAA ILUKIRJANDUS
Foenkinos, David Delikaatsus  *
Elsschot, Willem Juust
Maugham, W. Somerset Kangela-
ne

TEABERAAMATUD:
Libek, Asta-Virve Maalehe maasi-
karaamat
Eesti ajalugu: 2. Eesti keskaeg
Vigala Sassi taimeravi: 500 taime 
kodus

ELULOORAAMAT:
Kivimaa, Evelin Üllar Jörberg: 
armastuse laul

LASTELE:
Petrone, Epp Anna hambad  *
Pettai, Kadri Kaarina ja võluvär-
gid  *
Koff, Eva Keerutädi  *
Wikland, Ilon Kullake  *
Kaldmaa, Kätlin Lugu Keegi Ei-
kellegitütre isast  *
Saksatamm, Markus Tädi hakkab 
tuuleloheks  *
Barr, Maria Vilgukivioru Tonje  *
Tomusk, Ilmar Volli kasvab suu-
reks  *
Eesti unejuttude ja – salmide kuld-
raamat

VEEbRUARIkUU UUED RAAMATUD 
kIVI-VIgALA RAAMATUkogUS

* märgiga tähistatud raamatud kuuluvad Kultuuriministeeriumi poolt 
soovitatavate hulka

Kallid lapsevanemad!

Teie eelkooliealised lapsed saavad sünni-
päevakingituseks KINKEKAARDI, millele 
palume järele tulla Vigala Vallavalitsusse. 
Ootame ka neid kellel sünnipäev juba möö-
dunud ning kaardile unustatud järgi tulla.

Täpsem info telefonil 489 4770
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23. veebruaril toimus Kivi-Vigala 
Põhikooli saalis järjekorras 

juba kaheteistkümnes Vigala korvpal-
liturniir. Kahjuks oli üle paari aasta 
taas viimasel hetkel äraütlejaid. Kui 
Märjamaa teatas oma loobumisest 
nädala alguses ja andis korraldajale 
võimaluse veel uut võistkonda otsida, 
siis Pärnu-Jaagupi võistkonna loobu-
misteade mängupäeva hommikul oli 
üsna inetu. Kogu süsteem ja ajaka-
va tuli käigult ja väga kiiresti ümber 
teha. Lõpuks mängisid kõik omavahel 
läbi ja põnevaid mänge jagus ikka pi-
kaks päevaks. 

Selle aasta võitjaks krooniti Audru 
võistkond. Kui tiitlikaitsja Vigala I 
võistkond ei saanud hommikul kuida-
gi vedama ja saadi järjest 2 kaotust, 
siis hiljem mindi üha paremasse hoo-
gu ja alistati tugevad vastased üllata-

Maadlusuudised
2. - 3. veebruaril peeti Põltsamaal 
Eesti täiskasvanute meistrivõistlusi 
kreeka-rooma ja vabamaadluses. Rai-
do Liitmäe saavutas kehakaalus 84kg 
3. koha. Vabamaadluses saavutas 3. 
koha Tiduverest pärit Taavi Tikerpa-
lu, kes maadles kehakaalus 74kg. Mõ-
lemale oli tegu esimese täiskasvanute 
meistrivõistluste medaliga.

7. veebruar – Laste maadluspäev Ki-
vi-Vigalas. Lisaks Vigala lastele olid 
võistlemas ka Kullamaa, Märjamaa 
ja Martna maadlejad.

Poisid:
20kg: Laur 1. koht, Ralf 3. koht
30kg: Rasmus 3. koht
35kg: Aron 2. koht

Veebruari uued raamatud 
Vana-Vigala Raamatukogus

Riigidotatsiooniga raamatud ja 
auvised:
Isotamm, Jaan Puhka rahus, John-
ny B! CD
Hirv, Indrek Ahelriim CD
Hein, Karl Ajaloolised isikud eesti 
kirjanduses
Foenkinos, David Delikaatsus
Bristol, Piret Maailm, mis on hea II
Koff, Eva Keerutädi
Roos, Julika Villast lõngani
Sauter, Peeter Ära jäta mind rahu-
le
Harrik, Airika Õnnistatud needus
Mandel, Mati Pitka ja pitkapoisid 
– legendid…
Pettai, Kadri Kaarina ja võluvärgid
Kõnnussaar, Tiia Tagasitee koju: 
Karli ja…
Haavukainen, Aino Teedu ja Peedu 
imelikud masinad
Saksatamm, Markus Tädi hakkab 
tuuleloheks
Tomusk, Ilmar Kriminaalsed viine-
ripirukad. Neljanda..
Tomusk, Ilmar Volli kasvab suu-
reks
Petrone, Epp Anna hambad
Parr, Maria Vilgukivioru Tonje
Vadi ,Urmas Peeter Volkonski 
viimane suudlus

