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25. juulil avatakse Vana-Vigalas aupingid Virve Alliksalule ja
Mihkel Saiale.

VirVe alliksalU

M

eie esimene klassi- ja koolijuhataja 1953. aastast. Alati rõõmsameelne, lastesõbralik, aktiivne igas
ettevõtmises (nt mängis vahetundide
ajal lastega mitmesuguseid laulu- ja
tantsumänge), usaldusväärne (lapsed
julgesid rääkida talle oma muredest,
millele alati ka lahendus leiti) ja lisaks kõigele kandis ta tolle aja kohta
säravaid ja ilusaid riideid.
Kool asus Vigala raudteejaama lähistel kahes kahekordses puumajas.
Ühes I ja III, teises II ja IV klass. Majad olid ahjuküttega ja õlitatud põrandatega, valgusallikaks oli gaasilamp.
Oma tindiseid käsi sai pesta jääkülmas vees ja lõunatoiduks oli lastel kodust kaasa võetud võileib. Mõni aasta
hiljem keetis koolitädi sooja teed, mis
aitas ka külmavalust lahti saada.
1953. aastal oli koolis 38 õpilast. Lisaks õpetajaametile pidi koolijuhataja tegelema ka mitmesuguste majandusmuredega.

Virve Alliksalu oli väikese kooli juhatajana lausa ideaalne. Ansambli- ja
koorikaaslasena väga kohusetundlik
ja õpihimuline (õppis oma häälepartiid alati selgeks ja ei lootnud kunagi
teiste peale) ning ei vedanud ka kunagi oma kollektiive esinemistel alt.
Väljasõitudel sai temaga palju nalja ja ta oskas ka iseenese üle naerda,
mis tegi temast hinnatud kaaslase.
Aastatega on meie suhted muutunud sõbrasuheteks. Paljude oma esimese klassi õpilastega suhtleb ta tänaseni.
Tervist ja pikka iga meie esimesele
õpetajale!!!

meenUtades mihkel saiat

M

ihkel Saiaga puutusime kokku
juba Vigala Algkooli päevil, mil
ta andis meile laulutunde. Hiljem jätkus koostöö juba Peru koolis.
Kellel vähegi muusikalist kuulmist oli, selle pani ta juba I-II klas-

TASUTA

sis puhkpilli või rahvapilliorkestrisse
mängima. Ta õpetas lastele maastmadalast noodikirja, viies meid sellega muusikamaailma saladustesse.
Eriline täpsus oli nootide kirjutamisel
ja orkestripalade transponeerimisel.
Tal endal oli väga kaunis noodikiri
ja seda nõudis ta ka oma õpilastelt,
mingisugused "varesejalad" ei tulnud
kõne allagi.
Temalt saime järgnevad õpetused
- muusikapala laulma või mängima
hakates, uuri kõigepealt põhjalikult
nooti, tee endale selgeks taktimõõt,
millised märgid on noodirea alguses,
millised on dünaamilised märgid jne.
Ta oskas muusikaõpetuse huvitavaks
teha, rääkides oma suhetest tolleaegsete muusikutega (R. Valgre, V. Ojakäär jt).
Lisaks puhkpillidele ja rahvapilliorkestrile tegutsesid koolis veel
koorid ja ansamblid. Iga õpilane pidi
omandama ka dirigeerimise oskused
ja parimad said oma võimekust avalikel esinemistel näidata.
Mihkel Saia oli väga tugev muusik
ja kogu Vigala muusikaelu edendaja.
Hinnatud oli kohalik estraadiorkester, mis oli oodatud igale kultuuriüritusele. Avalooks oli alati - "Avame
tänase õhtu, lõppen'd on päevane töö,
kunstile paneme rõhku, veedame lõbusa öö..." ja lõpulooks jäi kõlama
"Kontserdi lõpuks soovime -head tuju
kõigile!!!". Üritused oli hästi läbimõeldud ja kõik sujus alati õlitatult.
Mihkel Saial oli eriline anne meelitada rahvast kunsti juurde ja kunsti
tegema. Kas oli selleks tema heatujulisus ja mõnikord ka terav keel või
rahvamehelik esinemislaad?

Virve Alliksalu tervitavad ja Mihkel
Saiat meenutavad
Anne Lannes (Aitsam)
Aimi Ojavee (Pedosk)
Sirje Soom (Martin)
Marje Juhani (Maal)
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Õpetaja Mihkel Saia

Mäletan, et mu mõlemad vanemad
käisid tema ansamblites laulmas.

T

mälestUsi mihkel saiast

änavusel muusika-aastal tahaksin meenutada Vigala tuntumat
muusikaõpetajat Mihkel Saia (13.07
1907 - 18.10.1962), kes tuli Peru kooli
õpetajaks 1946. aastal.
1947. a hakkas ta õpetama muusikat.
Kuigi ta ei olnud muusika eriala õppinud, oli see tema suur hobi, ta oli
ju mänginud paljudes Eestis tuntud
orkestrites nagu "Bi-Ba-Bo", "The
Dancing Revallers" ja John Pori orkestris saksofoni, klarnetit ja akordioni. Vigalas hakkas ta kohe enda ümber muusikahuviga õpilasi koguma ja
orkestrit organiseerima. Koolil algul
peale klaveri muid muusikainstrumente ei olnud. Tal endal oli 2 saksafoni, 2 klarnetit ja akordion. Mõnel
lapsevanemal oli kodus veel mõni pill
ja nii saigi kokku esimese orkestri.
Mihkel Saia kiiresti õpetas õpilased
pille mängima ja kui lapsevanemad
nägid, kui ilusti lapsed mängivad,
ostsid nad juurde instrumente aidates nii kooli. Nootide hankimisega
oli algul raskusi, kõik tuli ise orkestreerida, kuid igal mängijal tuli õppida ka muusika teooriat ja nii aitasid
õpilased ja vanemadki. Peale selle ei
tohtinud kasutada kõikide heliloojate teoseid. Kuid ega Saia sellest eriti
hoolinud, nii kutsuti teda vahel aru
andma, tema aga arvas, et raiskavad
ilmaasjata aega.
Orkestritega hakkas ta osa võtma
edukalt ülevaatustest, kus tihti parimatele esinejatele pille kingiti. Nii
tekkis vähehaaval võimalus luua uusi

orkestreid. Varsti olid olemas puhkpilli-, rahvapilli- ja estraadiorkester.
Me venna Velloga oleme imestanud,
kuidas ta küll oskas kõiki pille õpetada. Tal oli peale orkestrite veel laulukoorid ja ansamblid juhendada. Lastekooride esinemisel oli tal komme
panna dirigeerima keegi õpilane. Nii
sain minagi dirigeerida.
Kõik need ansamblid ja koorid ei olnud ainult Peru koolis, vaid ka kutsekoolis ja ümbruskonna majandites.
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Otse loomulikult käidi ka kõikidel
laulupidudel. Minu esimene laulupidu oli 1960. a. Me Leiliga olime õppinud klarnetit mängima, aga tollel ajal
oli väga imelik, et tüdrukud sellist
pilli mängivad, nii oli laulupeol pildistajaid palju ja lehtedeski oli meie pilt.
Mina olin siis kümnene. Mängima
õpetades laskis ta esiteks sul pilliga
tuttavaks saada ja ise heliredel üles
otsida. Edaspidi tuli aga kord nädalas
talle ettemängimas käia ja seda ka
suvel. Samas ei pidanud õpetaja Saia
paljuks ise sulle mootorrattaga järele
tulla või koju viia, kui näiteks tantsuks mängimine kauemaks läks.
Otse loomulikult kutsusid inimesed
meie puhkpilli ka matustele mängima. Talvel oli see külmaga üsna
raske, aga hakkama saime. Minule
ja minu venna Vellole oli ta üks harukordne muusikaõpetaja, kelle õpetustel ei olnud piire, ma arvan et nii oli ta
kõikidele õpilastele. Peale selle oli tal
ka hea huumorisoon. Ta ütles alati,
kui sul ei olnud laulmise tunnis sõnad
peas, et hea küll, vilista siis meile see
laul.
Ma arvan, et pink on igati vääriline austus muusikaõpetajale Mihkel
Saiale.
Evi Andrejev
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tegemistest kiVi-Vigala rahVamaJas

eadaolevalt alustas Kivi-Vigala
Rahvamaja oma tegevust 1945.
aastal. 2014. aasta septembris tähistasime aga 15 aastat tegutsemisest
praeguses hoones. 2014/2015 hooaeg
oli tegus. Mis siis toimus? Kahel korral võõrustasime külateatreid: Pärnu-Jaagupi näitering mängis „Pildikesi Pisuhännast“ ja Valtu näitering
„Limonaadi Etsi“. Vahvad etendused
olid mõlemad. Samuti rõõmustasid
meid kahel korral – teisel advendil
ja aprilli lõpus sõdurid Staabi- ja Sidepataljonist. Need olid väga meeleolukad kontserdid. Teisel jõulupühal
oli traditsiooniline nääripidu, kus
esinesid kõik rahvamajas tegutsevad
ringid (memmede tantsurühm „Kullerkupp“, naisansambel „Hõbejuus“,
näitering „Sõbra-Vägi“, tantsutrupp
„Singirullid“). Traditsioonilised peoõhtud on lisaks isedepäevale ja emadepäevale ka tantsuõhtud peale Vigala Karikat korvpallis ja peale Vigala
võrkpalliturniiri ning diskod peale
Vigala valla spordipäeva. Samuti on
traditsiooniks kujunenud ka kevadpidu, kus esinevad Kivi-Vigala Põhikooli õpilased. Märtsikuus pidas oma 10.
juubelit meeleoluka kontsert-etendusega latiinošõutrupp „Singirullid“.
Rahvamajas tegutsevad memmede
naisrahvatantsurühm „Kullerkupp“
ja naisansambel „Hõbejuus“.
Nende hooaja tippsündmuseks on
esinemine igasuvisel Raplamaa memme-taadi peol. Sel aastal toimus pidu
juba 30-ndat korda ja meie memmed
on igal peol esindatud olnud. „Singirullid“ on sel hooajal esinemas käi-

nud palju, nimetaksin mõned kohad:
Kaerepere, Kehtna, Vändra, Ääsmäe,
Kullamaa, Järvakandi, Pärnu, Tuudi,
Haimre, Kiideva, Kihnu jne. Näitetrupp „Sõbra-Vägi“ osales maakonna
harrastusteatrite festivalil. Kõik rahvamaja ringid on esinemas käinud ka
Vigala Hooldekodus.
Sel suvel on esinemised ees veel memmedel Märjamaa folgil neljapäevasel
eakate päeval. „Singirullid“ on kutsutud esinema Saaremaale „Mototoobrile“. Nii et õiget suvepuhkust neil ei
olegi. 31. juulil võõrustame Märjamaa
folgi raames külaliskollektiivi Itaaliast.
Rahvamajas käib proovi tegemas ka
Vigala Meeskvintett ja hooajaliselt ka
Vigala meeskoor.

