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„Seal kaugel külas
Kivi-Vigala külas
Pani Ilooona
Silti üles
Naised tulge
Teeme tantsu
šõõuu tantsu“

ii see neil 10 aastat tagasi algas.
Vähemalt Marko ja Hannese
laulu järgi arvates. 21. märtsil pidasid meeleoluka kümnenda juubelipeo
maha Kivi-Vigala Rahvamaja “Singirullid” (kuigi tundus, et viies juubel
oli alles paari aasta eest). Oi kuidas
aeg lendab!
Algsest treeningrühmast on nüüdseks
välja kasvanud täieõiguslik šõutantsutrupp. Siinkirjutaja võib öelda, et esinemistest “Singirullidel” küll puudust
ei tule ja nende ainuke meesliige ei
jõua nendega kuidagi sammu pidada.
Esinetud on pea tervel Lääne- ja Raplamaal. Kaks korda on käidud Kihnus.
Jaanipäeval oli lausa turnee. Suvel on
ees ootamas “Mototoober” Saaremaal.

TASUTA

Nüüd aga juubelipeost. Võib juba ette
öelda, et pidu oli äge. Naised juhatasid õhtu sisse oma esimese tantsuga
ja siis pidasid väikese avakõne Hannes ja Marko. Loomulikult ei suutnud sinkarid kaua lava taga oodata
ja tormasid uuesti lavale. Mis sealt
kõik tuli. “Tšikid prikid”, “Bailando”,
“Dolce Gabbana”, jne. Kaunid kleidid
ja idamaised kõlinad, vesipiibud ja erinevate rahvaste rahvarõivad. Lisaks
veel kutsutud külalised, kes samuti
oma lõbusate etteastetega üles astusid: “Kullerkupp”, “Hopsani” ja Vigala
Meeskvintett. Viimane kollektiiv oli
ette valmistanud eriti humoorikad
laulud. Laulude ja tantsude vahele
näidati slaidiprogrammi “Singirullide” esinemistest ja proovidest. Vürtsi
lisasid Hannese mahlakad kommentaarid. Kohal oli pillimees-baarman,
kes uhke šõu saatel segas soovijatele
kokteile. Kaetud oli ka rikkalik laud,
mida aitasid katta sponsorid nt Kehtna Lihatööstus. Loomulikult ei puudunud laualt singirullid. Tants ja trall
kestis varajaste hommikutundideni
nagu ühele šõutantsutrupile kohane.
Vabandama peab aga nende inimeste
ees, keda peole polnud kutsutud. Kahjuks pole rahvamaja kummist. Edu ja
jõudu ja palju õnne Ilonale, Helile,
Gerdale, Margele, Anule, Avele, Merlele, Rutile ja Minule.
Marko Kreuz
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timine, tervislik toitumine ja eluviis.
Üheskoos töötubades tegutsedes pandi kokku filmide stsenaariumid ning
filmiti üles materjal, mida saarlased
nüüd kodus kokku lõikama ja kleepima hakkavad. Valmivaid filme on
võimalik edaspidi kasutada õppematerjalina.

Vana-Vigala õpilased osalesid koos Salme Põhikooli
noortega lõbusas projektis

K

evadise koolivaheaja lõpp kujunes
meie kooli seitsmele tublile õpilasele põnevaks ja vaheldusrikkaks,
sest 20. -21. märtsil toimus koostöös
TEIP-projekt (Tervist Edendava Idee
Projekt) „Üheskoos tegutsedes terveks ja rõõmsaks” koostöös Salme Põhikooli noortega Saaremaalt. Algatus
tuligi saarlastelt, kes olid oma huvijuhi, Vigala juurtega Mariliis Lazarevi
abiga sügisel selle projekti vabariiklikule konkursile esitanud ning saanud
seal esikoha ja ka projekti rahastuse.

Projekti ideeks ja eesmärgiks oli pöörata tähelepanu tänapäeval aktuaalsetele teemadele, jagada kogemusi,
teha koostööd, arendada sotsiaalseid
pädevusi, veeta aega värskes õhus,
arendada ettevõtlikkust, tõsta noorte
teadlikkust ja pakkuda rõõmu üheskoos tegutsemise läbi. Üheskoos tehti
õppefilme noori puudutavatel teemadel: liikumise kasulikkus, liigse arvutikasutamise tagajärjed, alkoholi,
narkootikumide, tubakatoodete ja
e-sigarettide kahjulikkus, stressi väl-

ore, et koolivaheaeg möödus mõnusate ilmade paistel, ei olnudki
Märtsi mäkerdused T
ju väga kahju alustada IV veerandit
sest arktiline tuul aiKivi-Vigala Põhikoolis klassiruumis,
nult soosib soojas koolimajas õppimist.

Naistepäeva raames külastas taas
meie kooli loodusehuviline Toomas
Pranstibel, seekord oma roomajate
ja sisalike kollektsiooniga. Tore oli
jälgida, kui ruttu olid õpetajad kadunud ruumist, kus vingerdamine peale
hakkas. Ainult õpetaja Eda ei saanud
nii ruttu minema ja osales koos õpilastega. Küll vaatasime õpsidega pärast
pilte, kus maod ümber õpilaste kaela
või käte olid põimunud ning enne, kui
maod kotti topiti, julgesin minagi katsuda ehtsat boad … mis siis, et kahe
sõrmega.
Märtsis on meie koolis traditsiooniliselt ka keeltenädal ja selgi aastal
toimetasime, nii vene-, inglise kui ka
emakeelepäeval kogu kooliga koos.
Toimusid tutvustused, ettekanded,
presentatsioonid
kultuuriväärtus-

Lisaks filmide tegemisele veedeti
koos lõbusalt aega, lapsed klappisid
omavahel hästi ja paari päeva jooksul saadi headeks sõpradeks. Koos
oldi kaks pikka päeva, mil avastati
Vana-Vigala mõisa ja mõisaparki,
toimus tutvumisõhtu, õpetaja Tiina
Kalda eestvedamisel matkati Hirvepargis ja meeleolukal diskol tantsiti
Salme kooli noorte plaadikeerutajate
pilli järgi. Meie lapsed jäid projektiga
väga rahule ja koostöös Salme kooliga hakkame otsima ideid ja võimalusi
selleks, et uuesti kohtuda ja sedakorda Saaremaal.
Tahan tänada Vana-Vigala Põhikooli
direktorit Margit Liirat, rõõmsaid ja
töökaid Ave Lazarevi ja Tiina Rasvat
Vana-Vigala lasteaiast ning Tiina
Kaldat, kes projekti õnnestumisele
kaasa aitasid!
Silja Käär,
Vana-Vigala PK huvijuht
te, asukohtade, traditsioonide kohta. Laulsime koos nii vene-, inglise-,
kui eesti keeles ning ei puudunud ka
Shakespeare`i sonetid 9. klassi esituses. Emakeelepäev on ikka austamaks
meie ilusat kodukeelt ning selgi aastal olid erinevad klassid õpetaja Eve
juhendamisel, harivate ja huvitavate
esitlustega toimetamas. Tore üllatus
oli 1. - 2. klassi esituses luulekava
eesti keele olulisusest ning kaunist
kõlast ja 3. - 4. klassi nukulavastus,
kus ei puudunud suurepärane foon
ega isegi eriefektid. Keeltenädalal juhendasid õpetaja Loide - vene keele,
õpetaja Ilona - inglise keele, õpetaja
Eve, õpetaja Eda ja õpetaja Heli emakeele päeva.
Ootamas on 1. aprilli naljapäev, mis
meie koolis nii playbackide kui muudele viguritele pühendatud päev.
Ilusat kevadet, lilli ja liblikaid!
Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikool
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XVII õpetajate teatrifestival „Sillad“

Sel aastal oli festivali motoks B.
Brecht`i „Teater, kus naerda ei saa, on
naeruväärne“. Ja ilmselt võtteks seda
aluseks, olid sel aastal etendusedki
valdavalt humoorikad, lustakad ja tegevusrohked. Vigala õpetajate showtrupp koosseisus: Hillar Orav, Hannes
Sassi, Tiina Kalda, Ilona Noor, Marko Kreuz, Heli Lints, Meelis Välis ja
Ingrid Ploom, kandis ette ühistööna
lavastatud kurbloolise jandi „Mats ja
maaühendus ehk kus kõik on?“, mille
tekstide autoriks on Hannes Sassi.
Jäime ise oma sooritusega rahule ning
saime ka pärjatud trupipreemiaga teema aktuaalse lahendamise eest. Lisaks
saime ka erinevaid meeneid teiste koolide/ lasteaedade truppide poolt.