Vabal valikul tellitud:
Eesti unejuttude ja -salmide kuld-
raamat
Knapmann, Timothy Heasüdamlik 
kauboi
Elsschot, Willem Juust
Maugham, William Kangelane
Uustulnd, Lembit Kapten Toivo 
Ninnase üheksa lainet
Majak, Richard Omade juures 
vangis
Vigala Sassi taimeravi: 500 taime 
kodus
Kivimaa, Evelin Üllar Jörberg: 
armastuse laul

Häid lugemiselamusi!

koRVPALL!
valt suure vahega. Tasuks teine koht. 
III koha saavutas võistkond Orub, kus 
enamus mängijatest pärit Tallinnast. 
IV koht Korvpallikarudele Tallinnast, 
V koht Tamsalule ja VI koht Vigala II 
võistkonnale.

Meeldivalt üllatas ka õhtune tant-
sukeerutamine. Nii palju rahvast 
pole korvpallipidu veel külastanud. 
Suured tänud Vigala vallavalitsuse-
le, Eravaldus ASile, Kivi-Vigala Põ-
hikoolile ja kooli kokkadele, Kivi-Vi-
gala Rahvamaja töökale kollektiivile, 
Kaile ja Tõnisele, kes vapralt punkte 
märkisid ja kerisid ning loomulikult 
ka mängijatele ja publikule. Järgmine 
aasta lahinguväljal näeme R...t (ehk 
Rait).

Marko Kreuz

40kg: Kalju 1. koht, Jarno 2. koht
Tüdrukud:
36kg: Heily 1. koht, Triinuly 2. koht
+36kg: Kaily 2. koht, Eneli 3. koht

16. veebruar – Valga lahtised meist-
rivõistlused:
Andreas Välis 54kg 1. koht
Urmis Veimann 58kg 3. koht

23. veebruar – Rapla maakonna 
meistrivõistlused:
Heily Tiitus 33kg 3. koht
Aron Aun 36kg 2. koht
Kalju Torri 40kg 2. koht
Hannes Välis 59kg 1. koht
Andreas Välis 59kg 2. koht
Marek Lainela 74kg 1. Koht

Jüri Nisumaa

Teade ettevõtjatele!

Ettevõtja, kes omab registreeringut majan-
dustegevuseregistris, peab igal aastal esitama 
hiljemalt 15. aprilliks kinnituse registreeringu 
õigsuse kohta.
1. mail peatatakse registreering mille õigsus ei 
ole kinnitatud.
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Mälestame endist töökaaslast 

URMAS VESKIMÄGI 

ja avaldame sügavat kaastunnet Liale 
ja lastele peredega.

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

Meie hulgast lahkunud:

Helmut-Eduard Mitt
Hilja Jürisalu
Asta Koorep
Jaan Jeeser

Urmas Veskimägi

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea …

Avaldame sügavat kaastunnet 
Liale ja lastele peredega kalli 

URMASE 

kaotuse puhul.

Treia talu pere

Tuul puude ladvus tasa liigub,
me vaikses leinas langetame pea.

Südamlik kaastunne Enele kalli abikaasa

JAAN JEESERI

kaotuse puhul

Kivi-Vigala Rahvamaja kollektiivid

Mälestame klassivenda 

JAAN JEESERIT

ja avaldame siirast kaastunnet 
abikaasale, lastele ja lastelastele 

abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse puhul.

2012. a. klassikokkutulekust osavõtjad

Leinas kodumaja seinad,
lilled puud ja koduõu...

Leiname head sõpra 

JAAN JEESERIT

Avaldame kaastunnet Enele lastega 
abikaasa isa ja vanaisa ning Salme 

perele venna surma puhul

Leinavad Maile, Anni, Elbe, 
Ester, Malle, Ennu, Leili, Kalju, 

Anne-Ly, Jüri, Helbe, Villi, 
Aivi, Elmu

Päev õhtule laskus...
ja lõppes elurada...