Rahvamaja uksed on avatud kõigile.
Siin saab üürida ruume erinevate
sündmuste tähistamiseks, müükide
korraldamiseks, saab pidada koosolekuid ja koolitusi. Praegusel hetkel ei
toimu lastele otseselt mingeid tegevusi, kui mitte arvestada, et Kivi-Vigala
Põhikooli näiteringid ja tantsurühmad enne esinemisi/ festivale kasutavad proovideks rahvamaja ruume
ning kostüüme ja ka Vigala valla laste lauluvõistlus on Kivi-Vigala pool
toimudes ikka rahvamajas. Kuna
koolimaja on väga lähedal ja koolis
toimivad edukalt väga erinevad huvining spordiringid, siis ei ole näinud
vajadust (suheldes ka kooli personaliga) dubleerida lastele tegevusringe,
eriti kuna koolipäevad on lastele niigi
pikad ja ringid on pandud toimuma
koolis enne bussiringe, õhtupoolikud
võiksid olla lastele ikka koduses keskkonnas veetmaks aega ka pereringis.
Aga kui on huvilisi, siis alati saab ju
midagi välja mõelda. Kõik ettepanekud, huvitavad ideed ja ka kõige pöörasemad mõtted on teretulnud.
Järgmisest hooajast on juba teada, et
novembris tähistab näitering „SõbraVägi“ oma juubelit. Samuti on kokku
lepitud Staabi- ja Sidepataljoniga, nemad tulevad jälle kahel korral Vigalasse.
Kõikidesse ringidesse ootame uusi liikmeid, olge aktiivsed ja tulge osalema!
Usun, et Kivi-Vigala Rahvamaja on
igati mõnus koht oma sündmuse läbiviimiseks, peoõhtute kultuurseks külastamiseks ja lõõgastumiseks.
Heli Lints
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS
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uut last;
- kehtestada Vigala valla tunnusega
käepaelte hinnaks a’ 2 eurot.
16.06.2015 istungil otsustati:

Vigala Vallavalitsuses
09.06.2015. istungil otsustati:
- määrata teenindusmaad neljale teele;
- seada hoonestusõigus kahele maaüksusele;
- väljastada projekteerimistingimused Palase külas ühe reoveesüsteemi
projekteerimiseks;
- väljastada projekteerimistingimused Tõnumaa külas ühe puurkaevu ja
veetrassi rajamiseks ning kooskõlastada selle asukoht;
- anda kirjalik nõusolek Kivi-Vigala
külas ühe kuuri katusekatte vahetamiseks ning Naravere külas ühe
elamu katusekatte ja avatäidete vahetamiseks. Vallavalitsusele esitada
tõend vana katusekatte utiliseerimise
kohta;
- väljastada ehitusluba Leibre külas
teravilja tootmishoone ehitamiseks
peale Päästeameti kooskõlastuse saamist;
- väljastada projekteerimistingimused
Vana-Vigala külas ühe elamu katuse
osaliseks rekonstrueerimiseks ja fassaadi soojustamiseks;
- väljastada kasutusluba Vanamõisa
külas puurkaevu ja kanalisatsiooni
kasutusele võtmiseks;
- kiita heaks ühe hajaasustuse programmi aruanne puurkaevu ja kanalisatsiooni rajamiseks;
- paigaldada Kausi teele, teeregistri
nr 8840033, alates kilomeetrist 1,199
kuni kilomeetrini 1,899 (pikkusega
700 meetrit) hoiatusmärk 172 „Jalakäijad” (hoiatab lähenemisest teelõigule, kus jalakäijad liiguvad sõiduteel) koos lisateadetetahvliga 821
(700m);
- eraldada sotsiaaltoetusteks 223,98
eurot;
- kustutada Kivi-Vigala Lasteaia laste nimekirjast seoses kooli minekuga
viis last ning kinnitada nimekirja viis

- suunata volikogule arutamiseks ja
otsustamiseks Illaste ja Tõnumaa
turbarabade teede kasutamise lepingu tingimused. Vallavalitsus teeb
volikogule ettepaneku sõlmida leping
tingimustel, et ettevõtja tagab Illasteraba tee teeseisundi samas seisus,
mis praegu, ning Turbaraba teed ei
kasutata väljaveoteena;
- jagada üks kinnistu Sääla külas kaheks maaüksuseks;
- väljastada kasutusluba Vana-Vigala külas hosteli kasutusele võtmiseks
peale päästeameti kooskõlastuse saabumist;
- kanda maha seoses materiaalse ja
moraalse vananemisega vallavalitsuse arvel olevad väikevahendid;
- lugeda Vana-Vigala Põhikooli direktorikonkurss luhtunuks. Ükski
kandidaat ei vasta täielikult miinimumnõuetele. Samal kujul konkursi pikendamine või kordamine ei ole
mõttekas, kuna 10. juunini (st kooliaasta lõpus) oli kõigil huvilistel aega
dokumente esitada. Variandid edasiseks tegutsemiseks:
1. Leida sihtotsinguga koostöös kooli
hoolekogu esindajaga ja õppenõukogu
esindajaga Vana-Vigala põhikoolile
direktor-õppealajuhataja. Kokkuhoitud vahenditest leida osaajaga sotsiaalpedagoog (Vana-Vigala põhikooli
vajadus). St minna sama stsenaariumi järgi, mis oli konkursi korral.
2. Leida sihtotsinguga koostöös kooli
hoolekogu esindajaga ja õppenõukogu
esindajaga koolile direktor-õppealajuhataja. Kokkuhoitud vahenditest leida osaajaga sotsiaalpedagoog (VanaVigala põhikooli vajadus).
Alates septembrist anda koolide ja
lasteaedade personalile (juhid ja töötajad) ülesanne töötada välja lahendused ja strateegia kahe kooli ja kahe
lasteaia ühendamiseks üheks asutuseks 2016/2017 õppeaastaks (eeldatavalt üks asutus nelja asukohaga
nagu praegu, kui ei tule paremaid
lahendusi). St leida kokkuhoiukohad,
tegevuste ühitamise kohad, struktuurimuudatused jne.
St optimaalseima skeemi töötavad
välja eeskätt 4 tänase eri asutuse
töötajad üheskoos. 2016. a suvel vastavalt toimunud plaanile muutub
asutuse struktuur eeskätt olemasolevate töötajate baasil. Vajadusel ava-

lik konkurss mõnede ametikohtade
täitmiseks.
3. Kuulutada kohe välja uus konkurss
valla kahe kooli ja kahe lasteaia ühise juhi leidmiseks, kes alates septembrist korraldab dokumentatsiooni
koostamine ja strateegia koostamise,
et alates 2016/2017 oleks ka juriidiliselt tegemist ühe asutusega (eeldatavalt üks asutus nelja asukohaga nagu
praegu, kui ei tule paremaid lahendusi). St kohe viime kõik haridusasutused ühe juhtimise alla ja aasta jooksul
asutused ühendatakse. Eeldab juba
2015/2016 õppeaastast asutuste juhtimise mõningast ümberkorraldamist
ja võimalikke koondamisi. Vajalik on
osalise ajaga õppealajuhataja mõlemas koolis, sotsiaalpedagoog jms.
Konkursi ülesandeks ongi kandideerijatel esitada oma nägemus (olemasoleva vabalt kättesaadava info
põhjal), kuidas korraldada 4 asutust
ümber üheks ja mis selle tagajärjel
paremaks muutub;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 65 eurot.
30.06.2015 istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimused
Kivi-Vigala külas ühe abihoone ehitamiseks ja Tiduvere külas ühe abihoone ehitamiseks;
- väljastada projekteerimistingimused
Kivi-Vigala külas ühe puurkaevu rajamiseks, Vaguja külas ühe puurkaevu rajamiseks ja kooskõlastada kahe
puurkaevu asukohad;
- anda kirjalik nõusolek Sääla külas
ühe abihoone katusekatte vahetamiseks ja Vana-Vigala külas ühe elamu
fassaadi soojustamiseks ning elamu
ja kuur-garaaži ühendava osa lamekatuse asendamiseks viilkatusega;
- väljastada kaevetööde luba Tiduvere
külas metsa ülestöötamiseks väljaveotee korrastamiseks ja kuivenduskraavide kaevamiseks;
- väljastada ehitusluba Rääski külas
ühe elamu rekonstrueerimiseks ja
kahe abihoone lammutamiseks, valguskaabli paigaldamiseks ning hooldekodule lifti paigaldamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 65 eurot;
- kustutada Vana-Vigala lasteaia laste nimekirjast seitse last ja kinnitada
lastaia nimekirja seitse last;
- kuulutada välja lihthange Kivi-Vigala põhikooli õpilastranspordi teenuse korraldamiseks;
- kinnitada valla reklaamsärkide
müügihinnaks 8 eurot;

