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laske linnul lennelda
2.

mail tähistasid suurejooneliselt
oma sünnipäeva folklooriseltsi
„Kiitsharakad” tantsurühmad. Kõige eakam juubilaridest on naisrühm,
mis tähistas oma 30 loominguaasta
möödumist, segarühm on vahelduva eduga tegutsenud juba 15 aastat
ning mehed on koos käinud 5 aastat.
Seega kui numbrid kokku lüüa, saaks
juba tubli 50 aastat! Sellised numbrid
eeldaksid väärikat juubelipidu, kuid
nagu alati suutsid kiitsharakad elevust tekitada ja tavaraamidest välja
lennata. Kutsetel-kuulutustel kutsuti
rahvast hoopis karvaste-suleliste karnevalile.
Loomulikult eelnes suurele peole palju proove, hulgaliselt toimetamist ja
terve rahvamaja kujundati sündmusele kohaselt linnutemaatikas. Ettevalmistusest võtsid osa kõik kiitsharakad tassides külapealt kokku
lisalaudu, meisterdades kaunistusi,

kujundades saali ja lava, tekitati valgusefekte ning kontserdi taustale loodi spetsiaalne linnuvideo.
Sünnipäev algaski „Kiitsharakate”
tantsuetendusega „Linnukava”, kus
esitamisele tulid tantsud lindudest.
Ja uskuge või mitte, rahvuslik tantsurepertuaar on selles vallas väga
rikkalik! Näha sai juba eelnevatel
aastatel esitatud tantse, aga ka uusi
peoks ettevalmistatud numbreid.
Kontsert algaski suure üllatusega naisrühma naised saabusid pimeduses lavale suurte mustade tiibadega
ja astusid üles hoopis võimlemiskavaga. Edasi läks nagu filmis, kõik pidigi
lendama kui õlitatud, sest muusika
tuli video pealt, mis eeldas, et kõik
riietumised ja õigel ajal õigesse tantsualgasendisse jõudmine pidi olema
ajastatud. Selle kõigega sai meie kiitsharakaparv suurepäraselt hakkama!
Isegi tantsu ajal murdunud hiigel-

tiib ei viinud tantsijaid endast välja
ning kava jätkus. Publikule pakuti
näha ka rahvuslikku uudisloomingut
Rakvere meestetantsupidude repertuaarist ning publiku pani heldima
segarühma „Lenda lindu”. Kogu kava
möödus kui üks kaunis film, ent üllatused jätkusid! Kui ikka tegemist on
linnupeoga, peab laval olema kindlasti ka üks kaunis luik, Pärnu Kunstide
Maja Kersti Adamsoni Balletistuudio
tõi rahvale imetlemiseks lausa kolm
graatsilist kaunitari!
Edasi läks pidu juba traditsiooniliselt - õnnitlused ja tänusõnad tublile
kollektiivile. Tänajate rivi oli muljetavaldav.
Lõpuks, kui tubli tund oli peo algusest
möödunud, jätkus pidu tantsuliselt
ansambli „Melody” saatel, külalistele
oli kaetud pidulauad linnupettega ja
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tantsuvaheajal toodi välja ka hiiglaslik pidutort. Ansambli puhkepauside
ajal jätkus karneval – toimusid etteasted külalistelt ja ka „Kiitsharakatel” oli üht-teist veel varuks. Sai
näha tantsivaid kasse, jäneseid, sajajalgseid, putukaid, ronki ja kogunisti
jahimehi. Haanja Laulmängutantsu
selts oli kogunisti pingviinide paraadi
ette valmistanud! Pidu jätkus meeleolukalt esimeste hommikutundideni.

enamus neist olid ka peole kohaselt
riietunud. Kiitsharakate nimel tänan
kõiki kohaletulnud/ jooksnud/ lennanud karvaseid ja sulelisi ja muidu toredaid inimesi, kes leidsid aega koos
tantsurahvaga rõõmu jagada ja lustida!

Kokku saabus külalisi üle 150 ning

Loo pani kokku Astra

Kogu ettevõtmist aitasid toetada rahaliselt Vigala vallavalitsus ja KULKA Raplamaa Ekspertgrupp.

nagu „kiitsharakatel” kombeks, lasevad nad aeg-ajalt muusal lennata ja loovad lingvistilisi loomelugusid, siis selle peo tagajärjel
valmis l-tähe lugu. lugu kirja pandud liira loomelinnakus.