6.

– 7. märtsil toimus juba 17. korda Viljandis õpetajate teatrifestival, millest Vigala õpetajate showtrupp ka sel aastal osa võttis. Oleme
siiani osalenud kõikidel aastatel ja
ega isu ka sel aastal täis saanud! Reedesed etendused toimusid Sakala kul-

M

tuurikeskuses, kus Vigala õpetajate
showtrupp alati viimase esinejana lavale astub ning laupäevased etendused toimusid Viljandi Gümnaasiumis.
Korraldajateks ongi nüüdseks teist
aastat Viljandi G tubli meeskond ja
sel aastal osales festivalil 16 truppi.

Meie vahvad ja edukad lapsed

ärtsikuu on teatrikuu. Märtsikuus on emakeelepäev. Ja tänavu tähistasime märtsikuus ka ühe
väga põneva ja huvitava isiksuse ning
kirjaniku Eduard Vilde 150. sünniaastapäeva. Sellest kõigest said osa
ka meie põhikooli õpilased.
4. märtsil etlesid Vildele pühendatud
üritusel Rapla maakonna õpilased
Mahtra talurahvamuuseumis. KiviVigala kooli esindasid väga tublilt
Egert Nei ja Helyn Luik, kes saavutas
põhikooliastmes ka II koha. Külla tuli
Vilde isegi, kes pärast etlust viis osalistele läbi toreda ekskursiooni Mahtra talurahvasõja maadel.
Elamuslik oli ka tänavune maakonna kooliteatrite festival Märjamaal
just rahvusvahelisel teatripäeval, 27.
märtsil. Kooli 44-st õpilasest osales
festivalil 25 teatrimaiast poissi-tüdrukut. Nad olid suurepärased.
1. - 4. klassi Näitlejahakatised esitasid loo "Peep ja sõnad". Nad saavutasid nii õpilasžürii kui ka Märjamaa
rahvamaja eripreemia. Osalesid Liisa-Marinelli Viik, Jandra Titson, Ralf
Puusepp, Richard Riomar, Laur Len-

nart Kärsna, Marit Burmeister, Berit
Kristin, Rebecca Riomar, Aron Aun ja
Kalju Torri.
5. - 7. klassi Printsessid said žüriilt
kiita huvitavate lavastuslike lahenduste ja toreda ning siira mängu eest.
Printsesside galeriisse kuulusid Heily
Tiitus, Iiris Djatšok, Gerlin Sildoja,
Merili Burmeister, Triin Djatšok, Relika Kullap, Lucinda-Maria Lehtmets
ja Eneli Suitsev.
Meie Lavarebased ehk 6. - 9. klassi

Tänu, et me ikka saame osaleda „Sildade“ festivalil, kuulub meie peredele,
koolide juhtkondadele, Vigala vallavalitsusele ning Kivi-Vigala põhikooli
kokkadele.
Ilona Noor

trupp saavutas nii õpilasžürii eripreemia kui ka laureaaditiitli lavastusega
"Karupoeg Puhh ja sõbrad". Parima
näitleja tiitli neidude ja noormeeste
seas said Kadri Kärsna ja Egert Nei.
Lisaks nimetatutele on Puhhi sõbrad
veel ka Silver Haljas, Kärt Kukk, Raido Liiv, Helyn Luik ja Robert Haljas.
Truppi ootab ees sõit Narva kooliteatrite riigifestivalile.
Vahvad lapsed meil!
Kivi - Vigala kooli
emakeeleõpetaja Eve Kärsna
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses
03.03.2015 istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotlejal;
- anda nõusolek Vigala vallas Läti külas asuva Hiie maaüksusega piirneva
kinnisasja liitmiseks Hiie juurdelõikega;
- määrata teenindusmaad viiele teele;
- väljastada projekteerimistingimused
Vaguja külas elektriliini rekonstrueerimiseks, Kojastu külas ühe abihoone
ümberehituseks, Vana-Vigala külas

Jaama bussipeatuse ootekoja projekteerimiseks;
- väljastada projekteerimistingimused
Araste külas ühe puurkaevu rajamiseks ning kooskõlastada asukoht;
- väljastada ehitusluba Vana-Vigala
külas Jaama bussipeatuse ootekoja
ehitamiseks;
- anda kirjalik nõusolek Leibre külas
ühe katusealuse ehitamiseks ja Sääla
külas ühe elamu katuse vahetuseks;
- väljastada kaevetöödeluba Kojastu
külas ühe kinnistu juurdepääsutee
ehitamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 395 eurot;
- arutusel oli Tõnumaa turbaraba
laiendamisega seotud probleemid.

deerimine. Otsustati jätkata teema
edasist arutamist projekteerijatega
(Vealeidja OÜ-ga). Selgitada välja
veetaseme tagamise võimalused ning
pinnase täitmise meetodid;
- arutusel oli Pae kinnisasja otsustuskorras võõrandamine MeeMees
OÜ-le. Otsustati suunata teema volikogule arutamiseks. Teha volikogule
ettepanek viia läbi ideekonkurss.
- väljastada projekteerimistingimused
ühe ehitise rekonstrueerimiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 379.49
eurot;
- kustutada Vana-Vigala Lasteaia
laste nimekirjast üks laps ja kinnitada lasteaia laste nimekirja juurde üks
laps.

18.03.2015 istungil otsustati:
- jagada üks kinnistu Kivi-Vigala külas kaheks maaüksuseks
- seada hoonestusõigus ühele maaüksusele;
- määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa kolmele rajatisele (teele);
- tunnistada kehtetuks Vigala
Vallavalitsuse korraldus nr 124
21.05.2008.a;
- arutusel oli Kivi-Vigala paisu likvi-

Vigala Vallavolikogus

Õpilasstipendiumid
Stipendiume määratakse üks kord aastas kevadel kuni 10-le õpilasele. Stipendiumid
jagunevad põhikooli III kooliastme õpilaste, gümnaasiumiõpilaste ja põhihariduse
baasil kutsekeskhariduse andvatel erialadel õppivate kutsekooliõpilaste vahel. Stipendiumi võib taotleda statsionaarses õppes üld- või kutseharidust omandavale
isikule, kes ise ja kelle vanematest/hooldajatest vähemalt üks on valla elanike registris, olles kantud sinna vähemalt aasta enne taotluse esitamist.
Taotluse esitajaks võib olla täisealine isik, asutus või organisatsioon.