VIGALA SÕNUMID
- maksta Vana-Vigala Raamatukogu
direktorile seoses 45 tööaasta täitumisega lisatasu 200 eurot.
Vigala Vallavolikogus
25.06.2015 istungil otsustati:
- kinnitada Kurevere küla külavanemaks Aive Sildoja;
- eraldada investeeringute reservist
kuni 5000 eurot Vana-Vigala Lasteaia mööbli soetamiseks;
- arvata välja Vigala Vallavolikogu
kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisust Meelis Välis;
- määrata sihtotstarbed neljale katastriüksusele;
- anda nõusolek Rapla maakonna Vigala valla maaüksuste jätmiseks riigi omandisse ja määrata maaüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt: Araste
küla, Märjamaa metskond 263 maaüksus, piiriettepanek nr AT1502100082,
ligikaudse pindalaga 1,38 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (011,M);
Avaste küla, Märjamaa metskond
264 maaüksus, piiriettepanek nr
AT1502100083, ligikaudse pindalaga
2,69 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (011,M); Kesu küla, Märjamaa
metskond 270 maaüksus, piiriettepanek nr AT0802200042, ligikaudse
pindalaga 1,87 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (011, M); Kojastu küla,
Märjamaa metskond 265 maaüksus,
piiriettepanek nr AT1502110005, ligikaudse pindalaga 0,46 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (011, M);
Naravere küla, Märjamaa metskond
266 maaüksus, piiriettepanek nr
AT1502110010, ligikaudse pindalaga
3,08 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (011, M); Palase küla, Märjamaa
metskond 271 maaüksus, piiriettepanek nr AT0802050027, ligikaudse pindalaga 4,57 ha, sihtotstarve
- maatulundusmaa (011, M); Päärdu
küla, Velise metskond 85 maaüksus,
piiriettepanek nr AT1502110020, ligikaudse pindalaga 26,46 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (011,
M); Tiduvere küla, Märjamaa metskond 267 maaüksus, piiriettepanek
nr AT1203070011, ligikaudse pindalaga 4,35 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (011,M); Tiduvere küla,
Märjamaa metskond 268 maaüksus,
piiriettepanek nr AT1502110024, ligikaudse pindalaga 0,45 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (011,M); Vana-Vigala küla, Märjamaa metskond
269 maaüksus, piiriettepanek nr
AT0804090017, ligikaudse pindalaga
0,34 ha, sihtotstarve - maatulundus-
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maa (011, M);
- taotleda munitsipaalomandisse Vigala vallas AS-i Matsalu Veevärk
omandis olevate ehitiste alused ja
neid teenindavad maad ning määrata
maaüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt: Vana-Vigala küla, Hariduse tn
4b puurkaev-pumbamaja (120274722)
ja veetöötlusjaam (220677764) alune
ja teenindusmaa, sihtotstarve - tootmismaa; Vana-Vigala küla, Jaama
tn 21a veetorn (120690710) alune ja
teenindusmaa, sihtotstarve - tootmismaa; Vana-Vigala küla, Matsu
(k.ü. 88401:001:0289) reoveepuhasti
(220553667) alune ja teenindusmaa,
sihtotstarve - jäätmehoidla maa; Vana-Vigala küla, Raudtee tn 14 reoveepuhasti (220693809) alune ja teenindusmaa, sihtotstarve - jäätmehoidla
maa; Kivi-Vigala küla, Kooli tn 6a
puurkaev-pumpla (120556180) alune
ja teenindusmaa, sihtotstarve - tootmismaa; Kivi-Vigala küla, Sääla tee
8a kaevumaja (120690390) alune ja
teenindusmaa, sihtotstarve - tootmismaa; Kivi-Vigala küla, Reoveepuhasti
reoveepuhasti-tehnohoone

(220548997) alune ja teenindusmaa,
sihtotstarve - jäätmehoidla maa;
- minna üle korraldatud jäätmeveole;
- sõlmida ERA Valdus ASiga Turbaraba tee kasutamise leping tingimusega, et AS kasutab eelpool nimetatud teed ainult turba tootmisega
seotud tehnika transpordiks Tõnumaa turbaraba ja Illaste turbaraba
vahel. Nimetatud teed ei kasutata
turba väljaveoks;
- sõlmida ERA Turvas OÜga Illasteraba tee kasutamise leping tingimusega, et OÜ tagab turba väljaveo
kestel Illasteraba tee seisundinõuetele vastavuse ja likvideerib teetammile ja teekattele tekitatud võimalikud
kahjud ning kui esineb teeäärsete
kinnistute elanikelt kaebusi tolmu
osas, kohustub ettevõte tegema tolmutõrjet;
- eraldada reservfondist 320 eurot Rapla Haigla rahastamiseks;
- leida sihtotsinguga Vana-Vigala
Põhikoolile direktor-õppealajuhataja
kohusetäitja ning 2016/2017 õppeaastaks moodustada kahest põhikoolist
ja kahest lasteaiast üks asutus.

Vigalas viiakse koolid ja lasteaiad ühe juhtimise alla
Juuni volikogus arutati Vana-Vigala põhikoolile juhi leidmist ning koolide
ja lasteaedade juhtimise ümberkorraldamist. See tähendab, et meil jäävad
endiselt kasutusse olemasolevad põhikoolide ja lasteaedade hooned nii Kivikui ka Vana-Vigalas, kuid neist moodustatakse järgmise õppeaasta jooksul
üks asutus – Vigala põhikool (mille juures asuvad lasteaiarühmad).
Arutelu lähtekohaks olid järgmised eesmärgid:
kindlustada meie laste arenguks parimad eeldused;
kasutada raha ja vahendeid parimal võimalikul viisil;
luua tingimused ühise vastutuse ja koostöö jaoks alates lapse lasteaeda minekust kuni põhikooli lõpetamiseni. Lisaks soovitavalt süvendada
koostööd kutsekooliga.
Kui tuua erasektorist näide, siis majale müüri laduja tegevusest sõltub see,
kuidas peavad oma tööd tegema krohvija ja viimistleja. Kui müür on kehvalt laotud, kulub pärast ebamõistlikult palju materjali ja tööks kulub palju
aega. Kui iga töölõigu tegija mõtleb ka teistele, on tulemus parim.
Volikogus otsustati, et Vana-Vigala Põhikooli direktor-õppealajuhataja ametikohale leitakse muudatuste läbiviimise ajaks, st umbes aastaks, kohusetäitja. Alates septembrist moodustatakse kõigi tänaste asutuste juhtide ja
töötajate osalusel töörühm, kellel on võimalik läbi arutada ja teha konkreetsed ettepanekud loodava asutuse koosseisu ja toimimise osas. St kõik tänased asutused saavad anda oma panuse selleks, et uus loodav asutus toimiks
parimal võimalikul viisil.
Seejärel teeb volikogu otsuse uue õppeasutuse moodustamise kohta ning
2016/2017 õppeaastat alustame juba uutmoodi. Loodava töörühma mõtteid
on loomulikult võimalik ka varasemalt järk-järgult ellu viima hakata. Samuti on plaanis juba sellest sügisest leida tööle sotsiaalpedagoog, kelle peamine tööpõld saab olema Vana-Vigalas.
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Jäätmeveost ja pakendite
sorteerimisest
Korraldatud jäätmeveole üleminekust
Juunis arutati jäätmeveo korraldamist kõigepealt koos külavanematega
ja seejärel volikogu istungil. Otsustati, et uuendatavasse jäätmekavva
kirjutatakse sisse korraldatud jäätmevedu. See tähendab, et viiakse läbi
hange Vigala valla territooriumil vedaja leidmiseks ning kõik inimesed
liidetakse automaatselt jäätmeveoga
(juhul kui kinnistu osas pole antud
vabastust). Eeldatavalt tähendab korraldatud jäätmevedu ka madalamat
hinda.
Korraldatud jäätmeveole üleminek
nõuab aega. Selleks, et hange saaks
läbi viidud hästi, on vallavalitsusel
plaanis külavanemate abiga külade
osalusel täiendada jäätmevaldajate registrit ja arutada läbi erinevad
praktilised küsimused. St näiteks
seda, kes soovib koos naabriga (naabritega) hakata kasutama ühiskonteinerit. See tähendab lahenduste leid-

mist kohtade jaoks, kuhu prügiauto
ligi ei pääse jne.
Pakendite sorteerimisest
Lisaks oleme koostöös Keskkonnaministeeriumi spetsialistidega täpsustanud pakendite sorteerimist. Vastavalt
Keskkonnaministeeriumi spetsialistide juhistele tuleb kõik TÜHJAD (st
tavapäraselt tühjendatud pakendid,
pakendeid ei pea pesema) viia pakendikonteinerisse. Ka ohtlike jäätmete
pakendid nagu tühjad kodukeemia
pakendid, tühjad õlikanistrid, tühjad
värvinõud jne tuleb viia pakendikonteinerisse.
Juhul kui ohtliku aine pakend on aga
tootejääkidega, st kui näiteks värvinõu sisaldab värvijääke või kuivanud
värvi või õlikanister pole lõpuni tühjaks valatud, siis tuleb selline saastunud pakend viia hoopis ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Juhul kui toiduaine pakendit ei saa
mingil põhjusel korralikult tühjendada (nt jogurtijääke sisaldav pakend),
siis sellise pakendi koht on olmejäätmete konteineris.