Avaldame südamlikku kaastunnet Endel 
Koorepile abikaasa

ja Ester Koorepile mehe ema surma 
puhul.

Oese küla rahvas

Teatame kurbusega, 
et lahkus meie kallis

Urmas Veskimägi
02.06.1952 – 01.03.2013

Leinav pere

Hüvastijätt 08.03.2013 kell 14.00 
Vana-Vigala mõisast.

Põrm tuhastatakse, pärgi ja kimpusid 
mitte tuua.

Valge päeva on varjanud 
mure kivine sein,
tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

Südamlik kaastunne Liinale 
ja kõigile lähedastele kalli pereliikme

URMAS VESKIMÄGI

kaotuse puhul

Klassikaaslased põhikooli päevilt

Elu on kui päike, mis tõusis ja loojus. 
Elu on kui küünal, mis säras ja kustus.

Sügav kaastunne Liale laste ja 
lastelastega

abikaasa, isa ja vanaisa 

URMAS VESKIMÄGI

kaotuse puhul

Mälestab Maimu

Siiras kaastunne Endel Koorepile
armsa abikaasa ja lasteperedele 

kalli ema, vanaema ja vanavanaema

ASTA KooREpI

surma puhul

Vängla küla rahvas

Langetame leinas pea, 
väärikalt elatud aastate ees

Sügav kaastunne Enele, 
lastele ja lastelastele

JAAN JEESER´i 

kaotuse puhul.

Margarita ja Maimu

Liig vara katkes elutee,
Sul palju tegemata jäi

Südamlik kaastunne Liale abikaasa, 
lastele isa ja vanaisa 

URMAS VESKIMÄGI

kaotuse puhul

Vängla küla rahvas

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused meiega.

Oleme Teiega kallid Ene, Jaanus ja 
Annely peredega ning Kalmer, Salme, 

Maie, Leida, Linda
kui jätate hüvasti oma abikaasa, isa, 

vanaisa, venna

JAAN JEESER´iga

Mälestavad Ants ja Mare 
laste ja lastelastega
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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

Märtsikuu sünnipäevalapsed

Leida Rahe   89
Mihhail Kõostik  88
Linda Keller   88
Leida Koplimaa   88
Siina Õismaa   87
Valda-Nagasta Kidra  84
Elli Spiridonova  83
Maime Kroll   70
Anne Üürike   65
Lembit Atka   65
Inge Krasnikov   60

Olgu elutee raskuste ja mureta
ning õnnelik ülejäänud aeg.

Ainult kaunist meelde sa tuleta,
saatmas ikka vaid rõkkav naer.

Palju õnne!
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9. klassi lõpetajad ning huvilised 8. klassist!
Olete oodatud 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli

 14.MÄRTSIL JA 05.APRILLIL 2013

Palun teatage osalemisesest 08. märtsiks 2013 
telefonidel: 5693 9084 (Liesel Veskimägi), 482 4545 (sekretär) 

või e-posti aadressil liesel@vigalattk.ee

Päevakava

10:00 Kooli üldtutvustus
10:30  Tutvumine hoonete ja õpilaskodudega
13:00  Ühine vestlusring furšettlauas kooli juhtkonna ja 
 erialade juhtivõpetajatega

Avatud õpitoad

 -  Teeme esimese autodetaili keevituse
 -  Teeme trühvelkomme
 -  Elektriliste puidu käsitööriistadega meisterdamine
 -  Õnneraha valmistamine

Õppetöökojad avatud kella 16:00-ni

Kohtumiseni Vana-Vigalas!

MÄRJAMAALE UJUMA!

Ujula on Vigala valla rahva päralt alates kella 
19:00 kuni 20:30 järgmistel kolmapäevadel:

6. märts 2013
13. märts 2013
27. märts 2013
10. aprill 2013
17. aprill 2013

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest kell 
18:15 ja Vana-Vigala bussijaamast kell 
18:30. 

Bussisõit 2 eurot.

Info ja eelregistreerumine bussisõiduks 
tel. 489 4770; 489 4772; 5330 7996