Stipendiumi määramisel arvestatakse käitumist, õppeedukust (keskmine hinne
on põhikooli astmes vähemalt 4,5 ning gümnaasiumi ja kutsekooli astmes vähemalt 4,0), ühiskondlikku aktiivsust, osavõttu maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest, spordi- või kutseala võistlustest ning osavõttu
maakondlikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest kultuurivaldkonna võistlustest,
konkurssidest jms.

Hindamise teostab laekunud dokumentide alusel kultuuri ja hariduskomisjon.
Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. aprill. Taotluseid võetakse vastu kuu aja
jooksul alates 15. märtsist.

Stipendiumi taotlemisel esitatavad dokumendid:
1) õppeasutuse poolt kinnitatud koopia õpinguraamatust või tunnistusest;
2) õppeasutuse juhtkonna või klassi- ehk kursusejuhataja poolt koostatud iseloomustus.
3) taotluse esitaja kontaktandmed;
4) stipendiaadi kontaktandmed.

“Õpilasstipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord
Vigala vallas” on kättesaadav aadressil https://riigiteataja.ee/
akt/405072013018

26.03.2015 istungil otsustati:
- arutusel oli Vigala valla asutuste investeeringuvajaduste nimekiri;
- määrata sihtotstarve neljale katastriüksusele;
- tunnistada peremeheta rajatiseks
Kivi-Vigala külas asuv gaasihoidla;
- arutusel oli valla koolide ja lasteaedade edasine juhtimine.

III õppeveerandi tulemused
Vana-Vigala põhikoolis
Hindele „5“ õppisid:
2. kl – Karola Allipere, Rasmus Noppel
3. kl – Triinu Algma
4. kl – Joonas Asumets, Kärolin Kikas
5. kl – Emily Melissa Pilv
6. kl – Mari Saffre

Hinnetele „4“ ja „5“ õppisid:
2. kl – Markus Pilv
3. kl – Andero-Darren Bergstein, Oliver Kirsipuu, Mariette Liigend, Karlis
Ojavee, Sandra Plamus, Reijo Vanikov
5. kl – Sirle Külaots, Rando Vanikov
6. kl – Alis-Angela Kuusk, Kristo Lebin
7. kl – Fred Kikas
8. kl – Raido Rehepapp, Markus Rudak,
Andreas Välis
9. kl – Hanna Hatto, Jarko-Jael Jõessar,
Andreas Viibus

Mari Saffre oli tubli Rapla maakonna
matemaatikaolümpiaadil, tulemuseks
6. klasside arvestuses 4. - 8. koht. Raido
Rehepapp (8. klass) osales maakonna
keemiaolümpiaadil, tulemuseks igati
tubli 6. koht.

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli õppealajuhataja
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Vigala Vallavalitsus teatab, et alates 20. aprillist on
avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor
Taotluste esitamise tähtaeg on 22.
juuni 2015. Taotlus tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna
vallavalitsusele.
Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole
elektrivõrguga liitunud, toetatakse
ka autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile
järgmistele nõuetele:
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult
vähemalt alates 1.01.2015 kuni toe-

tuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
• taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse
• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud
juhul, kui see on ajatatud.
Veel:
• rajatav infrastruktuur (tee, kanalisatsioonisüsteem, kaev) ei või teenindada ebaseaduslikult ehitatud
majapidamist (hooned peavad olema
ehitisregistris registreeritud)
• toetuse saaja on kohustatud võtma
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rajatud vee- , kanalisatsiooni- või autonoomse elektrisüsteemi või juurdepääsutee kasutusele ning teostama
selleks vajalikud lisatööd (sh sisetööd)
hiljemalt 2 aasta jooksul alates projekti lõpptähtajast. Juhul, kui toetust
on saadud majapidamisele, millele on
taotlemise hetkel väljastatud ehitusluba elamu ehitamiseks, peab elamule hiljemalt 2 aasta jooksul alates projekti lõpptähtajast olema väljastatud
kasutusluba.
NB! Enam ei pea olema taotleja
leibkonnas alla 18 aastasi lapsi. Laste kuulumine leibkonda annab siiski
toetuse taotlemisel eeliseid.
Maksimaalne toetus programmist on
6500 eurot ühe majapidamise kohta.
Toetus ei või olla suurem kui 66,67%
projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Kui majapidamine on
saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust
toetusest maha.
Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter)
jaoks võib programmist toetust saada
üks kord. Programmist võib toetust
anda tingimusel, et taotluse esitamise
kuupäeval on eelmine toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas aastatel
2008 - 2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse kasutamise
aruanne, kohaliku omavalitsuse poolt
kinnitatud.
Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane.
Kui taotleja on majapidamise valdaja,
siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on
kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3
aastat alates taotlemise hetkest.
Töid on lubatud alustada pärast
seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga
on sõlmitud toetusleping. Uuringud,
projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid
on teatud juhtudel abikõlblikud enne
toetuslepingu sõlmimist.
Abistavad materjalid on väljas EAS-i
kodulehel http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist
Lisainfo telefonilt 489 4774
Katrin Kalmus
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mata. Tuhastamine põhjustab muutuse inimeste arusaamisest matusest.
Suurest ja olulisest sündmusest, kus
au ja pidulikkusega saadetakse inimene meie keskelt ära ja usaldatakse
Jumala hoolde, on saamas kõrvaline,
tähtsusetu asi, mida võib muudkui
edasi lükata. Matjaid ka ei ole vaja,
piisab paarist lähemast sugulasest.
Kahju. Urni matmine ei ole kirstuga
matmise kõrval midagi. Urnimatuste
kasuks otsustatakse sageli mugavuse
pärast. Kohaliku tava järgi matusetalituse ajal kalmistul lüüakse hingekella.
Aruande aastal toimus üks laulatus
ja üks hõbepulm. Õnneks on veel inimesi, kes väärtustavad traditsioonilist abielu.
Laste-, noorsoo-ja kasvatustöö

Vigala koguduse elu 2014. aastal
(kokkuvõte koguduse õpetaja sõnalisest aruandest)

Jumalateenistused
Koguduse elu keskne sündmus on jumalateenistus. Jumalateenistusi peetakse igal pühapäeval ja enamasti on
kaetud armulaud. Jumalateenistusi
peetakse vana Agenda korra järgi.
Igal jumalateenistusel mängib orel.
Kogudusel on kolm organisti: Aili
Soonberg, Ruth Johanson ja Andres
Uibo. Aili Soonberg on jumalateenistustel sageli laulnud soololaule erinevate pillide saatel. Aili Soonberg
juhendab koguduse naiskoori. Koor
osales Suure-Jaani vaimulikul laulupäeval.
Väljaspool kirikuhoonet on peetud kirikuaias surnuaiapüha jumalateenistus ja Võidupühal peeti palvus Vigala kiriku torni ees, mis on ka Vigala
kihelkonna Vabadussõjas langenutele
pühendatud mälestusmärk. Suure-

matel pühadel peetakse armulauaga
jumalateenistusi Vigala hooldekodus,
kus teenib kaasa koguduse naiskoor.
Kiriklikud talitused
2014. aastal ristiti 6 inimest, 2 last
ja 4 täiskasvanut, leeritati 7 inimest,
4 tüdrukut ja 3 poissi, 2 tüdrukut oli
neist Kivi-Vigala põhikooli õpilased,
teised olid täiskasvanud inimesed.
Leerimälestuspäeval augustis oli 2
kuldleerilast ja 5 hõbeleerilast. Eraldi
peeti esimesel advendil leerimälestuspäev neile, kellel on 70 aastat leerist.
Osales 3 leerilast.
Maeti 15 inimest, neist 10 laibamatust ja 5 urnimatust. Matuseid oli vähem kui eelnevatel aastatel. Tuhastamise osakaal järjest suureneb. See
toob kaasa, et matmine viibib ja võib
viibida aastaid, aga inimene on mat-