1. juulist avati uus bussiliin nr 35
Märjamaa - Kivi-Vigala - Märjamaa.
Buss sõidab tööpäeviti 2 korda päevas
(hommikul ja õhtul).

3501

MÄRJAMAA - KIVI-VIGALA

3503

VÄLJUMISE AEG

6:25
6:26
6:30
6:34
6:37
6:40
6:42
6:45
6:49
6:51
6:54
6:56
6:59
7:01
7:04
7:06

17:30
17:31
17:35
17:39
17:42
17:45
17:47
17:50
17:54
17:56
17:59
18:01
18:04
18:06
18:09
18:11

3502
km

km

PEATUSE NIMI

0,0
0,8
3,5
6,6
8,9
10,8
12,3
14,5
17,8
19,4
21,3
22,8
25,1
26,9
29,0
30,7

0,0
0,8
2,7
3,1
2,3
1,9
1,5
2,2
3,3
1,6
1,9
1,5
2,3
1,8
2,1
1,7

MÄRJAMAA
LEMMIKU
POSTIJAAMA
PAEKÜLA
KUUDA
TOLLI
TOLLI TEE
TEENUSE TEE
TIDUVERE
VANA-VIGALA
JAAMA
OESE
KESK-VIGALA
ARASTE
RABA
KIVI-VIGALA

Liiklus toimub tööpäeviti

km

3504

VÄLJUMISE AEG

30,7
29,9
27,2
24,1
21,8
19,9
18,4
16,2
12,9
11,3
9,4
7,9
5,6
3,8
1,7
0,0

7:51
7:50
7:46
7:42
7:39
7:36
7:34
7:31
7:27
7:25
7:22
7:20
7:17
7:15
7:12
7:10

Rapla haiglal on palve, et polikliinikusse arsti vastuvõtule tulekul käiksite
kindlasti läbi REGISTRATUURIST.

Seal on võimalus täpsustada Teie andmed (kas mob. nr on muutunud, kas
olete vahetanud elukohta või on Teil
uus perearst jne). See on teie ja meie
jaoks oluline.

Registreerimine on seotud ka SMS
teavitusega: saabuvast esmasest vastuvõtust saadame Teile SMS-meeldetuletuse 2 päeva enne broneeritud vastuvõtuaega.
Meil on olnud probleeme, kus andmed
pole olnud õiged, patsient on unustanud vastuvõtule tulla ja samas pole me
saanud pakkuda seda vastuvõtuaega
mõnele teisele järjekorras ootavale
haigele.
ARSTI VASTUVÕTULE TULEKUL
PÖÖRDUGE KÕIGEPEALT
REGISTRATUURI !

Otsib oma kollektiivi aktiivset töötajat,
kes on töökas, hoolas ja hea stressitaluvusega ning on valmis meeskonnatööks.

Head kasutamist!

Liin nr 35

Head Raplamaa
inimesed!

18:56
18:55
18:51
18:47
18:44
18:41
18:39
18:36
18:32
18:30
18:27
18:25
18:22
18:20
18:17
18:15

Kandideerida saab poleerija, saeoperaatori ja CNC-operaatori ametikohale.
Kandideerija vanus võiks jääda vahemikku 22-35 aastat. Eeldame eelnevat
töötamise kogemust (üks kõik millises
valdkonnas).
Pakume kandidaadile kohapealset
väljaõpet ja vähemalt Eesti keskmist
palka (peale katseaja edukat läbimist).
Tööriided ja kaitsevahendid on tööandaja poolt.

Ettevõte toodab peamiselt graniidist ja
marmorist tööpindasid, lisaks tellimustööna kõikvõimalikke kivist tooteid.
Töökoht asub Vana-Vigalas, Veetorni
4a, uues renoveeritud tootmishoones,
kus on olemas tänapäevased pesemise
ja köögi kasutamise võimalused.
telefon: 5252 739
e-post: matis@exclusivestone.ee
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Raplamaa haiglas saab sünnimärke kontrollida

M

aailmas diagnoositakse igal aastal üle 100 000 ja Eestis üle 200
melanoomi ehk sünnimärgist välja
arenenud nahakasvaja. Melanoom on
väga ohtlik vähivorm, kuid õigeaegse
avastamisega on võimalik kõige halvem ära hoida.
Alates juunikuust on SA Raplamaa
Haiglas võimalik sünnimärkide kontrollimiseks minna uudsele teledermatoskoopiale ehk sünnimärgiuuringule.
Sealt saab erialaarsti ehk dermatoloogi hinnangu e-konsultatsiooni vahendusel. Nii saab patsient professionaalset meditsiinilist nõu oma kodukohas,
ilma et ta peaks teise linna erialaspetsialisti vastuvõtule sõitma.
Uuringu käigus kasutatakse mikroskoobi ja valgussüsteemiga spetsiaalset fotokaamerat ehk dermatoskoopi.
Dermatoskoobiga sünnimärgist tehtud pilt aitab näha nahapinna aluseid
tunnuseid, mis tavaliselt silmale näh-

tavad pole. Nahapinna aluste tunnuste hindamine on nahakasvaja varases
arengustaadiumis eriti oluline. Pärast
piltide tegemist saab need läbi Dermtesti tarkvara saata kiirelt ja mugavalt erialaspetsialistile hindamiseks.
Pilte uurivad Eesti tunnustatud dermatoskopistid Dr. Niine nahakliinikust. Dermatoloog määrab patsiendile diagnoosi ning annab e-teenuste
vahendusel edasised juhised.
Tervishoiutöötaja teeb patsiendile muret valmistavast sünnimärgist
pildi ning edastab selle erialaarstile
ülevaatamiseks. Arst teeb vajalikud
uuringud ja teavitab tulemustest
patsienti. Kuna pildid säilivad andmebaasis pikemat aega, on võimalik
sünnimärgi arengut aja jooksul jälgida. Pahaloomulise nahakasvaja õigeaegsel avastamisel saab raviga kiiresti alustada.
Inimene peaks uuringule tulema,

Uued raamatud Kivi-Vigala
raamatukogus

teised kahjurid
Miks päike tõuseb põhjast? Ülesandeid nuputamiseks.
Mina, õpetaja: valik eesti õpetajate
mälestusi elust ja koolist
Sichel, Deborah Naiste tujud: mida
iga naine peab teadma hormoonidest,
ajust ja emotsionaalsest tervisest
Hindpere, Evi Pärimine: pärandaja,
testament ja pärijad ehk mis saab
peale surma?
Leeben, Sandra Süües ilusaks
Tantsupeo MERI lood ja laulud ÜhesHingamine (CD)
Soomere, Ilmar Unenägude sümboolika
Silmato, Vaike Venemaa
Hiiemäe, Mall Virumaa vanad vaimujutud
Bancroft, Lundy Vägivallatseja lapsevanemana

Ilukirjandus:
Fenwick, Liz Cornwalli armulugu
Ader, Hugo Isa voodi all
Moyes, Jojo Mina enne sind
Nesbø, Jo Prussakad
Oll, Sulev Põrgupõhja viimane Jürka
Megre, Vladimir Uus tsivilisatsioon
Levy, Marc Vabaduse lapsed
Nurme, Juhan Vana tare hõng
Teabekirjandus:
Grandin, Temple Autism
Eesti mõttemaastikud: Ööülikooli
loengud
Eesti sõnateater 1965-1985. I köide
Talving, Hanno Eesti vallamajade
ajaloo teatmik
Forell: eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid
Kangur, Paavo Jaak Joala
Kasvatustegelikkus õppija ja õpetaja
pilgu läbi. II osa.
Kula, Pilvi Kirja eelharjutused vasakukäelisele lapsele
Desserich, Brooke Kirjad Elenalt
Mölder, Kadri Kui aju puhkab
Valgre, Raimond Laulik 22 seadet segakoorile/ansamblile (noot)
North, Michael Läänemere ajalugu:
kaubandus ja kultuurid
Aasma, Ants Majandusmatemaatika
ülesannete kogu
Konsa, Kurmo Majavamm, puukoi ja

Luulet:
Alliksaar, Artur Ajajõe taga
Hirv, Indrek Kassitoome

kui ta nahal esineb kasvav, veritsev,
sügelev või muul viisil muutuv sünnimärk. Melanoomi riski võib oluliselt suurendada ka liiga intensiivne
päikesevalgus või pidev solaariumi
külastamine. Kindlasti tuleks enda
sünnimärke tähelepanelikult jälgida
ka siis, kui kaebusi ei esine, kuid teie
lähisugulastel on esinenud melanoomi või mittemelanoomset nahavähki.
Teledermatoskoopia teenus on tasuline. Ühe sünnimärgi uuring maksab 20€. Kui uurimist vajab rohkem
sünnimärke, siis iga järgneva uuringu hind on 10€.
Sünnimärkide uuringut on võimalik
teha haigla polikliiniku protseduuride
kabinetis esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14 – 16. Eelregistreerimine ja
info 48 44 050.
Riina Hallik
Dermtest projektijuht
Teksti toimetas Eleen Laasner
Rimm, Kati Merehõbe
Atlas, Thavet Raamideta maalide galerii
Kivi, Aita Ära möödu must lähedalt
Lastele ja noortele:
Eestis elu üsna lill
Larsson, Åsa Kummituslaps: Pax 3.
osa
Contra Kõik on kõige targemad
Muldma, Karin Laulupai läks rändama
Tinnuri, Urve Lumekuninganna märkas lehes ...
Maailma rahvaste muinasjuttude
kuldraamat
Meie lapse lauluraamat
Kivipõld, Kadri Meisterdades meistriks
AUGUSTIS RAAMATUKOGU JA
AIP AVATUD
T ja N 11.00 - 17.00
Ilusat suve!