LÜÜRILIS-LUULELINE LUGU LINDUDEST LINALAKAST LOOMINGULISELE
LIIDRILE LOORBERITEL LEBAMISELE LISAKS!
Lühidalt - laupäeval lendavad linastes lavale laenatud lehvitajatega linnud. Läbilõikena laulupidudest, lõbusatest lugudest, Lääne-Eesti loomingust lendlevad-liuglevad. Lõolugu, Lepalind, Lenda lindu looks lavastatud. Laiekraanil liiguvad luigedlagled-leevikesed. Laul leelotab, lugu lookleb. Lapsedki laenatud lisaks. Laudadele
laotatud linad, läikima löödud liudadel linnupetteks liha-leib, limonaad leevendab
leemendust. Lilled, liblikad loovad lisaväärtusi. Lustakatel lubatud lõbutseda.
Lõpuks loomad-linnud lepivad laulude lõpuga, lasevad loomusel leebuda, liipavadlonkavad laagritesse-lesilatesse lamama.
Lõpp

2014/2015 õppeaasta lõpetavad kiituskirjaga järgmised õpilased:
1. kl – Andre Kuusk, Börte Marii Vanikov
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
7. kl – Fred Kikas
8A kl – Raido Rehepapp
Tubli õpilane 1. klassist on ka Karl-Rasmus Lehismets.
neljade-viitega lõpetavad järgmised
õpilased:
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
7. kl – Anti Asumets
8A kl – Andreas Välis
8K kl – Reelika Kivirand
Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli direktori kt

õppeaasta kokkuvõtvad õpitulemused kivi-Vigala põhikoolis
hindele “5” õppisid:
2. kl Laur Lennart Kärsna
3. kl Marit Burmeister, Romanis
Siiman, Kaspar Sume
4. kl Aron Aun, Berit Kristin, Re
becca Riomar
5. kl Iiris Djtašok, Heily Tiitus
6. kl Merili Burmeister

hindele “4” ja “5” õppisid:
4. kl Kalju Torri
5. kl Gerlin Sildoja
6. kl Triin Djatšok, Silver Haljas, Reli
ka Kullap, Liisbeth Naarits,
Kristina Ollo
7. kl Jürgen Kõllo, Egert Nei, Henry
Tiitus
8. kl Raido Liiv
Kiitmist väärivad väga heade õpitulemuste eest samuti 1. klassi õpilased
Ralf Puusepp, Richard Riomar ja LiisaMarinelli Viik.
Soovin kõigile õpilastele toredat suvepuhkust!
9. klassi lõpetajatele soovitud eksamitulemusi ja edu ning õnnestumisi uute
valikute teelahkmel!
Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor
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Maikuu madin Kivi-Vigala Põhikoolis
Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool
kutsub vilistlasi ja endiseid töötajaid

.22/,.2..878/(.8/(
13. juunil 2015

Registreeruda saab kooli sekretäri telefonil
482 4545, 5052766; või e-posti aadressil
kool@vigalattk.ee teatades oma lõpetamisaegse
nime ja aasta.
Osalustasu eelregistreerimisel 12 €, kohapeal tasudes 15 €.
Saaja: Rahandusministeerium
A/a number: EE891010220034796011
Viitenumber: 2500017779
Selgitus: Kooli juubel, vilistlase lõpetamisaegne nimi ja aasta
Palume kindlasti märkida maksekorraldusele viitenumber!

Lisainfo ja päevakava kooli kodulehel
www.vigalattk.ee
.2+780,6(1,9$1$9,*$/$6

E

t maikuu ikka õige hoo sisse
saaks, tuli aprill lõpetada eriti
erksalt. Rahvusvahelisel tantsupäeval (29. aprill) toimus koolis traditsiooniline ühistantsimine ja sedakorda oli tantsuks „Kolmõpuari“, mida
vahetundide ajal vihtuda ja pärast ka
üles filmida sai. Sel aastal saime Eesti
Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) poolt ka pärjatud preemiaga „Suurte ja väikeste koostantsimise
eest“, sügisel ootab ees sõit Tallinna
ERRS-i sünnipäevapeole.

„Teeme ära“ projekti raames tegime
koos koolipere ja lastevanematega
oma talgupäeva 30. aprillil, kõik oksad/ raod jm koristatud puitmaterjal
sai korjatud ning viidud keskväljaku lõkkeplatsile, et maitule süttides
tööpäevast hinge tõmmata ja „Tere“
piimatoodetega väsinud füüsist kosutada.
7. mail tuli tsirkus „Mir on Show“
ka meile ning lustlik ja meeleolukas
etendus meeldis nii väikestele kui ka
suurtele.
8. mail valmistasime kogu õpilas- ja
õpetajaskonnaga vahetundide ajal
kaarte emadele/ vanaemadele. Aitäh
Astrale, kes kogu oma „kaadervärgiga“ kohale tuli ja lahkesti juhendas
imeilusate kaartide valmistamist saabuvaks emadepäevaks.
15. mail osalesime Kaius K-põhikoolide olümpiamängudel, millest pike-

malt kirjutab õpetaja Marko.
Lõppes selleks aastaks ka vanapaberi
kogumine. Suure panuse, lisaks meie
oma õpilaste-õpetajate toodule, andsid
ka kohalikud elanikud ning väga suur
tänu meie tavapärastele suurtoetajatele - Kivi-Vigala ja Vana-Vigala raamatukogudele. Kokku kogusime sel
aastal üle 5 tonni vanapaberit ja osa
paberit jäi ka juba uut kogumiskorda
ootama.
22. mail toimus traditsiooniline kooli
kevadpidu Kivi-Vigala rahvamajas.