Aeg-ajalt pühapäeviti kella kahest
tegutseb Kivi-Vigalas kogudusemajas
pühapäevakool. Aruande aastal osales pühapäevakooli tundides 9 last.
Pühapäevakooli õpetajaid oli kaks:
koguduse õpetaja ja Luc Saffre. Lapsi
on jäänud väheks: paar kooliealist ja
ülejäänud eelkooliealised. Vanemate
lastega tegeleb Luc Saffre. Püütud
on koos käia üle nädala, sest enamus
lapsi elab vähemalt kümne kilomeetri
kaugusel. Sageli ei ole see õnnestunud,
sest väiksed lapsed on tihti haiged ja
neil on nii palju üritusi, sünnipäevi,
kuhu peab minema. See on tänapäeva
inimeste häda, et nad on killustunud
lõpmata paljude asjadega. Meie lapsed osalesid praostkonna lastepäeval
Pärnus ja paar last osales suvel Uulu
lastelaagris.
Leerilastega on järjest keerulisem pidada leeritunde, sest nad elavad kaugel (osa 2014. aasta leeriõpilastest
elab Inglismaal) või on nad nii hõivatud oma kooli lõpetamisega, et lihtsalt
ei ole võimalik leida aega. Õppimine
toimub kirjanduse põhjal. Ma ei pea
seda õigeks, aga see vähene hulk, kes
kiriku juurde üldse tuleb kasvõi selleks üheks korraks – ma ei raatsi neid
tagasi lükata. Leeritamine on paljude
jaoks side oma juurtega. Nad ise elavad hoopis kuskil mujal. Pärast leeritamist ei osale nad koguduse elus.
Üksikud jäävad liikmeannetajateks
ja tulevad hiljem veel mõnda talitust
tahtma.
Kord nädalas teisipäeva hommikuti toimub kogudusemajas koguduse
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palvering. Palveringi eestvedajaks on
Juta Jõgi. Ringis osaleb 5 naist. Ring
on suutnud töötada järjepidevalt.
Reedeti algusega kell 12 on kogudusemajas käsitööring, mida juhendab
koguduse õpetaja. Koguduse aastapäeval korraldati koguduse naiste
käsitöödest käärkambris käsitöönäitus, kuhu kutsuti osalema ja oma töid
näitama Vana-Vigala raamatukogu
käsitööring ja rahvamaja savi ja taaskasutuse ring ning veel teisigi paikkonna käsitöö tegijad. Näitus õnnestus väga hästi.
Majanduselu
Vigala kiriku hoone olukord võiks olla
parem. Muret teeb puiduseente (majavamm) levimine kiriku põrandas.
Kiriku välisfassaadil on torni osas kohati maha pudenenud krohvi, kiriku
katus ja tornikiiver vajaks uuesti värvimist.
Tänu Kanadast saabunud Mai Liis
Rumma pärandusele oli võimalik
alustada kogudusemaja korrastamist.
Aruandeaastal jätkati maja soojustamist ja välisvoodri panemist. Laoti
uuesti kogudusemaja saali ahi, saal
sai uue põranda, soojustati seinad ja
lagi. Soojustati ka kogudusemaja laepealne. Alustati kogudusemaja akende parandamist ja uuesti värvimist.
Värviti maja välisseinad. Tehti juurdeehitus puukuurile. Tehti küttepuid.
Töid teostasid Toivo Averin, Juta Jõgi,
Aili Soonberg ja Kristiina Jõgi.
Ees ootavad vundamendi parandamine ja soojustamine, osa kogudusemaja
põrandaid tuleb uuesti teha, mitmed
ruumid vajavad remonti ja värskendamist.
Vigala kiriku juures valgustati torn ja
lisati välisvalgustus kiriku lõunaküljele.
Kirikumees valmistas protsessiooniristi koguduse aastapäevaks, mille
pühitses õpetaja Kaido Soom ja koguduse õpetaja kudus eesti kindakirjadest ristivaiba käärkambri seinale,
mille pühitses peapiiskop Andres Põder.
Kogudusel on veel kaks majavaldust.
“Kodu” majavaldus on olnud väga halvas seisukorras. Praegused uued rentnikud on palju korrastustöid teinud
kokkuleppega, et tulevikus saavad
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nad selle maja ära osta. Teine maja
“Köstri” on praegu Konsistooriumi
kaudu müügis. Maja olukord on halb.
Vigala koguduse surnuaed on koguduse hallata. Valla poolt finantseeritakse surnuaiavahi töötasu ja surnuaia
hooldusraha. Surnuaias on jätkuvalt
tehtud sanitaarraiet ja korrastatud
surnuaia prügimajandust. Ehitati
kaks silda üle kraavide prügi kogumise kohtadesse. Eesmärgiks on kogu
prügimajandus suunata üle kraavide
surnuaia kõrval olevale alale. Mitte
kellelegi ei meeldi, kui tema armsate haudade kõrval kõrgub prügimägi.
Prügi kogumiseks on praegu surnuaias kolm kohta, igas surnuaia osas
üks ja need asuvad teiselpool kraavi
väljaspool surnuaeda.
Vigala koguduse 2014. aasta suuremad sündmused
Tähistati Vigala koguduse 675. aastapäeva kolmel päeval. Reedel, 5. septembri õhtul oli orelikontsert, millega
tähistati professor Hugo Leppnurme
100. sünniaastapäeva. Laupäeval, 6.
septembri pidulikul jumalateenistusel, kus pealiturgiks oli Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk pühitseti
mälestustahvlid langenud Raplamaa
metsavendadele ja kaitseliitlastele.
Toimus ajalookonverents, kus Jaak
Uibu kõneles Vigala Õiguse ja Vigala
koguduse seosest (225 aastat sellest
dokumendist) ja Vigala metsavendlusest rääkis Martin Andreller, jagati
sõdurisuppi kirikuaias ja oli võimalik
vaadata ajaloo näitusi ning käärkambris Vigala naiste käsitöönäitust, õhtul
oli kirikus Eesti Rahvusmeeskoori
kontsert. Pühapäeval, 7. septembril alustati protsessiooniga läbi küla
kirikusse, peatuti vallamaja ja kooli juures ning paluti neile õnnistust,
protsessiooni käigus lauldi 15 laulu,
järgnes peapiiskop Andres Põdra juhtimisel pidulik jumalateenistus, kus
teenisid veel kaasa Vigala koguduse
endine õpetaja Kaido Soom, Tallinna
Nõmme Rahu koguduse diakon Toivo
Treiblut, praegune Vigala koguduse
õpetaja, orelil Andres Uibo ja laulis
kontratenor Ka Bo Chan, tšellol Aare
Tammesalu, järgnes kohvilaud kirikuaias ja kammerorkestri kontsert.
Kontserdid korraldas Andres Uibo.
Imetlusväärne oli see, et kõigile päevadele, igale üritusele jagus rahvast
ja rahvast oli tõesti palju. Ilm oli ilus
ja kõik päevad läksid hästi korda.
Ka aruande aastal oli kirik suvel ree-