Kivi-Vigala raamatukogu osaleb
Rapla maakonna raamatukogude suveprogrammis

„SUVERAAMAT 2015“
01.06.2015-31.08.2015

Lugema on oodatud kõik lapsed 1. - 9. klassini
Lugemispassi saab kätte raamatukogust.
„Suveraamat 2015“ pidulik lõpetamine ja parimate autasustamine
koos üllatusega toimub septembris Märjamaal.
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Vana-Vigala Rahvamaja tegemistest 2014-2015 hooajal

O

ngi selleks korraks läbi saanud
üks hooaeg, seda vähemalt igapäevastes toimetustes, ehkki üht-teist
võetakse rahvamaja ringide poolt ette
ka suvisel perioodil. Mis siis võiks olla
eredaimad hetked ja suurimad õnnestumised hooajal?
Visuaalses plaanis on muudatusi igatahes toimunud silmnähtavalt. Tänu
Vigala vallale toetusele ja Nurme grupi ehitusmeeste vilkale toimetamisele
on rahvamajal ees uued uksed ja ka
tualettruumid on saanud uue kaasaegse väljanägemise. Üle on vaadatud ja
korda sätitud saali valgustid, selle töö
juures oli abiks Halinga Energeetika.
Värskema ja valgema ilme on saanud
ka rahvamaja fuajee ja seda tänu Ahti
Hintsu asjaajamisele ning annetusele sihtasutuselt Tallinna Teaduspark
Tehnopol. Kuna maja on suur ja selle
korrastamine on väga kulukas, tasub
rõõmu tunda, et üht-teist on ikka ilusamaks muutunud.

Ehkki ilus ilme on oluline, on siiski
tähtsam, mis majas toimub. Hooaeg
algas rahvamaja 25. juubelipeoga,
kuhu oli kokku tulnud palju rahvamaja toetajaid, sõpru ja ka pidulisi.
Kingituse ettevalmistamisega tuli natuke vaeva näha, nimelt oli kingisooviks panus rahvamaja edendamiseks
vajaliku sotsiaalne kapital ehk siis
maakeeli vanasõna abil väljendudes
„ärgu olgu sul 100 rubla, vaid 100
sõpra”. Eks järgnevate ürituste hulgas oli ka palju sellest ideest alguse
saanud ettevõtmisi. Nagu näiteks see,
et korra aastas saab kokku Vigala
menuansambel „Polic” ning korraldab
rahvamajas korraliku peoõhtu. Sellel
aastal purustati ilmselt ka saalirekord. Ürituse läbiviimiseks sai mööblit laenatud nii raamatukogust kui ka
TTK-st, kuid ikka tuli toolidest puudus. Sellega lepiti nurinata ning kuna
tantsupõrand oli kogu pidu tantsijaid
täis, saadi ka ilma istumisaluseta jalga puhata. Suurem katsumus on ootamas ees 2016. aasta jaanuaris, kui
„Polic” taas lavale ja seekord lausa
juubelit pidama tuleb.
Sellel hooajal käis meil ka mitmeid
külalisesinejaid. Tuntuim neist muidugi superstaar Ott Lepland. Suutsime teiste asutuste abil rahvamajja tekitada väga vahva kontserdiruumi ja
külastajaid oli kohale tulnud ka väl-

jaspool valda. Üritus jäi küll veidikene miinustesse, aga loodame tuleval
hooajalgi ühe suuremat sorti artisti
esinema tuua. Lisaks tantsuansamblitele oli võimalus sellel hooajal näha
ka teatrit. Nii oma „Topelt-Kiiksu” kui
ka Comedy Estonia standup komöödia
õhtut, Saue valla Mänguteatrit ning
aprillis võis Raplamaa Harrastusteatrite vahendusel tutvust teha maakonna parimate harrastajate loominguga.
Teater maale vahendusel on plaanis
ka üks kutseline teatrietendus kohale
tuua.

Ettevalmistusi uue etenduse välja
toomiseks teeb hetkel näitetrupp „Topelt-Kiiks”. Kavva on võetud A. Kitzbergi „Neetud talu”, mida augustis
võib näha erinevates muuseumides.
1. augustil C.R. Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal, 8. augustil Sillaotsa
Talumuuseumis ja 21. augustil XX
Külateatrite festivalil Palamusel. Vigala rahvas saab lavatükki näha 26.
septembril. Siis tähistab Vana-Vigala
näitetrupp „Topelt-Kiiks” oma tegevuse 25. juubelit. Selleks puhuks ootame kohale kõiki endisi näitlejaid ja
sõpru!
Hooaja sisetegevused lõpetasid aga
väärikalt FS „Kiitsharakad” oma juubelipidustustega ning ka sellele üritusele oli kohaletulnuid üle Eesti.
Üht-teist võeti ette noortekekuseski, sel aastal liikusid noortekeskuse
ringid ja tegevused isegi väljapoole
rahvamaja. Tänu projektile "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine
läbi noortekeskuste" oli Vana-Vigala
põhikoolis võimalik kõigil huvilistel
osaleda nii loovus- kui ka näiteringis.
Näiteringi noored võtsid osa ka kooliteatrite festivalist Märjamaal. Samuti
toimus kaks ettevõtmist loovuse arendamiseks Kivi- Vigala põhikoolis.
Eriti meeleolukaks kujunesid noortekeskuse lastekaitsepäevaks valminud sündmused. 30. mail tähistasime väikeste Pipisõpradega koostöös
Vana-Vigala raamatukoguga Pipi 70.
sünnipäeva. Antud päev leidis kaasrahastamist ANK projektikonkursi vahenditest. 1. juunil aga toimus Norra
Riskilaste projekti kaasabil koostöös
Vana-Vigala Põhikooliga Lastekaitesepäeva tähistamine. Üritusel toimusid erinevad õpitoad: klaasitööde ja
küpsisetordi valmistamine, Wii tant-

sutuba, suvelugemise tutvustamine
raamatukogus ning lõpuks vabalava,
mille teemaks Vigala muistendid.
Noortekeskuse suve lõpetas Suvealguse pidu koos jaanilõkke süütamise,
vallatute võistluste ja diskoga.
Omamoodi traditsiooniks on ka kujunenud, et sügiseks otsime omale uut
noorsootöötajat. Info tööülesannete ja
tegevuste kohta tuleb augustis. Kui
aga tunned, et soovid kaasa lüüa või
tead kedagi, kes sellele kohale sobiks,
võid info rahvamajja edastada.
Need olid siis lühidalt eelmise hooaja eredamad hetked. Suvi on ringi
rändamiste ja puhkuste aeg ning siis
tekib rohkem igasuguseid mõtteid ja
ehk ka soove, kuidas oma vaba aega
sisukamalt veeta. 1. juulil toimus väikeses ringis rahvamaja potentsiaali
analüüs ning mõttetalgud uute tegevuste välja pakkumiseks.
Ideed, mida välja pakuti:
ringide töö. Uusi ringe kahjuks välja ei pakutud. Kui armas lehelugeja leiab, et oleks järgmisel hooajal
tahtmist ja lusti millegi harivaga tegeleda, siis ole hea anna oma soovist
teada. Äkki on võimalik leida mõttekaaslasi ja see idee teostada. Samuti
kui leiad, et tegeled huvitava hobiga
oleksid ehk nõus oma oskusi teistega
jagama?
sündmused ja ettevõtmised.
Diskod noortele – paar tükki aastas
oleks täiesti teostatavad. Võiks ju rakendada ka oma noori.
Teatrietendused – 3-4 lavastust aastas on täiesti võimalik korraldada.
Teatriga seoses tahaks tänada TTK
õpetajaid, kes on leidnud võimaluse ja
pidanud vajalikuks õpilasi teatrisse
tuua. Kuid etendustega seoses oleks
vaja hankida lavale mõned prožektorid ning ka saalitoolid vajaks välja
vahetamist.
Tantsuõhtud – neid tuleb hooaja
jooksul kokku kuskil 6-8. Huvi nende vastu on üsna arvestatav, suurim
probleem aga korra tagamine. Siin on
abi olnud sotsiaalset kapitalist - Ilona
Pappe ja Kristi Harlamov on aidanud
vabatahtlikus korras pileteid müüa
ja suutnud tagada selle, et peole ilma
piletiteta isikud ei pääseks ning suured tänud neile selle eest. Aga ootaks
ettepanekuid ja pakkumisi ka selle
kohta, kuidas tagada kord peo lõpu-
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ni. Selge on see, et kallid turvafirmad
viiks piletihinna liiga kõrgeks ja siis
kaob publik. Samuti eeldab kõrge pileti hind kvaliteetsemat teenust, mida
hetkel olemasoleva inventari ja maja
üldilmega tagada ei suuda.
Piljarditurniir – annab ehk korraldada, kuna majas on vaid üks piljardilaud tuleks ehk teisi tegevusi juurde
mõelda. Kui on huvilisi ja oskajaid,
kes suudaks aidata turniiri korraldamisel, andke teada.
Lõpetuseks kaks uuemat ettevõtmist,
mida uuel hooajal läbi viia.
1. Praktikumide sari „Õppiv küla”.
Eesmärgiks korra kuus kokku saada
ja siis millegi tegemist õppida. Mõningad ideed, mida ühiselt õppida - õuna
konserveerimine erinevatel viisidel,
õlle valmistamine, jõulu ettevalmistused ja aiatööd kevadel.
2. Tantsuõhtu „Vigala tähed” novembris. Siia ootame kõiki julgeid ja
ettevõtlike lauluhuvilisi. Tantsuõhtul
esinevad kohalikud inimesed, valmistades ette 2-3 esinemisnumbrit. Esinejaid hindab žürii ja rahvas. Oma
soovist esineda ja lugude valik tuleb
registreerida rahvamajja 15. septembriks. Edasi on võimalus saada
konsultatsiooni ja nõu ning lood valmistatakse kontserdiks ette. Täpsem
info tulekul.
Kõigile ilusat suve ja meeldivat
koostööd soovides,
Astra Põlma
19. juulil 2015 Eestimaa avatud talude
päeval olete oodatud
-