Ägeda kontserdi andsid kooli muusikud, lauljad, etlejad, rahva-, peo- ja
showtantsijad; nalja tegid parimad
Playback-esitajad. Loomulikult järgnes kontserdile ka disko, kus DJ puldis 8. klassi noormehed.
Kõigest hoolimata jäi siiski aega ka
õppetööga tegelemiseks ning nüüd
jääb veel üle soovida kõigile ilusaid
hindeid tunnistustele, head põrumist
eksamitel lõpetajatele ja mõnusat
suve kõigile!
Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikooli huvijuht
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Vigala Külade Ümarlaua
koosolek toimub
11. juunil kell 18.00
Vana-Vigala raamatukogus.

Teemad: suveüritused külades
ja valla prügimajandus
Vana-Vigala Põhikooli
lõpuaktused
toimuvad 20. juunil:
Kell 10.00 9K klass
Kell 16.00 9A klass

Maikuu ettevõtmised Vana-Vigala Põhikoolis

4.

Kivi-Vigala Põhikooli
lõpuaktus
toimub 13. juunil kell 16.00
külade keskuses.

mail toimus meie koolis Rapla- sert toimus 15. mail. Saal oli publi- üheksandike tutipidu koos 8. klassi
maa 5. klasside tervisepäev, mis kust tulvil ja eeskava vaheldusrikas ristimisega uuteks üheksandikeks.
tõi kokku terve hulga viiendikke üle ja meeleolukas – alguses mängisid Juuni algus toob veel kolm huvitavat
kogu maakonna. Kõigepealt rääkis lü- näiteringi lapsed Astra Põlma juhen- koolipäeva, mille jooksul toimub lashidalt õpetaja Alide Ljubomirova laste- damisel selgeksõpitud Andrus Ki- tekaitsepäev Vana-Vigala rahvamaja
le meie mõisa ajaloost ning siis toimus virähki näidendi „Kalevipoeg“ ning juures, viktoriin ja Põrgupõhja staabineljaliikmelistele segavõistkondadele seejärel sai näha-kuulda laule, pilli- punkri külastus 2. juunil ning traditõpetaja Ilona Pappe eestvedamisel lõ- mängu, luuletusi, tantse ja võimle- siooniline koolilõpupiknik 3. juunil.
bus ja huvitava orienteerumismäng, miskava. Peo lõpus tänas direktori Ja siis algabki kauaoodatud koolivakus igas kontrollpunktis tuli nuputada kohusetäitja Marje Orav kõiki ringi- heaeg! Usun, et ees ootab päikeseline,
või lahendada mõni praktiline ülesan- juhendajaid aasta jooksul tehtud tub- ilus, põnev ja tegus suvi!
ne. Näiteks koorida aja peale porgand, li töö eest.
panna kokku toidupüramiidi puzzle,
Silja Käär
lahendada mõistatusi jne. Kolm pare- Maikuu jooksul toimusid veel mitmed
huvitavad
õppeekskursioonid
ning
Vana-Vigala
PK
huvijuht
mat võistkonda said auhinnaks tasuta
reisi Viikingite külla. Tore on see, et
kolme parema võistkonna hulgas oli
��������������������� ��������������������������������
ka kaks Vigala tüdrukut – Emily Melissa Pilv Vana-Vigala Põhikoolist ja ����������������������������������������������������
Iiris Djatšok Kivi-Vigala Põhikoolist.
Suur tänu abi eest ürituse läbiviimisel
kõigile Vana-Vigala Põhikooli õpetajatele ja eriti õpetaja Ilona Pappele! Mitmed Raplamaa koolide õpetajad, kes
laste saatjatena kaasas olid, ei suutnud ära imestada, et meie õpetajad on
nõus peale tunde sellisesse üritusse
oma panuse andma!
5. mail toimus juba pikaajalise traditsiooniga Playback-show, mis tõi lavale
nii tuntud kui vähemtuntud artistide
paroodiad. 11. mail aga külastas meie
kooli tõeliselt vahva tsirkus! Näha sai
klouni ja trikitavaid koeri-kasse. Lapsed jäid etendusega väga rahule!