deti, laupäeviti ja pühapäeviti avatud
projekti „Teeliste kirik“ raames tänu
tublidele kirikuvalvuritele.
Eesti Vabariigi aastapäeval peeti jumalateenistus ja Võidupühal algusega kell 8.00 palvus kiriku torni ees.
Osales Kaitseliit. Ootan ja eeldan
suuremat osavõttu oma riigi tähtpäevade tähistamisel. See on ju võimalus
näidata, et me oma riigist hoolime ja
seda tõesti tahame. Kardan küll, et
kui me ei mõista oma riiklikku iseseisvust hinnata, siis see võetakse
meilt jälle ära.
Eriliseks sündmuseks pean leerimälestusepäeva, kus osalesid ligi 90ne
aastased leerilapsed, kellel oli leerist
möödunud 70 aastat, kaks naist ja
üks mees, reipad ja rõõmsameelsed
inimesed.
Külalistest meenutan hea meelega
Tallinna Kaarli koguduse naiskoori,
kes tuli meile laulma hingedepäeva
jumalateenistusele ja kellega koos
külastasime Velise õigeusu kirikut
ning Sillaotsa talumuuseumi lahke
Jüri Kusmini juhtimisel. Oli pikk ja
ilus päev.
Hea on meenutada ka Talinna Toomkoguduse segakoori ja Soome Pori
koori külaskäiku. Imetlen Soome kirikukooride juures nende rõõmu laulmisest. Nad ei vali keerulisi ja üle jõu
käivaid laule ja sellepärast on neid
nauditav kuulata. Meie vaimulike
laulupäevade ja -pidude korraldajad
võiks neist eeskuju võtta. Koguduse
koorides ei laulda selleks, et pidevalt
pingutada üle oma võimete, vaid see
on rõõm koos käimisest ja laulmisest.
Lihtsuses on ilu – see on vana tõde.
Hinnang EELK Vigala Maarja
koguduse, tema organite tegevuse kohta:
2014. aasta oli koguduse jaoks tegus
aasta, palju suuri töid sai ära tehtud,
jätkatud või alustatud. Suurejooneliselt tähistati koguduse aastapäeva.
Kuigi igapühapäevaselt on kirikus
vähe inimesi, siis selle aasta jooksul
on Vigala kirikus Jumala Sõna kuulnud pea 5000 inimest. Ehk on sellel
olemas oma positiivne mõju.
Kristiina Jõgi
EELK Vigala Maarja
koguduse õpetaja
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Rõõmus uudis aiasõpradele ja
käsitööhuvilistele

hel ilusal talveõhtul kodus sukavarrast veeretades tuli mul pähe
mõte, et võiks kevadel, kui juba aias
pisut toimetada saab ja oma peenrad
kriitilise pilguga üle vaadata tuleb,
korraldada üks tänuväärne ettevõtmine – rohevahetus. Samas mõtlesin,
et see võiks jääda emadepäeva nädalavahetusele ning oleks tore inimestele pakkuda ka võimalus leida oma
emale-vanaemale üks armas ja kordumatu kingitus käsitöö näol. Ühesõnaga - samal üritusel oleks meie oma
käsitöömeistritel võimalik pakkuda
oma toodangut müügiks. Jagasin oma
mõtet sõprade-tuttavatega ja kõigile
see idee meeldis. Mõeldud-tehtud! Pidasin mõned läbirääkimised ja nüüd
on kidel, et Vigala esimene kevadine rohevahetus ja käsitöölaadake
saab toimuma laupäeval, 9. mail
kell 10.00 Kivi-Vigala Küladekeskuse maja juures! Kui ilm vihmane,
toimub kogu ettevõtmine Küladekeskuse terrasil ja majas sees. Mingit kohamaksu ega kauplemistasu kelleltki
ei küsita! Oodatud on igasugune käsitöö igas eas näputöö tegijatelt ja roheline kraam oma aiast!
Praeguseks hetkeks olen nõusse
saanud ka Kullamaa kandis tegutseva
lille- ja istikukasvataja Aet Aavekuke
pereettevõtte, kes lubasid oma kaupa
pakkuma tulla (püsikud, suvelilled
jms). Loodan meie laadakesele leida ka
vähemalt ühe viljapuuistikute müüja,
sest maikuus on ju parim aeg oma vil-

japuuaeda uuendada! Ehk õnnestub
mõni aiakauba pakkuja veel leida.
Loomulikult võib pakkuda ka kohalikku mett ja muud talutoodangut!
Nüüd veidike selgituseks, misasi see
rohevahetus siis õigupoolest on. Rohevahetus on aia- ja taimehuviliste kokkusaamine, mille käigus
vahetatakse omavahel või antakse ära oma aia või kodu ilu- ja
tarbetaimi, pistikuid, seemneid,
sibulaid või juurikaid.
Mida rohevahetusele kaasa võtta?
Kõike, mis Sinu meelest üht rohenäppu võiks huvitada – väikesed puupojad, ilupõõsad, püsililled, toalilled, veetaimed, suvelille- ja köögiviljataimed.
Taimed kaeva välja ja istuta potti või
ajutisse kotti. Taimed kasta eelmisel
õhtul, siis on nad üritusel niisked, mitte liiga märjad. Märg pott on raske,
samuti võib väljanõrguv vesi rikkuda
saaja autosisustust või riideid.
Lisaks taimedele võib rohevahetusele tuua ka üleliigseid taimeanumaid
(dekoratiivsed potid-kastid) ning
aiandusalast ajakirjandust ja –raamatuid.
Mida veel?
*Kui sa ei tea taime nime, mille oled
rohevahetuseks toonud, siis oska vähemalt kirjeldada taime kasvukõrgust, õite värvi, õitsemisaega jms. iseloomulikke jooni
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*Kui tead taime nime, kirjuta see
markeriga taimekotile või kleebi nimesilt koti peale
*Kilekotte või muid pakendeid taimede transportimiseks.
*Hea tuju – andmisrõõm on kõige parem rõõm!
Ja nüüd palve kõigile käsitöölistele ja rohevahetajatele: palun
anna kindlasti enda osalemissoovist teada kas meili teel potilaat.
vigala@gmail.com või helista õhtul peale kella 18.00 telefonil 505
6967 Silja.
Tule ja tee üks maikuu laupäev enda
ja teiste jaoks veidi huvitavamaks ja
kasulikumaks! Kes teab, ehk paneme
koos aluse uue traditsiooni sünnile!
Silja Käär,
hobi korras rohe- ja nobenäpp

Õpilaste vastuvõtt Kullamaa
Keskkooli 2015/2016. õ.a.
10. kl astumiseks võetakse dokumente vastu ja samas toimub ka vestlus:
15. - 26. juuni ning 03. - 28. august
kella 09.00 -15.00.
Kaasa võtta

- põhikooli lõputunnistus
- 9. kl klassitunnistus
- isikut tõendav dokument
- tervisekaart
- 1 dokumendifoto

Võtame vastu õpilasi ka 10. klassi
mittestatsionaarsesse õppevormi
(endise nimetusega õhtukool).

Mittestatsionaarses õppevormis toimub õppetöö kahel päeval nädalas
(teisipäev ja neljapäev kell 9.00 16.10). Dokumentide vastuvõtt kuni
26. juunini ja 03. - 28. augustini.
Kaasa võtta
-

põhikooli lõputunnistus
isikut tõendav dokument
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Uhhuu-uudised

Sporditeated

Valimistest!
Suures valimissagina jälgimises jäid
uudiste kirjutajal vahepeal ka uhhuu-uudised kirjutamata. Nüüdseks
on valimised lõppenud ja aeg teha
kokkuvõtteid. Vigala vallas võitsid
valimised keskmiselt mõtlevad inimesed, kes valisid erakonnakaaslastele
välja ilusad reformvoodid. Nendes
voodites saab vabalt erakonnakaaslastega koos pikutada ja valimistulemusi luusse lasta. Kedagi ei pea
voodist välja lükkama. Vigalast kaugemal aga sätitakse kokku uut valitsust. Nendel, kes sinna ei pääsenud,
on nüüd 4 aastat aega valitsejatele
kaikaid kodaratesse loopida ja nende
kallal mõnuga keelt sügada. Muidu
võib sammal selga kasvada.