UUSKAUBI ÜRDITALUS

Ringkäik ravimtaimedega
tutvumiseks kell 11.00, 13.00
ja 15.00
Töötuba “Tee oma tee“
Talutoodete müük
Avatud kohvik
Info 5692 6856

Eli Luik südamest vabandab valla töötajate ja valla rahva ees oma ägedaloomulise käitumise ja halva sõnavaliku pärast.
Vabandan, kui ka minu ees
vabandatakse.
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Veel kord Poti laadast

O

n rõõm teatada, et tänaseks on
enam-vähem paika loksunud
Poti laada päevakava. Esinejateks on
seekord Märjamaa lõõtsanaised, keda
võib kuulda-näha kell 11.00, ning
meie oma naerusuised Kiitsharakad,
kes astuvad üles kell 13.00. Hetkel
käivad läbirääkimised veel kolmanda
esinejaga ning loodame väga, et vastus tuleb meie jaoks positiivne.
Paralleelselt laadaga toimuvad laadaplatsi vahetus läheduses Raplamaa
meistrivõistlused
tuletõrjespordis,
mis avatakse kell 10.00 koos laadaga.
Kõik huvilised saavad võistlusi oma
silmaga jälgida ning oodata on ka tuletõrjetehnika paraadi. Samal päeval
toimub Vana-Vigalas ka MTÜ Vigala
Külade Ümarlaua poolt korraldatav
iga-aastane Vigala külade päev ning
lauluväljakul saab osaleda kahes toredas õpitoas. Kell 11.00 toimub õpituba „Lips läbi“, juhendajaks Vigala
juurtega ja ideedest pakatav käsitöömeister Tiiu Jalakas. Kui soovid osaleda, võta võimalusel kaasa üks meeste lips. Kell 13.30 toimub samas kohas
korstnapühkija õpituba, kus oma tarkusi jagab Vigala inimestele tuntud
korstnapühkija Meelis Remmel, kes
on lubanud korstnapühkimise ja soemüüri puhastamise puust ja punaselt
ette näidata. Ootame õpitubadesse
rohkelt osalejaid!
Eelmise kuu lehes sai juba välja kuu-

lutatud soolase küpsetise konkurss.
Selleks, et kooki/pirukat jätkuks
maitsmiseks suurele hulgale inimestele ja tingimused oleks osalejatele
võrdsed, peaks see olema piisavalt
suur (plaaditäis umbkaudsete mõõtudega 30 x 30 cm, mille lõikame kohapeal väikesteks tükkideks). Konkurss
on nn „pime“, mis tähendab seda, et
küpsetised saavad endale numbrid ja
seega ei tea rahvas, kelle küpsetatud
kooki ta parasjagu maitseb. Iga degusteerija valib oma lemmiku ning kolme
parima küpsetise autorid saavad ka
auhinnad! Palume küpsetised kohale
tuua hiljemalt kella 11.00-ks!
Kui soovid laadal midagi müüa, siis
oleks hea teada, et Vigala valla inimestele on kauplemiskoht tasuta!
Kaugemalt tulnud kauplejatele on kohamaks meeldivalt taskukohane - 10
eurot. Kui on vajadus kasutada elektrit, maksab see lisaks 5 eurot. Käsitööga kauplemine on meie laadal aga
hoopis tasuta! Kui kellelgi Vigala inimestest on mõni head kaupa pakkuv
tuttav või sugulane, siis võib julgesti talle meie laadal kauplemist välja
pakkuda!
Et laadapäeval kõik paremini sujuks,
palume kauplemissoovist ja ka koogikonkursil osalemisest kindlasti eelnevalt teada anda meiliaadressil potilaat.vigala@gmail.com või telefonil
505 6967 (Silja).
Kohtume 9. augustil Vana-Vigalas
laadal!

Külade ekskursioon 19. juulil

Külastame AVATUD TALUDe raames talusid Pärnu- ja Läänemaal.
Väljasõit kell 7.00 Jaamast.

Osalustasu 3 eurot. Bussisõit tasuta.
Palun registreerida Ojapere küla külavanemale, Oese küla külavanemale,
Vana-Vigala küla raamatukogusse.

Märjamaa Folgi raames toimuvad kontserdid Vigala Vallas

Neljapäeval, 30. juuli kell 14.00 Kivi-Vigala Hooldekeskuses
Läti rahvatantsurühm Resgali
Reedel, 31. juuli kell 14.00 Vana-Vigala folkloorilaagris
Põhja-Küprose rahvatanturühm Iskele
Reedel, 31. juuli kell 19.00 Kivi-Vigala külakeskuse ees
Itaalia rahvatantsurühm Gazzara
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Teekond maakerke maale

E

simene peatus Vigala 10. küladereisidel toimus Ristil sularahaautomaadi juures. Risti on väravaks
nii Läänemaale kui ka saartele. Meie
Vigala küladerühma esialgses plaanis
oli külastada Vormsit, kuid uue laeva
tulekuga kardeti laeva püsivuse pärast ning pileteid ei saanud. Nii jäigi sõidusihiks Läänemaa, et tutvuda
antud piirkonna kultuuriloo, looduse
ja vaatamisväärsustega. Risti asulas
on küüditamisohvrite mälestuseks
püstitatud raudteerelssidest rist. Ka
paljudel Vigala elanikel algas siit Siberi teekond. Meenutav tähelepanek
olnule-möödunule.

Lääne-Nigula vallas Kadarpiku külas oli plaanis päeva alustada Ants
Laikmaa majamuuseumist, varajane
kohalejõudmine lubas olla Haapsalu
linna promenaadi kaldapealsel, jalutada ja istuda Tšaikovski pingil,
imetleda 2005. a jaanuari veetasememärki, vaadata Noarootsi poolsaare
suunas, üle lahe lahutab neid kohti
mõned kilomeetrid. Kahe valla, Ridala ja Noarootsi, üldplaneeringus on
neid kahte valda ühendavale tammile oma koht leitud. Läänemaal tegeldakse veel raudtee taastamisega. Kui
perspektiivseks need projektid osutuvad, seda näitab aeg, selleks paistab
valdadel aktiivsust olla. Kuid ei saa
märkimata jätta, et selle aasta kuue
kuuga on Läänemaa rahvaarv vähenenud 146 inimese võrra, möödunud
aastal 261 inimese võrra samal ajal.
Peagi olimegi Taeblas A. Laikmaa majamuuseumis. Muuseumi perenaisel
Eha Nõmmel jätkus juttu pikemaks
ajaks, ning Vigala rahvale oli hea

kuulda oma kandi mehe lugusid suureks kunstnikuks sirgumisel. Lugusid
tuli kui küllusesarvest, küll kooliajast
kuni maja valmiseni, lastele pakkus
vaheldust must kass, kes pidi juba
5-ndat aastat olema muuseumipalgal.
Muinsuskaitsealune maja ootab samuti renoveerimist, igal aastal külastab majamuuseumi ligi 3000 külastajat. Järgmisel aastal 5. mail täitub
150 aastat A. Laikmaa sünnist. Tema
rajatud kodu lubab teda pidada rohkem Läänemaa meheks.
Hetki Laikmaa eluteest - kodus läks
Ants venna Bernhardi asemel väeteenistusse, kukkumisega hobuse seljast
sattus haiglasse, hiljem arvati reservi. Peterburi õpinguteks ei saanud ta
kohta akadeemias, tundes vajadust
uue keskkonna järgi, saatis oma tööd
Düsseldorfi, kust talle kutse saadeti,
seejärel läks ta jalgsi Riiast Saksa-