����������� ����������������������
������!����"��������������������#���������������������
���������!�$�����%������&��'����������������&���(�)����&��� �&������
���������*�+ ��������������+ �������+ ����
���������*�,����'�-��������'���
Tänavune emadepäeva- ja kevadkont
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses
28.04.2015. istungil otsustati:
- lubada jagada üks kinnistu Ojapere
külas kaheks maaüksuseks;
- määrata teenindusmaad kolmele
teele;
- väljastada projekteerimistingimused
Vigala Hooldekodu lifti, Leibre külas
ühe sauna, Jädivere külas reoveesüsteemi ja Tiduvere külas ühe kasvuhoone projekteerimiseks;
- väljastada ehitusluba Tiduvere külas kasvuhoone ehitamiseks ja Kojastu külas ehitise renoveerimiseks;
- anda kirjalik nõusolek Vängla külas
ühe elamu katusekatte ja fassaadi vahetamiseks ning Kurevere külas reoveesüsteemi rajamiseks;
- väljastada tee-ehitusluba Tiduvere
külas Raba tee ehitamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 95 eurot;
- toetada Vigala valla sportlaste ning
treeneri osavõttu Põhjamaade meistrivõistlustelt 495 euroga.
12.05.2015 istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimused
Kivi-Vigala külas ühe ehitise laiendamiseks, Päärdu külas reoveesüsteemi
ja veepuhastusseadmete projekteerimiseks, Vanamõisa külas puurkaevu
ja veetrassi rajamiseks, Tiduvere külas juurdepääsutee, kraavide, vallide
ja laskespordi harjutusraja projekteerimiseks;
- anda kirjalik nõusolek Leibre külas
ühe elamu ja abihoone katusekatte
vahetamiseks ja ühe sauna ehitamiseks ning Araste külas puurkaevu rajamiseks;
- väljastada ehitusluba Kivi-Vigala
külas ühe abihoone lammutamiseks;
- kiita heaks Vigala valla 2014. aasta
majandusaasta aruanne ning esitada
vallavolikogule kinnitamiseks;
- kinnitada Vana-Vigala Lasteaia ruumide laienduse ja Kivi-Vigala Raamatukogu ruumide laienduse hanke
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tulemused;
- kuulutada välja Vana-Vigala Põhikooli direktori konkurss;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 65 eurot.
26.05.2015 istungil otsustati:
- jagada üks kinnistu Päärdu külas kaheks maaüksuseks ning üks kinnistu
Kivi-Vigala külas kaheks kinnistuks;
- väljastada projekteerimistingimused
Leibre külas ühe elamu renoveerimiseks, veetrasside, reoveepuhastussüsteemi ja tee rajamiseks, Araste külas
sauna ehitamiseks, Paljasmaa külas
reoveepuhastussüsteemi rajamiseks
ning Vana-Vigala külas sauna ja puukuuri ehitamiseks;
- väljastada projekteerimistingimused
Päärdu külas ühe puurkaevu ja Jädivere külas ühe puurkaevu rajamiseks
ning nende asukohtade kooskõlastamiseks;
- anda kirjalik nõusolek Naravere
külas ühe väliköögi ehitamiseks ning
Vana-Vigala külas ühe abihoone ehitamiseks;
- arvata välja hajaasustuse programmi komisjonist Meelis Välis ning kinnitada komisjoni volikogu esindajaks
Enn Roosi;
- lubada korraldada 13.06.2015 Vana-Vigala TTK vilistlaste kokkutulek,
03.-04.07. Hard Rock Laager ning 17.
- 19.07.2015 fotograafide suvelaager
ja koolitus. Hard Rock Laager ja fotograafide kokkutulek kooskõlastada
ürituse korraldajatel politseiga.;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 65 eurot;
- eraldada reservfondist raamatukogude programmi ülemineku finantseerimiseks 300 eurot;
- eraldada kultuuri- ja spordiprojektide eelarvest 100 eurot 07.07.2015
Vigala kirikus toimuva kontserdi korraldamiseks;
- Siseministeerium on algatanud ühistranspordipeatuste nimede muutmise.
Vigala vallas on nendeks Vene (uus
nimi oleks Veneküla), Raba (uus nimi
oleks Sääla) ja Kesk-Vigala (uus nimi
oleks Tõnumaa). Vallavalitsus otsustas mitte nõustuda bussipeatuste
nimede muutmisega järgnevatel põhjustel: Kesk-Vigala - üks peatustest
asub Tõnumaa küla territooriumil,
teine peatus Vanamõisa küla territooriumil. Peatused asuvad kompaktse
asustusega alal (s.o kunagine Vigala
valla keskus), seda ala on ajalooliselt
rahvasuus kutsutud Kesk-Vigalaks,
kuna asub Vigala valla keskel. Vene
- peatus asub ajaloolise Vene küla