Korvpalliturniir
Veebruar ja märts olid Vigala vallas heas mõttes spordikuud. Toimusid korv- ja võrkpalliturniir. Toimus
maadlusturniir. Paljud suusatasid
Tartu Maratonil. Kivi-Vigala Põhikool
käis Kuutsemäel mäesuuskade ja lumelaudadega sõitmas. Sinna juurde
veel inimeste enda sportlikud hobid.
Toimus mitmekülgne sportimine.
Alustan aga korvpallist. 21. veebruaril toimus juba XIV Vigala Korvpalli
Karikas. Tase oli taaskord väga tugev
ja mängud huvitavad ja tasavägised.
Kui eelmisel aastal õnnestus Vigalal
turniir võita, siis sel aastal oldi märksa külalislahkemad. Vigastused tegid
omad korrektiivid ja meeskonnast
oli puudu nii mõnigi mängumees.
Nüüd aga tulemustest. Tasavägises
finaalis kohtusid Audru ja Märjamaa
meeskonnad. Pinget jätkus lõpuni
ja seekordse turniiri võitis Audru.
Järgnesid Märjamaa, Tamsalu, Pärnu-Jaagupi, 5. – 6. Orub (Tallinn) ja
Korvpallikarud (Tallinn) ning 7. – 8.
kohta jäid jagama Vigala I ja Vigala
II. Järgmisel aastal toimuval XV juubeliturniiril näeme.

Kevad!
Nagu kõik juba märganud on, siis väljas on jälle kevad. Sellel aastal tuli aga
kevad ootamatult. Vallavalitsusse esitas kõigepealt kaebuse kodanik Meelis välismaalt. Meelis kaebas, et tema
käib igal hommikul jooksmas ja paneb
ennast ikka külma vastu korralikult
riidesse. Vahel võtab enne jooksu isegi külmarohtu. Nüüd läks tema jälle
enne astronoomilist kevadet jooksma
ja väljas +12! Kuidas nii saab! Meelis
olevat nüüd liialt higistanud, pärast
joonud kodus palju vett ja nüüd on
veearve suur. Sarnane kaebus jõudis
valda ka kodanik Jaanus Paelalt. Soojustas ju tema oma maja ikka külma
talve vastu, aga nüüd juba märtsi algul +10. Tema peab hoidma aknaid
lahti. Milleks siis üldse soojustada?
Kodanike kaebusi arvesse võttes
otsustas Vigala vallavalitsus nüüd
kevade saabumise edasi lükata. Vigalasse saabub kevad sellel aastal ilusti
Jaanipäevaks. Nüüdseks on vallakodanikke hoiatatud ja rohkem kaebusi
ei tohiks tulla.
Sport!
Kõik vallakodanikud on oodatud 1.
aprilli naljapäevale. Naljapäeva peame seekord neljapäeval 2. aprillil naljanurgas, sest nr. 1 on naljanumber.
Kohale on palutud ka paar naljanina,
kes lubavad, et nalja saab nabani.
Võib juhtuda, et välja tõmmatakse
isegi mõni naljahammas. Naljaviluks
võib selga panna ka soojemad riided.
Nali naljaks aga jutt on tõsine.
Marko Parko

Võrkpalliturniir
7. märtsil toimus Vigalas järjekordne
turniir. Sedakorda XVIII võrkpallitur-

Maadlus

1.

märts toimusid Tartu Lõunakeskuse jääväljakul Eesti meistrivõistlused maadluses. Poodiumile
jõudis viis Vigala meest. Ardo Arusaar saavutas kehakaalus 98kg 1.
koha, Raido Liitmäe kaalukategoorias 80kg 2. koha. Pronksmedalile
maadlesid end Andreas Välis (71kg),
Taavi Tikerpalu (74kg) ja Jaan Kuusik (80kg).
7. märts - Jaan Jaago mälestusvõistlused Luunjas:
Andreas Välis 76kg 3. koht
Hannes Välis 85kg 2. koht
14. märts - Raplamaa meistrivõistlused Kivi-Vigalas:
Lapsed:
Rasmus Kuik 22kg 1. koht
Heidi Laasma 22kg 3. koht
Lisette Böttker 26kg 2. koht
Rebecca Laidna 26kg 3. koht
Karl-Rasmus Lehismets 35kg 1. koht

niir. Võistlust peeti nii meeskondade
kui naiskondade arvestuses ja mängiti kahes saalis. Meeskonnad hullasid
Kivi-Vigala ja naiskonnad Vana-Vigala Ppõhikooli saalis. Ka sellel turniiril
toodi Vigala rahvale koju kätte väga
heal tasemel mängud. Kohal olid nii
mõnedki meistriliiga ja esiliiga võrkpallurid. Kes heast mängust ilma jäi,
on ise süüdi. Naiskondade paremusjärjestus: 1. Kullamaa SK 2. VK “Neemeco” 3. VK “Kramp” 4. Tako 5. “Pilgud ja Nooled” 6. Vigala 7. Märjamaa
SK 8. Pärnu-Jaagupi SK.
Meeskondade paremusjärjestus: 1.
Kullamaa SK 2. Märjamaa SK 3. VK
“Tõusev” 4. VK “Neemeco” 5. Vigala
6. Varbla SK 7. VK “Kramp” 8. Valtu
SK
Täname mõlema turniiri kordamineku eest Vigala Vallavalitsust, Kivi-Vigala ja Vana Vigala Põhikooli; Rutti ja
Katrinit - suurepärased söögid olid ja
mängijad kiitsid taevani; Kivi-Vigala
Rahvamaja asendamatuid Heli ja
Anu; “Lepatriinu” kauplust; Tõnis ja
Kai korvpalli lauakohtunikud - super;
Egert, Aron, Silver ja Robert võrkpalli
lauakohtunikud - super; Tiit Jürnas täname sind taas; DJ Janka K ja Ansambel “Bolero”. Täname võistlejaid
ja publikut! Lahinguväljal näeme!
Marko Kreuz
Noored:
Laur Lennart Kärsna 30kg 3. koht
Romanis Siiman 35kg 1. koht
Aron Aun 48kg 1. koht
Kalju Torri 55kg 1. koht
Kadetid:
Kristjan Vodolaztšenko 42kg 1. koht
Raido Rehepapp 64kg 3. koht
Andreas Välis 71kg 1. koht
Hannes Välis 78kg 1. koht
Urmis Veimann 78kg 2. koht
Jacomo Noe 86kg 2. koht
Tüdrukud:
Triinuly Veimann 46kg 1. koht
Heily Tiitus 46kg 2. koht
Eneli Suitsev 60kg 1. koht
15. märtsil toimunud Nublust Nabiks vabamaadluses Põlvas saavutas
Heily Tiitus (50kg) 1. koha.
22. märts - Laste karikavõistlused
vabamaadluses Põltsamaal:
Rasmus Kuik 20kg 1. koht
Lisette Böttker 30kg 2. koht
Jüri Nisumaa
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Liigume terviseks
2