maale. 1903. a avas oma ateljeekooli,
teiskordselt veel 1913. aastal töötades kunstnikuna ja õppejõuna kuni
aastani 1932, mil siirdus oma koju
Kadarpiku tallu. Varakult tundis ta
kutsumust olla portretist, lemmiktehnikaks pastell. Hiljem armastas ta
maalida Lääne-Eesti kui ka reisidel
nähtuid maatikke. Tal oli kombeks
töid sõpradele ja tuttavatele kinkida,
seetõttu on muuseumides tema maale vähe. Muuseumis juba mõeldakse,
kuidas tähistada Vigalast pärit suurmehe juubelit järgmise aasta mais,
selleks esialgne kava olemas, jääb oodata küllakutset. Teisalt peaks mõtlema kohapealsele üritusele Vigalas.
Juhan Raudsepa loodud A. Laikmaa
hauasambale kodupargis asetatud
küünlad jäid meenutama „kohtumist“
oma kodukandi Vigala külade rahvaga. Muuseumi perenaist tänasime
Vigala perekonna S. ja H. Aiaotsa teepakkidega.
Noarootsi poole sõites nägime Aulepa
tuuleparki 16 tuulikuga. Tuulikud
seisid, sest oli tuulevaikne. Teisalt
peame teadma, tuulepark suudab
varustada ligi 40000 Eesti pere elektritarbimise. Noarootsi/ Nuckö on
Läänemaa rannikuala, mis läbi imbunud Rootsi ja nõukogude ajaloost.
Poolsaarele minekul tervitab piirivalve putka, mille käskis eelmine president L. Meri Paslepa sõitudel teeäärest koristada, kuid vald jäi kindlaks
nõukogude pärandile. 1770. aastal
oli Noarootsi veel saar, algas võitlus
maa ja mere vahel. Hiljem oli Noarootsi mandrist eraldatud vaid suurte tuulte ajal. Tänaseks on maapind
kerkinud üle 10 meetri (andmed valla kodulehelt).
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Sõidu aeglustuse tegime Pürksi/ Birkas koolimaja juures, märkides, et
Noarootsi gümnaasiumi on jõudnud
palju Vigala koolide õpilasi. Mäletan, et Vana-Vigala kooli kolmandast lennust asus 6 õpilast õppima
rootsi keelt ja Põhjamaade kultuuri
süvendatult. Iseseisvus internaadis
on heaks „elukooliks“. See aasta lõpetas gümnaasiumi Kivi-Vigala endine
õpilane Kristina Muhu ja seda kuldmedaliga. Usun, et gümnaasiumist
tuleb edaspidi häid uudiseid Vigala
rahvale.
Österby poole sõidul jäi tee äärde renoveeritud pritsikuur. Peagi olimegi sadamas, saime imetleda ligi 265
meetri pikkust sadamamuuli, mis
rajatud kohalike talumeeste poolt.
Imestada saab ainult, kui rühma vanim liige 86-aastane Endel Koorep
tutvus muuliga. Österby kaudu toimus paadiühendus Haapsaluga veel
1994. a. Maantee lõpeb Österby sadamas, kust algab ka talvine 2,5 km
pikkune jäätee. Loomulikult on sadamas väga ilus vaade Haapsalu linna
siluetile ning kevaditi liigub sealt üle
tuhandeid rändlinde.
Enne kui edasi rännata, peame märkima paar ajaloolist fakti, rootslased
elasid aastani 1939 poolsaarel, mil
NSVL rajas Eestisse sõjaväebaasid.
Enamik rootslasi lahkus, asemele tulid piirkonna sõjapõgenikud Ida-Virumaalt ja Ingerimaalt.
Edasi oli aeg rutata lõunale, ees ootas
Saare/ Luckholmi mõis. Mõisa trepil
ootas külalisi maja perenaine Anu
Kari. Sisenesime meeldiva toidulõhna saatel laudade taha. Pärast lõunat
kuulsime mõisa renoveerimise lugu,
teisalt toonitati maakool saab olla
edukas läbi mitmesuguste projektide, mille üheks liidriks on majandusjuht.
Siin katkestame reisimuljed, jätkame
sügise poole. Avatud talude ekskursioon ootab 19. juulil, usun järgmine
aasta lähevad järgmised Vigala külad juba teisele avatud külade reisile, kuhu peaks jõudma eelkõige nooremad pered koos lastega. Võib-olla
külastajatel on eluks midagi vajalikku õppida. Ilusat suve ja päikselisi
päevi.
Tekst ja fotod
Jaan Viska

Niitmine jälle moes

21.

juunil toimus esmakordselt
Vana-Vigalas vikatiga niitmisvõistlus. Enne võistlust oli võimalus osaleda töötubades, mida viisid
läbi Sillaotsa Talumuuseumi spetsialistid Kalju Idvand, Jüri Kusmin ja
Maie Kusmin.
Saunaviha valmistamine oli meeleolukas. Vihad valmisid püstijalu,
kükakil ja pikniku vormis. Iga osaleja
sai mitu vihta endale koju, koos teadmiste ja oskustega. Oli ka juhuseid,
kus osalejad jutustasid omi kogemusi
ning ka kogenud muuseumi inimestel
oli midagi uut siitkandist õppida.
Niitmise aluste töötoa tarbeks võeti
museaale kaasa, et näidata erinevaid
variante vanast ajast. Näha sai erinevaid luiskusid, kulunud ja kulumata
käiakivisid ja vanemaid sepavikateid.
Kogu ettevõtmist täiendasid osalejad
oma kogemustega ise.
Vikatiga niitmisel on mitmeid eeliseid: puudub müra, väikesed kulud,
võimalik ise teostada remonditöid,

võimalus ise valida rütmi ja tehnikat.
Käsivikatiga niitmine on üks traditsiooniline töövõte, mida mõnedki veel
tänapäeval kasutavad.
Meie võistlusel osales 8 niitjat, neist
5 meest ja 3 naist ning hindajaks oli
kolm kohtunikku. Võitjateks valiti
seekord: parim naine Liilika Raudhein Võrumaalt ja parim mees Raido
Uesson Kurevere külast. Lisaks sai
eripreemia Ilona Pappe.
Auhinnad panid välja Vigala ettevõtjad Vigala Piimatööstus, Uuskaubi
talu, Liisu Rõivad ja Vigala Külade
Ümarlaud.
Ilm soosis ettevõtmist, publikut ja
osalejaid oli parajalt ning ka järgmisel aastal lubati antud võistlust korraldada, on kujunemas uus traditsioon. Suured tänud korraldajatele,
toetajatele, võistlejatele, osalejatele
ja publikule!
Liina Kikas
Vigala Külade Ümarlaud

Kuidas teha ilusaid loodusepilte?
Sul on fotokas? Sulle meeldib seda kasutada? Sa tahad õppida uusi nippe, kuidas
teha ilusaid pilte? Siis osale 15. augustil Vigala valla Vikipeedia pildiretkel.

Külalisena tuleb Tartust fotograaf Ivo Kruusamägi, kes jagab oma kogemusi ja annab nõu. Ivo kirjutab artikleid nagu Kuhu koguda häid Eesti looduse pilte? ajakirjas
Eesti Loodus, ning Internetis saab imetleda tema tehtud pilte. Aga Ivo pole ainult
fotohull, vaid ka vaba informatsiooni liikumise esindaja ja eestikeelse Vikipeedia
administraator. Samal õhtul näitab ta meile, miks ka sina peaksid oma parimad
pildid Vikipeediasse ülesse laadima ja jäädvustama Vigala ilusaid vaatenurki nii,
et sinu pilte ka tulevased põlvkonnad veel kasutada saaksid.

Pildiretk algab 15. augustil kell 18.00 Vana-Vigala raamatukogus. Koos sõidame auto ja/või bussiga ringi. Igas peatuses on väike sissejuhatus objektile ja siis
algab fotojaht: piiratud aeg ringi lipata ja pildistada. Kas üksi ja omapäi või Ivo
juhtimisel. Ametlik lõpp kell 22. Kui töö tehtud, kutsub Jaan Viska oma kodusauna
päeva lõpetama.
Palume ennast registreerida 12. augustiks telefonil 5667 2435.
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Projektitööst
Vana-Vigala
Tehnika- ja
Teeninduskoolis
E

lukestev Õpe. Õppeaasta on küll
lõppenud, kuid aktiivne projektitöö jätkub uuel õppeaastal. Õppeaasta lõpul viibisid Erasmusplus programmi raames kuus õpilast erialasel
praktikal Austrias. Uuel õppeaastal
on võimalik 25 õpilasel sama programmi projekti „Õppimine läbi töö
ja praktika Euroopas“ sooritada erialane praktika Austrias, Saksamaal,
Soomes ja Lätis.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Nordplus Junior alaprogrammis
osaleb kool esmakordselt. Programm
võimaldab koostööd Balti riikide ja
Põhjamaade vahel. Meie koostööpartneriteks on Läti ja Soome ametikoolid.
Erialaseid oskusi täiendavad sepatöö,
auto ja toitlustuse osakonna õpilased
koos õpetajatega projektikohtumistel
osalevate riikide juures.

Kutseõpe keskhariduse baasil
— Sepp *
— Kivitöö (looduskivi ehituslik kasutamine) *
— Autokeretehnik
— Automaaler
— Sõiduautodiagnostik *
— Elektri-ja hübriidautotehnik *
— Mööblirestauraator *
— Kondiiter *
— Pagar *
Kutseõpe põhihariduse baasil
— Kondiiter *
— Pagar *
— Puhastusteenindaja abiline (LÕK)
— Sepp *
— Mööblirestauraator *
— Kivitöö (looduskivi ehituslik kasutamine) *
— Mootorielektroonika spetsialist *
— Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja*
— Autokeretehnik
— Automaaler

2a
1a
1,5 a
1,5 a
1a
0,5 a
0,5 a
1,5 a
1a
1,5 a
1a
2a
2a
0,5 a
1a
3k

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil
— Kokk
— Kokk (LÕK)
— Tisler
— Automaaler
— Automaaler (LÕK)
— Autokeretehnik
— Sõiduautotehnik
— Puhastus- ja kodumajandus
— Puhastus- ja kodumajandus (LÕK)
— Ehitusviimistlus
— Ehitusviimistlus (LÕK)
Haridusnõudeta kutseõpe
— Puhastusteenindaja abiline (LÕK)
— Abikokk
— Autoplekksepp-komplekteerija
— Maalritööde ettevalmistaja

3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a

2a
1a
1a
1a

Põhiharidusõpingud katkestanutele
kutseõpe koos põhiharidusõpingute jätkamise
võimalusega 7.,8. ja 9. klassis

3k
1,5 a
1,5 a

rioodi 2014-2020 on vabariigi valitsuse poolt määratletud prioriteetsed
suunad struktuuritoetuse kasutamiseks. EL vahendite üks eesmärk on:
kasutusele on võetud kaasaegne ja
uuenduslik õppevara. Üheks oluliseks
võtmepädevuseks elukestvas õppes ja
Euroopa lähteraamistikus on infotehnoloogiline pädevus. Oma projektialases tegevuses lähtume toimivast arengustrateegiast ja õpiväljundipõhisest
õppekavasüsteemist. Elukeskkonna
arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri
arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ saime toetust kahele projektile.
Kooli praktilise tööde läbiviimiseks
toetus projektile „Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli kokanduse-, kondiitriõppe ja kodumajanduse

INFOT SAAD TELEFONILT 482 4545; 505 2766
VÕI KODULEHELT WWW.VIGALATTK.EE

* sessioonõpe

LÕK - põhikooli lihtsustatud õppekava

erialade õppebaaside täiendamine“.
Antud projekti raames toimub tervisekaitse poolt nõutud seadmete ja sisustuse täiendav soetamine.
Ja teine projekt „Õppeotstarbeliste IT
seadmete soetamine“, mille läbi toimub kooli IT taristu uuendamine ja
kaasajastamine. Juurde soetame uusi
IT seadmeid, mis koolil seni puuduvad või ei ole neid piisavalt.
Tänaseks on projektitöö kui möödapääsmatu tegevus.
TULE ÕPPIMA MEIE KOOLI, SIND
OOTAB EES HUVITAV PROJEKTITÖÖ!