asukohas. Kuna Vene küla pole enam
olemas ja inimesed on juba harjunud
selle nimega, ei pea mõistlikuks selle
muutmist. Raba - peatus asub endise
Raba kõrtsi, hilisema Raba koolimaja
kõrval. Ajalooliselt oluline koht ja vajab peatuse nimes märkimist. Lisaks
on Sääla küla suur ja sel puudub keskus.
Vigala Vallavolikogus
07.05.2015 istungil otsustati:
- valida Vigala Vallavolikogu aseesimeheks Aivar Jõgiste;
- valida Vigala Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks Enn Roosi;
- valida Vigala Vallavolikogu sotsiaalja tervishoiukomisjoni aseesimeheks
Kristine Niit;
- nimetada Vigala Vallavolikogu esindajaks Vana-Vigala Lasteaia hoolekogusse Neeme Noppel;
- vabastada Vigala Vallavalitsuse liikme kohustustest Margit Liira;
- kinnitada Vigala Vallavalitsuse liikmeks Gerly Puusepp;
- kuulutada välja Vana-Vigala põhikooli direktori konkurss;
- määrata sihtotstarve kahele Ojapere
külas asuvale maaüksusele;
- nimetada Vigala Vallavolikogu esindajaks hajaasustuse programmi komisjoni Enn Roosi;
- määrata hajaasustuse programmi
eelistatud sihtrühmaks leibkonnad,
mille koosseisus on alla 18-aastased
leibkonnaliikmed ja puudega isikud;
- määrata hajaasustuse programmi
valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: veesüsteemid; juurdepääsuteed;
kanalisatsioonisüsteemid, autonoomsed elektrisüsteemid.
- kinnitada Kivi-Vigala küla külavanemaks Heli Merilo.
28.05.2015 istungil otsustati:
- kinnitada Ojapere küla külavanemaks Priit Määltsemees;
- kinnitada Vigala valla 2014. aasta
majandusaasta aruanne;
- kinnitada Vigala valla 2015. aasta
õpilasstipendiumi saajate nimekiri
alljärgnevalt: Andreas Välis, Robert
Haljas, Kadri Kärsna, Margus Põlma,
Monika Hatto, Grete-Mai Bauvald,
Triinu Ülemaante, Kristina Muhu,
Signe-Renate Saar ja Silver Lubaso.
- määrata sihtotstarbed kahele maaüksusele;
- anda nõusolek 11 maaüksuse jätmiseks riigi omandisse ja määrata neile
sihtotstarbed;
- taotleda munitsipaalomandisse kaks
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Vigala vallas asuvat riiklikku teederegistrisse kantud teede alused ja teid
teenindavad maad;
- võtta suund üleminekuks korraldatud jäätmeveole. Vallavalitsusel koostöös Vigala Külade Ümarlauaga asuda
välja töötama jäätmeveo reegleid;
- Keskkonnametilt paluda põhjendust
Avaste looduskaitseala piiride muutmise kohta kinnistute kaupa. Mis see
endaga kaasa toob? Meie seisukoht on,
et see kahjustab inimeste majandustegevust, on vallale majanduslikult
kahjulik ja kraavide kinniajamine
mõjutab edasist elutegevust. Vallavalitsusel koostada järelpärimine Keskkonnaametile;
- kinnitada 2015. aasta investeeringud järgmiselt: Vana-Vigala Põhikooli
küttetrass 25600 eurot; Vana-Vigala
Põhikooli rõdu remont 10000 eurot;
Kivi-Vigala Põhikooli võimla remont
13550 eurot; sotsiaalhooldus pesupesemisvõimalus 600 eurot; Vana-Vigala
Rahvamaja küttesüsteemi üleviimine
põlevkiviõlile; Vana-Vigala Lasteaia
inventar; Vana-Vigala Lasteaia parkla – summa täpsustamisel;
- lubada kasutada Kivi-Vigala lasteaia
hoones asuvaid laoruume jõusaalina;
- anti nõusolek nimetada AnnuseMardi-Singa teeosa ümber Annede
alleeks.
Vigala Vallavalitsuse töötajate
2015. aasta puhkuste ajakava
Töötaja