014. aasta oli Eestis liikumisaasta,
et tõsta inimeste teadlikust liikumise olulisusest ning seeläbi suurendada liikumisharrastusega tegelejate
osakaalu Eesti elanikkonnas. Kui
liikumisharrastusest saab igapäeva
lahutamatu osa, on inimene tervem,
rõõmsam ja tegusam.
Jätkame liikumist ka meie vallas selle eesmärgi suunas! Aprillis, 20. - 26.,
toimuvad südamenädala üritused.
Seekordne südamenädal kutsub jälle liikuma, sest see on kõige lihtsam
võimalus oma tervist säilitada ja parandada ning südamehaigust kaugemale peletada. Eestis on isheemiatõbi
(südamelihase hapnikunälg, mis tingitud veresoonte aterosklerootilistest
muutustest) üks sagedasemaid surma
põhjusi.
Liikumise harrastajatel on väiksem
risk haigestuda II tüübi diabeeti,
kõrgvererõhutõppe, vähkkasvajatesse, depressiooni ja rasvuda.
Kehalise liikumise toimel suureneb
südame löögisagedus ja suureneb löögimaht. Südametegevus intensiivistub, vererõhk tõuseb ja see soodustab
verevoolu kudedesse, paraneb ka südamelihase enda vereringe. Süda ja
vereringesüsteem varustavad kogu
keha rakke hapniku ja toitainetega,
hoolitsedes samal ajal ainevahetuse
jääkproduktide väljaviimise eest.
Kui me oleme väheliikuvad ja pigem
tugitoolisportlased, nõrgeneb enamiku elundkondade tegevus: lihased
kõhetuvad, luustiku koormustaluvus
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langeb, vereringe aeglustub ja seetõttu kudede varustamine hapnikuga
väheneb. Kui järjepidevalt liikuda,
siis treenituse tase paraneb, vererõhk
normaliseerub, HDL-kolesterooli tase
tõuseb, vererasvade sisaldus langeb
ja seetõttu ateroskleroosi risk alaneb.
Liikumisel verehüüvete lagunemine
intensiivistub, vereliblede settereaktsioon langeb ja seega väheneb trombide tekkimise oht.
Kui oled liikumisel järjepidev, kaotad
kindlasti kehalt ka üleliigsed rasvapadjad, lihased muutuvad pringimaks, meeleolu paraneb. Kutsun kõiki
oma tervisest hoolima ja võtame eespool mainitud mõjude saavutamiseks
ette 21-päevase liikumisplaani st vähemalt 1 tund aktiivset liikumist iga
päev, on see siis käimine, kepikõnd,
jalgrattasõit, jooga, võimlemine või
muu kehaliselt aktiivne liikumine.
Kes pelgavad vähese treenituse tõttu
terviseriske, tulge koos minuga liikuma esmaspäeviti ja kolmapäeviti!
Alustan 1. aprilli hommikul kell seitse 1 tund liikumist ja õhtul 19.00 1
tund liikumist. Alustame kutsekooli
eest. Teisipäeviti ja neljapäeviti on
joogatreeningud. Uutel tulijatel palun
eelregistreerida (5308 7309 Maret),
kuna treeningsaal on väike.
Vana-Vigala koolitervishoiupunktis
saate end kaaluda, pikkust ja vererõhku mõõta igal tööpäeval.
Kivi-Vigala Tervishoiupunkti oma
tervisenäitajaid hindama minnes võtke ühendust eelnevalt Aime Leetmaga telefonil 489 8216.
Kooliõde Maret Järv

LIIGUME TERVISEKS!
Südamenädala tervisematkad:
18. aprill - matk Vana-Vigala Hirvepargis algus kell 11 kutsekooli eest.
25. aprill - jalgrattamatk Vigala sildadele algus kell 11 Kivi-Vigala Põhikooli eest.
Ühistreeningute võimalused:
E, K - 1 tund liikumist koos Maretiga, algus hommikul kell 7 ja õhtul kell 19 kutsekooli eest.
T, N - jooga (uutel tulijatel vajalik eelregistreerida 5308 7309 Maret).
P - zumba kutsekooli aulas algus kell 12.
Tervisliku liikumise tunnid ja kilomeetrid kirjutage liikumispäevikusse. Liikumispäeviku täitmine annab parema
võimaluse enesekontrolliks ja kokkuvõtete tegemiseks. Liikumispäevikuid saate Vana-Vigalas Maret Järve käest ja
Kivi-Vigalas Ilme Roosi käest.
Projekti rahastab ESF programm "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2014-2015"

Uued raamatud Kivi-Vigala
raamatukogus
Ilukirjandus:
Uus, Eia Aasta Pariisis
Pets, Helju Elu läheb edasi
Brown, Sandra Hukutav asitõend
Remsu, Olev Inge ja Epp, kaks
pruuti
Clark, Mary Higgins Kus on lapsed?
Bossi, Luc Leitud
Swanlake, Bella Magus lõks
Nicholls, David Meie
McPhee, Margaret Ohtlik mäng
sünge lordiga 4. raamat
Grisham, John Plaatanipuu
Mikker, Urve Seal kusagil ma olen
London, Julia Sekeldused Honoriga
Mott, Jason Tagasitulek
Dontsova, Darja Valge hobune
printsi seljas
Willett, Marcia Vananaistesuvi
Ingelman-Sundberg, Catharina
Vanaproua, kes röövis panka
Delinsky, Barbara Õrn hoolitsus
Teabekirjandus:
Kuuse, Margus-Hans 100 autot 2
Õunapuu, Piret 101 Eesti vana aja
asja
Mathisen, Tuuli Argiõhtute kokaraamat
Talviste, Kaire Lähen kooli!
Eesmaa, Sirje Minu inimesed
Surva, Oskar Mustad memuaarid
Raig, Kulle Pikk teekond lähedale
Markham, Laura Rahumeelne lapsevanem
Butcher, Cristina Soenguraamat
Budd, Ann Stiilsed sallid
Karm, Hille Tiina Park
Puusepp, Taimi Suur taimede mälumäng
Karjalainen, Tuula Tove Jansson
Viires, Ants Vana Eesti rahvaelu
Vorderman, Carol Õpi ise programmeerima!
Minu sari:
Aoude, Ethel Minu Ghana
Pikkov, Heilika Minu Jeruusalemm
Lastekirjandus:
Carroll, Lewis Alice Imedemaal
Rooseniit, Anu Juku ja Juta aabits
Kivirähk, Andrus Karneval ja kartulisalat
Lallemand, Orianne Kop-kop! Kes
seal on?
Lapse oma mõistatused
Larsson, Åsa Loitsusau 1. osa
Larsson, Åsa Sünk 2. osa
Nilsson, Ulf Maailma parim esineja
Ernestová, Lucie Reisiselli lauamängud [Lauamäng]
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Keegi oli nagu päikese küljest
tüki hammustanud – II lugu