Keskkonnateemat käsitleva projekMaie Üürike
ti elluviimiseks saime toetust KIK-st
projektijuht
projektile „Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool keskkonnasõbralikuks
kooliks!“, kus peaeesmärgiks on õpi- ��������������������� ��������������������������������
laste keskkonnateadlikkuse tõstmine
ja jäätmevaba elu. Projektitegvusteks ����������������������������������������������������
on õpilaste ja nende vanemate seas
keskkonnateadlikkuse küsitluse läbiviimine, keskkonnaprobleemide kaardistamine, ühistegevused töötubades,
jäätmevaba õppematk koos piknikuga
loodusesse ning õppekäik Järvakandi
klaasivabrikusse koos muuseumitunniga. Oma ökoloogilise jalajälje arvestamiseks kasutame internetimudelit, mida pakub IT. Õpilased õpivad
analüüsima ja võrdlema enda mõju
keskkonnale. Ootame ka külla välislektorit teemal „Globaalsed keskkon- ����������� ����������������������
naprobleemid ja vajadus säästvaks
arenguks“. Kõik oma tegevused jääd- ������!����"��������������������#���������������������
vustame ning teavitusüritusel tutvus- ���������!�$�����%������&��'��������� �������&���(�)����&��� �&������
tame projektitegevusi ka teistele.
���������*�+ ��������������+ �������+ ����
Õppekeskkonna arendamine. Pe-

���������*�,����'�-��������'���

VIGALA SÕNUMID

Minul juba käis korstnapühkija, aga sinul?

I

lmselt ei ole kellelegi enam üllatuseks, et selle aasta 1. septembriks
peavad olema ühepereelamu küttesüsteemid puhastatud kutsetunnistusega korstnapühkija poolt. Korterelamus tuleb korstnapühkimise teenus
tellida igal aastal. Mida ja kuidas
korstnapühkija kutsumisel silmas pidada, teile nüüd pajatangi.
Pean ennast pika vinnaga keskmiseks eesti meheks ja nii lükkasin minagi korstnapühkija kutsumist ikka
edasi, sest aega ju on selle kiire asjaga. Õnneks võitis kaine mõistus ja
võtsin asja siiski varem käsile.
Esimese asjana tuleks leida sobiv töömees, kellel vastavad paberid, oskused ja õigused. Keeruliseks võib asja
muuta kutsumise venitamine, sest
järjekorrad võivad osutuda kuude
pikkuseks. Niisiis, lähima kutselise
korstnapühkija kontaktandmed saab
näiteks helistades päästeala infotelefonile 1524. Samuti on võimalik kutsetunnistusega korstnapühkijaid leida internetist Eesti Korstnapühkijate
Koja kodulehelt.
Mina helistasin Olegile. Telefonikõne käigus sain ka kohe asjaliku nipi
kulude kokkuhoidmiseks. Sõidukulu
on temal 50 senti kilomeeter, minu
elukohta, Tõstamaale edasi-tagasi
sõit maksab seega 50 eurot. Päevaga
jõuab korstnapühkija ära puhastada
umbes kuue elamu küttesüsteemid,
nii et kui otsin veel inimesi juurde,
läheb sõidukulu jagamisele. Seega,
kui soovite maapiirkonda korstnapühkijat tellida, suhelge naabrite ja

Maadlus
6. juuni - Georg Hackenschmidti
mälestusvõistlused Tartus:
Kristjan Vodolaztšenko 42kg
3. koht
Andreas Välis 76kg 2. koht
Hannes Välis 85kg 1. koht
2. juunil toimunud CSIT mängudel Itaalias saavutas Raido Liitmäe 85kg 3. koha.

tuttavatega, pange punt kokku ning
nii saategi korstnapühkija arvel sõidukulude reale märgatavalt väiksema numbri.
Minu tellimuse peale tulid kohale
Oleg ja Kalle, kellel olid tööd kenasti
jaotatud-üks tegutseb katusel, teine
toimetab toas. Loodan, et kõik korstnapühkijad teevad sama puhtalt enda
tööd kui need kaks meest. Nimelt oli
korstnapühkijatel üheks töövahendiks tuhaimur, mille abil ei eemaldatud üksnes korstnast tahm vaid
tõmmati töö lõppedes üle ka ruumi
põrand. Samuti ei ole vaja muretseda, et ametimehed välisjalanõudega
prahti põrandale veavad – vaatamata
jutule, et võib välisjalanõudes siseruumides ringi käia, jäeti siiski jalanõud
esikusse. Ja juurde muhe jutt, et jalg
puhkab siis vahepeal saapast.
Kui teile on tulemas korstnapühkija, leidke see aeg, et saaksite temaga koos ringi liikuda, sest see mees
annab palju häid nõuandeid, kuidas
oma soojaandjaid hästi hoida. Toon
siinkohal välja kaks olulist näpunäidet, mida mina korstnapühkijatelt
sain. Neli aastat, mil me ise oma küttesüsteeme võime puhastada, peame
me need puhastamise korrad ka fikseerima. Kõige lihtsam on teha seda
korstnapühkimise akti pöördele, nii
on puhastamise teave ilusasti ühel
lehel. Teine oluline teadmine on see,
et korstna pigitumise vältimiseks tuleb soojamüüriga pliidil avada ja pool
tundi avatuna hoida mõlemad siibrid.
Siis soojeneb pööningul paiknev korstnaosa kiiremini ja pigi ei teki.
Meie hulgast lahkunud
SULEV LEPIK
HELJU LILÄNDER
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Nagu iga teenuse puhul, on oluline
rääkida ka korstnapühkija tasust.
Hind sõltub loomulikult piirkonnast
ja kütteseadmete rohkusest majas.
Keskmise maamaja küttesüsteemi,
mis koosneb soojamüüriga pliidist,
ahjust ja korstnast, puhastamine läheb maksma pisut üle kolmekümne
euro. Lisandub veel sõidukulu ja muidugi käibemaks, mis kaasneb iga teenusega.
Mina saan igal juhul nüüd kergemalt
hingata ning tänada korstnapühkijaid
mõnusa seltskonna ning õpetliku päeva eest. Minu ämm on rahul, ämma
tütar on rahul, naabrimees on rahul,
isa on rahul.
Hea lugeja, kutsu sinagi lähiajal endale kutseline korstnapühkija külla.
1. september on veel mõne kuu kaugusel, aga Tõstamaa kõnekäänd teab
öelda, et aeg lendab linnutiivul nagu
lennuk.
Ahjaa, tahtsin veel ühte asja teile
meelde tuletada. Nimelt, kui näete
oma kodukandis päästjaid ringi sõitmas, siis ärge ehmuge. Nad ei pruugi
olla tuld kustutamas, vaid hoopiski
kodusid nõustamas. Nii et kutsuge
teiegi nad endale lahkelt külla ja vaadake üheskoos üle, kuidas on teie
kodu tuleohu eest kaitstud. Asjalikke
mehi pole kunagi palju!
Kaunist ja ohutut suve teile!
Jaak Jaanso
Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo juhataja

Avaldame kaastunnet
Merikesele perega armsa isa ja vanaisa
SULEV LEPIKU

Mälestame endist kooli töötajat
SULEV LEPIKUT

kaotuse puhul.
Treia talu pererahvas

ning avaldame kaastunnet omastele.
Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool

Mälestame tublit meistrimeest

Mälestame kauaaegset kooli töötajat

SULEV LEPIKUT

13. juunil Euroopa Mängudel Bakuus sai Ardo Arusaar 8. koha.

HELJU LILÄNDERIT

kes tuli alati appi kui abi vajati.

ning avaldame kaastunnet omastele.

Tunneme kaasa kõigile lähedastele.

Jüri Nisumaa

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool

Perekond Tikerpalu
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JUULIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
ASTA ALT
LEIDA ÜÜRIKE
LINDA RIST
HELJU KULDMA
LINDA ROOSI
HELGI-KRISTI VALGE
SALME-VILHELMINE KANGUR
EDNA ALEKSANDROV
AINO KALDVEE
IMBI SINIKAS
PETER KASENIIT
ÕIE KIMP
SINAIDA PAJUR
HEDI MAASIKAS

93
91
88
86
84
84
82
81
75
75
70
70
70
60

Su sünnipäev on ilusal ajal kui punamas lilled ja maasikad.
Sinu sära on kõigile jätkuvalt vaja
ja õnn Sind saatku kui muusika.

Vigala Külade Ümarlaud koostöös
Ahjuliisu OÜ-ga korraldab
14. augustil kell 10.00 - 19.00
Vaguja külas Räuksu talus

praktilise küttekollete
ehitamise õppepäeva.

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

Osalustasu ühele inimesele 15 eurot,
mis sisaldab tutvustust, materjale ja
toitlustust.

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.

Registreeri end 3. augustiks
tel. 514 7444

Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

PALJU ÕNNE!
Uued ilmakodanikud
Johanna Nisumaa
Ego Meister

Vigala valla spordipäev
toimub 15.08 Kivi-Vigala
Põhikooli staadionil

potilaat.vigala@gmail.com

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