Puhkuse
algus

Puhkuse
lõpp

Priit Kärsna

29.06.2015
03.08.2015

05.07.2015
31.08.2014

13.07.2015
17.08.2015

26.07.2015
24.08.2015

25.06.2015
20.07.2015

01.07.2015
09.08.2015

Gerly Puusepp 20.07.2015 16.08.2015
Helja Kaarits
Helvi Tondi
Ilme Roosi

13.07.2015
17.08.2015

26.07.2015
23.08.2015

Katrin Kalmus 17.08.2015 30.08.2015
Fred Puusepp
Ain Kärsna

Eve Maripuu

01.06.2015
20.07.2015
03.08.2015
25.06.2015
03.08.2015

01.07.2015
16.08.2015
16.08.2015
15.07.2015
12.08.2015

Volikogu võttis suuna korraldatud jäätmeveole
28.05.2015 a toimunud volikogu istungil võeti suund üleminekuks
OLMEJÄÄTMETE korraldatud jäätmeveole. Korraldatud vedu tähendab
seda, et kõik kinnistud, kus elatakse,
loetakse automaatselt jäätmeveoga
liitunuteks. Üleminek võtab kindlasti
aega vähemalt pool aastat. Neile, kel
on täna prügileping sõlmitud, tähendab korraldatud vedu tõenäoliselt tänasest madalamat hinda, sest korraldatud jäätmeveo jaoks korraldatakse
ühine hange.
Kohtades, kus korraldatud vedu ei
ole võimalik või kus elanikud ajutiselt
ei ela, võib vallavalitsus anda (ajutise) vabastuse. See pole aga vabastus
jäätmetest legaalselt vabanemisest,
st ka korraldamata veo puhul tuleb
omanikul lahendus ikka leida. Juunis
koguneb Vigala Külade Ümarlaud,
kus koos külavanematega arutatakse
korraldatud jäätmeveoga seotud küsimusi, et korraldada vedu võimalikult
otstarbekalt ja leida lahendused võimalikele takistustele.
Mida teha jäätmetega (prügiga)?
Kogu järgnev jutt puudutab ERAISIKUID.
Oma asukoha järgi saab otsida jäätmetest vabanemise võimalust lehelt
www.kuhuviia.ee
Jäätmete sorteerimise osas leiab infot valla kodulehelt (menüüs link “Pakendite sorteerimine”). Seal juhendis
on toodud ka link suurele jäätmetabelile http://bit.ly/1Jby0QJ , mille järgi
on võimalik prügi puhul vaadata, mis
liiki jäätmetega tegemist on.
Ohtlikud jäätmed
Ohtlikud jäätmed on näiteks akud,
patareid, värvijäägid, päevavalguslambid, mürgid, vanad õlid, vanad ravimid
jne. Niisuguseid jäätmeid ei ole lubatud panna olmeprügikonteinerisse.
Kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid saab tasuta ära anda
näiteks Halinga jäätmejaamas (Pärnu-Jaagupis), Mäepere jäätmejaamas
(Raplas); valla poolt korraldataval
ohtlike jäätmete kogumisringil (kord
aastas), Paikre sorteerimisjaamas
(Pärnus).
Elektroonikajäätmed
Elektroonikajäätmed on näiteks vanad kodumasinad, arvutid, telefonid,
elektrilised tööriistad jms. Ka neid