S

ee pealkiri on mu lemmikväljend
varjutuse kirjeldamiseks. Pealkiri on sama, mida kasutasin ka 4.
jaanuaril 2011. a suure faasiga päikesevarjutuse kirjeldamisel vallalehes.
Nüüdset 20. märtsil toimunud varjutust saab kirjeldatud praeguses loos.
Varjutus tekib siis, kui Kuu liigub
Päikese ja Maa vahelt läbi. Selged
päikesepaistelised ilmad olid varjutuse päevaks lõppenud, veel 18. märtsil oli 150 aasta kõige soojem märtsi
päev. Aga varjutuse päeval oli oodata
jahedamat, pilvist ilma. Kuid siiski
suutis Päike ennast läbi pilvede näidata, pildistamiseks polnud just häid
tingimusi, aga läbi tumeda klaasi,
CD plaadi ja tahmatud klaasitüki oli
võimalik varjutust jälgida. Varjutuse
maksimaalse faasi ajaks jõudis Vängla külasse kohale postiljon S. Allipere
(fotol), kui ka eakas naaber E. Koorep. Saime kõik suurepärasest, imetlusväärsest loodusnähtusest osa.
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likuna Fääri saartel, järgmine aasta
Indoneesias, 2017. a USA põhjaosas,
selleks tuleb kalendrit jälgida. On
tekkinud uus turismiliik huvilistest,
kes selleks, et osa saada loodusnähtusest, juhul kui ilm alt ei vea, reisid
mööda maakera.
Päikesevarjutus toimub noore kuu
ajal, õigemini kuu sündimisel. Ajaloost on teada, et nii päikese- ja kuuvarjutused on mõjutanud inimkultuuri arengut ning tekitanud teatuid
uskumusi. Selleks aastaks veel teadmine: täielik kuuvarjutus toimub 28.
septembril, just parvlaeva Estonia
huku aastapäeval.
Selle aasta varjutuse teeb eriliseks,
et seda jälgiti meedia vahendusel
näiteks Tallinna linnahalli katuselt,
eestvedajaks füüsikaõpetaja M. Vällik. Kes siis veel peab inimesi loodusnähtuste juurde viima, kui mitte
õpetaja. Tore oli vaadata suuri ja väikesi inimesi taeva poole uudistamas
ja tõdemas varjutuse kordumatust,
lisaks leidis nimetatud loodusnähtus
laialdast kajastamist meedias.
Jätkuvat avastamisrõõmu. (Tekstis
on kasutatud mõningaid fakte A. Einmanni Postimehe artiklist.)
Jaan Viska
Fotod Jaan Viska

Seitsme aasta pärast 25. oktoobril on
sama faasiga varjutus jällegi Eestis
nähtav. Kuid täieliku Eestis nähtava
varjutuseni on aega lausa 111 (16. oktoober 2126) aastat ehk lausa mitmeid
inimpõlvi. Kuid samas möödunud
varjutus, kui kuu katab sada protsenti Päikese pindalast, oli nähtav täie-

Vana-Vigala Raamatukogus aprillis:
Näitus „Südame heaks!“
„Süda on keskpunkt, mis võtab vastu kogu meieni jõudva informatsiooni, kõik, mis
toimub meie ümber – atmosfääris, ökoloogias, sotsiaalses ja poliitilises sfääris, riigis ja perekonnas. Südant ei saa sundida terve olema. Tuleb lihtsalt õppida kuulama teda kui elusolendit, kes nõuab endale tähelepanu. Süda tahab elada ausalt,
austada ennast ja teisi, suhelda avatult, väljendada ennast lihtsalt.“ (Svetlana Nikandrova psühholoog)
Väljapanek Vanad pildid jutustavad Vigala muusikaelust
(Muusikaasta 2015)

Vana-Vigala Lasteaia laste tööde näitus „Värviline maailm“

Uued raamatud aprillis VanaVigala raamatukogus
Õunapuu, Piret 101 Eesti vana aja
asja
Uus, Eia Aasta Pariisis
Moriarty, Liane Abikaasa saladus
Morgan, Sarah Aisakellad lumes
Talts, Terje Armastusega paberist
Mallory, Sarah Daam loori varjus
Köngäs, Heidi Dora, Dora
Džungli- ja safariloomad
Aarma, Gunnar Gunnar Aarma
elutarkused
Silva, Daniel Inglise tüdruk
Lattu, Eero Kaitstud Eesti
Kivirähk, Andrus Karneval ja kartulisalat
Skye, Cristina Kodu mere ääres
Lilly, Sue Kristallravi
Ojalo, Hanno Kuramaa 1945
Silva, Daniel Langenud ingel
Lapse oma mõistatused
Bossi, Luc Leitud
Nilsson, Ulf Maailma parim esineja
Howarth, David Me sureme üksi
Antsov, Aive Mind päästis ravitseja
Aoude, Ethel Minu Ghana
Ventsel, Aimar Minu Jakuutia
Pikkov, Heilika Minu Jeruusalemm
Remsu, Olev Minu Neenetsimaa
Värk, Ragne Paleo
Raig, Kulle Pikk teekond lähedale
Rugg, Gordon Pime nurk
Selivanov, Valentin Punktid kõigi
haiguste ravimiseks koos põhjalike
skeemidega
London, Julia Sekeldused Honoriga
Kaldre, Ilona Selgeltnägija Ilona
Kaldre tuleproovid
Lindgren, Minna Surm Õhtuhiies
Puusepp, Taimi Suur taimede mälumäng
Suure Vanga 365 nõuannet
McCabe, Amanda Talvekuninganna
Neels, Betty Talvepulmad
Saks, Andres Teekond Siberisse
Karjalainen, Tuula Tove Jansson
Jüssi, Fred Vaikuse maastikud
Willett, Marcia Vananaistesuvi
Ingelman-Sundberg,Catharina
Vanaproua, kes röövis panka
Rosin, Kreet Vähi varjatud sõnumid
Cass, Kiera Väljavalitu
Jones, Chris Šaakali saatus
Tormis, Veljo Unustatud rahvad
[Helisalvestis]
Ernestová, Lucie Reisiselli lauamängud [Lauamäng]
Kohtumiseni raamatukogus
ja sisukaid hetki raamatute
seltsis!
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Aprillikuu sünnipäevalapsed
Meida Hatto 			
Alfred-Heinrich Tohver
Antonina Roosi		
Karl-Heinrich Ertla
Jakob Sinikas 		
Aino Reemann 		
Riho Rehe 			

95
94
91
88
84
84
60

Et aastad üle ajasilla
ikka Sulle õnne pillaks
ning ka argipäeva hallis
kestma jääks kõik hea ja kallis
PALJU ÕNNE!

Vigala valla laste
lauluvõistlus
toimub 5. aprillil kell 13.00
Kivi-Vigala rahvamajas
Tule kuulama ja publiku
lemmikut valima!

Liisa Kallus

Märjamaa ujula on Vigala valla rahva
päralt alates kella 19:00 kuni 20:30
järgmistel kolmapäevadel:
15. aprill; 29. aprill

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest
18:15 ja Vana-Vigala bussijaamast 18:30
Bussisõit maksab 2 eurot. Info ja eelregistreerumine bussisõiduks telefonil
489 4777; 526 9841 Ilme Roosi

Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid
hinnaga kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega või
asetseda piiranguvööndis.
Tel: 55 40 150
info@metsainvest.ee

kutsub

$9$78'867(3H(9$/(
9. aprillil 2015

Võimalus tutvuda õpetatavate erialadega,
külastada õppetöökodasid, klasse ja õpilaskodu.
Lisainfo ja registreerimine telefonidel
482 4545, 5052766 (sekretär); e-posti aadressil
kool@vigalattk.ee või www.vigalattk.ee
.2+780,6(1,9$1$9,*$/$6

24.04.15
algusega kell 21.00
Vana-Vigala Rahvamajas

Uus ilmakodanik

Sõidame Märjamaale
ujuma!

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool

MÄRJAMAA SUUR

TANTSUÕHTU

02.05.2015
Märjamaa lauluväljak
algus kell 9.00

Tantsuks MARCO Margna

KEVADLAAT
kell 12.00 kultuuri
programm

Pilet 5€
Info ja laudade tellimine
rahvamajast 5636 2293

Info 5660 3638
OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Kivi-Vigala Külakeskuses
15. aprillil kell 14.00

„Kohtumine kirjanikega“
Oma loomingut tutvustavad
Margit Peterson ja Heli Künnapas
Olete oodatud!

Üritust toetab
Kultuuriministeerium

Meie hulgast lahkunud
VILHELMINE LÄÄTS
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 avaldamiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

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