jäätmeid ei ole lubatud olmeprügi
hulka panna. Samuti ei või elektroonikaromusid jätta prügikasti kõrvale!
Elektroonikajäätmeid saab tasuta
ära anda, kui need on kompleksed st
nende küljest pole detaile eemaldatud.
Tasuta saab elektroonikaromusid ära
anda näiteks kauplusse, kust ostate
uue samasuguse eseme. St külmkapi
vastu saab ära anda vana külmiku
(mitte aga fööni). Kauplus võib teid
küll suunata romu äraandmiseks nendega koostööd tegevasse jäätmejaama,
kuid see ei tohi asuda kauplusest üle
10 km kaugusel. Veel võib elektroonikaromusid ära anda näiteks Halinga jäätmejaamas (Pärnu-Jaagupis),
Mäepere jäätmejaamas (Raplas); valla poolt korraldataval ohtlike jäätmete kogumisringil (kord aastas), Paikre
sorteerimisjaamas (Pärnus).
Kui vana elektroonikaseade pole
komplektne, siis võetakse nende vastuvõtmise eest tasu.
Suuregabariidilised jäätmed
Sellesse jäätmegruppi kuulub näiteks vana mööbel. Kui tervet mööblit
võib olla on võimalik tasuta ära anda,
siis katkisest mööblist vabanemine on
tasuline. Vt lähemalt www.kuhuviia.
ee ja sisesta otsingusse näiteks “mööbel”.
Autorehvid
Autorehve saab eraisik tasuta ära
anda jäätmejaamades. Rehve ei tohi
põletada. Vt lähemalt www.kuhuviia.
ee
Ehitusjäätmed
Ehitusjäätmete hulka kuuluvad
näiteks tellised, eterniit, puit, klaas
jne. Ehitusjäätmetest vabanemine
võib sorteerituna olla odavam kui
sorteerimata jäätmetest vabanemine.
Näiteks puitjäätmed on tasuta. Ehitusjäätmete üleandmise tasu sõltub
jäätmeliigist. Kui soovid ehitada või
remonti teha, siis arvesta kohe ka ehitusjäätmetest vabanemise kuludega.
Vt lähemalt www.kuhuviia.ee
Biojäätmed
Olmeprügikasti ei või panna
aia- ja pargijäätmeid st puulehti,
oksi jms. Need jäätmed tuleb elanikel kompostida! Ka Vigala vallas
asuvatel kortermajadel on suured
krundid või siis läheduses elanike aiamaad, kus saab kompostimist korral-
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dada. Kes kompostida ei soovi, peab
oma kulul korraldama aia- ja pargijäätmete äraveo. Aiajäätmeid võtab
vastu näiteks Paikuse prügila.
Köögijäätmeid (kartulikoored jms)
võib ka olmeprügi hulka panna, kuid
maal pole see eriti mõistlik tegu, kuna
kompostimisega saab selliseid jäätmeid edukalt ära kasutada. Köögijäätmed tuleb olmeprügi konteinerisse
panna pakendatult, et need ei läheks
haisema ega rikuks konteinerit.
Olmeprügi konteinerisse võib panna ka tuhka, kuid tuhk peab olema
jahtunud. Puhast puutuhka pole aga
mõistlik konteinerisse panna, vaid
see tuleks hoopis koos kompostiga
aias ära kasutada.
NB! Köögijäätmeid ei tohi visata
tualetipotti!
Paber ja papp
Puhast paberit ega pappi ei või
visata
olmeprügikonteinerisse.
Paber ja papp tuleb koguda ja viia
paberikonteinerisse. Pappkarbid tuleb lisaks kokku voltida, et säästa
ruumi. Kui asulas pole paberi ja papi
konteinerit, on vanapaberist (vihikud, raamatud, reklaamid jne) võimalik vabaneda kevaditi, kui koolides
korraldatakse vanapaberi kogumist.
Paber- ja papp-pakend pannakse vastava konteineri puudumisel segapakendikonteineritesse. Paberit ja pappi saab ära anda ka jäätmejaamades.
NB! Paberikonteinerisse pandav paber ei tohi olla kilekotis (prügikotis).
Pakendid
Mis on pakend? Pakendi puhul EI
OLE oluline, kas tegemist on toiduainepakendiga, kosmeetikapakendiga,
kodukeemiapakendiga, elektroonikaseadme pakendiga, joogipakiga või
hoopis tühja värvipurgiga. Kõik nimetatud tühjad pakendid käivad (reeglina kollasesse) segapakendi konteinerisse. Vana-Vigalas Mõisas, kus on
(rohelise) segapakendikonteineri kõrval (roheline) paberpakendikonteiner,
tuleb paberist ja papist pakendid panna paberi ja papi konteinerisse.
Loomulikult ei ole mõtet väiksesse
konteinerisse üritada toppida näiteks
külmkapi pakendit, sest siis saab
konteiner kohe täis. Suure pakendi
saab kokku voltida ja viia kas KiviVigalasse suurde konteinerisse või
Pärnu-Jaagupi või Pärnu või Rapla
jäätmejaama. Sageli on lihtsam juba
poest võtta kaup kaasa ilma paken-
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dita, siis ei pea selle likvideerimisega
ise hiljem tegelema.

Aadressid:

Missugune peab olema konteinerisse pandav pakend?
-Pakend peab olema tühi. Ka
tühi värvipurk, toiduõli pudel, õlikanister, puhastusvahendi pudel, pesuvalgendaja pudel on pakendid. Jäta
pakendile kork peale, sest suur osa
pakendeid on seest vähesel määral
määrdunud. Pakendit võib loputada,
kuid see pole kohustuslik.
-Pakend peab olema kuiv (näiteks vettinud karp pole paberpakend).
-Pakend peab olema puhas (kui
pakend väljast kleebib, on räpane jms,
pole selle koht pakendikonteineris)

Halinga jäätmejaam:
Soo 5, Pärnu-Jaagupi
Avatud:
K kell 13.00 - 19.00
R kell 10.00 – 19.00
L kell 10.00-15.00
Kontaktandmed:
tel: 15155 (Ragn Sells)

Puhtaid ja tühje pakendeid ei ole
lubatud visata olmeprügi hulka.
Pakendeid saab tasuta ära anda
ka jäätmejaamades.

Paikre prügila
Aadress: Põlendmaa, 86603 Paikuse vald, Pärnumaa
tel: 44 55 760
Jäätmete vastuvõtt:
E-R 07.00-20.00
L 08.00-18.00
P ja riiklikel pühadel suletud

Vastutus
Jäätmete käitlemise reeglite rikkumise eest on võimalik määrata trahv
kuni 200 trahviühikut st praegu maksimaalselt kuni 800 eurot.
Pakendi- ja paberikonteineritesse
on mõistlik panna ainult õigeid asju,
sest vastasel juhul käsitleb vedaja
konteineri sisu olmeprügina ja äraveo
eest esitatakse arve.

Mäepere jäätmejaam
Ülejõe küla, Rapla vald, Raplamaa
Avatud E 8.00-14.00 T-R 10.0018.00,
L 10.00-15.00
tel. 484 2237, 5125847

Paikre Sorteerimisjaam
Raba 39, 80041 Pärnu
Tel: 44 55 750
Jäätmete vastuvõtt:
E-R 08.00-18.00
L, P ja riiklikel pühadel suletud

Teade kohanimede määramisest
Alates juuni algusest on valla raamatukogudes väljas kaardid Vanamõisa küla teedega, milledele on plaanis vastavalt kodanike soovile uus kohanimi määrata. Kellel
huvi, võiks minna ja plaanid üle vaadata.

Ettepanekud ja kommentaarid plaanidel esitatud teede nimede kohta palun esitada
kirjalikult ja kindlasti lisada juurde põhjendused miks just selline nimi. Aega selleks
on juulikuu lõpuni.
Lisainfot telefonil 489 4778 või ka 489 4774
Katrin Kalmus

Kirikuteated
Võidupüha palvus koos lipu heiskamisega on 23. juunil kell 8.00 kiriku torni ees.
Surnuaiapüha jumalateenistus kirikuaias on 28. juunil algusega kell 11.00.
Pärast jumalateenistust kirikuaias on kaetud armulaud kirikus.
Eelteatena:

Leerimälestuspüha on 2. augustil algusega kell 11.00. Ootame neid, kellel on
käesoleval aastal ümmargune leeriaastapäev näiteks 25, 40, 50, 75 aastat leerist
ja palume enda tulemisest kiriku kantseleisse teada anda telefonil 482 5690 või
5300 7075.
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Uued raamatud Kivi-Vigala
raamatukogus

Vana-Vigala ANK tähistas koos raamatukoguga Pipi 70. sünnipäeva!

V

ana-Vigala raamatukogust saime
infot, et Pipi Pikksukk tähistab
mai kuus oma 70. sünnipäeva. Noo nii
suurt sündmust ei saa ju ometi maha
magada! Väheke asjaajamist ja vanuse järgi eakas päevakangelane oligi
nõus meiega päeva veetma.
Leppisime siis kokku 30. mai keskpäeva ja kohale said kutsutud kõik
Pipi suured ja väiksed fännid. Pipi jäi
küll pisut hiljaks, kuna oli kogemata
katusele sattunud, tahtis teine küll
hooga alla tormata, aga õigel ajal saime ta hetkeks maha rahustatud ja nii
lendasid esimese hooga katuselt maha
ainult kommid. Peagi oli Pipi all laste juures tutvust sõlmimas. Vahvalt
möllates asuti peagi spungijahile ning
üha kiiremini sai selgeks, et spunk ei
ole võilillepärg ega karulauk, ehkki
need väga spungilikud välja näevad.
Ka ei ilmunud spunk välja kaupluses
inventuuri tehes, segasumma majast
leiti pildijupid, mis raamatukokku
juhatasid ning olge lahked - seal see
spunk end aknalauale sättinud oligi. Nägi suhteliselt lepatriinulaadne

välja, aga eluvaim oli täitsa otsas.
Lähemal vaatlusel selgus ka põhjus,
ta vaeseke oli ju komme punnis täis.
Abivalmis lapsed aitasid kommid
ära hävitada ja nii sai jätkuda koolitund raamatukogus. Ning siis selgus
tõsiasi, et ega Pipil see kirjutamine
ja lugemine veel päris hästi selgeks
pole saanud, küll aga oskas ta hästi
meisterdada ja lastega hullata. Iga
laps sai koolitunni lõpuks valmis pildi
härra Nilssonist ning siis oli juba ka
tagumine aeg pannkooki küpsetama
ja filmi vaatama minna. Ja nii need
tunnid lendasidki!
Varsti oli Pipil aeg Rootsimaale tagasi purjetada ning nii ta meie hulgast lahkus nearatusega suul ja lubadusega meid veel külastada.
Suured tänud kõigile, kes aitasid Pipipidu korraldada! Tubli tunnustus
ka lastele ja nende vanematele, kes
leidsid aega tulla kodust sel kaunil
suvepäeval välja ja koos lustida!
Astra Põlma

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.

Ilukirjandus:
Kate, Lauren Kirg
Moyes, Jojo Kui kõik kokku liita
Mott, Jason Kõik meie elus on ime
Brown, Sandra Madalrõhkkond
Künnapas, Heli Minu ilus elu maal
Priilinn, Ketlin Miraculum
Parsons, Tony Mõrvakott
Rendell, Ruth Naabritüdruk
Soonik, Mati Naisevõtt
Kinnunen, Tommi Nelja tee rist
Haynes, Elizabeth Nurka aetud
Garvis Graves, Tracey Saarel
Sepa, Tiit Tulija ja jälgija
Carr, Robyn Tõotus. 5. raamat
Geary, Debora Tänapäeva nõid
Jansson, Anna Ulm sinu eksitas
ära
Sajo, Mari Verevermed
Marklund, Liza Õnnelik tänav
Jaanimaa, Lea Äratundmishirm
Teabekirjandus:
Õun, Mati 101 Eesti laeva
Pramann Salu, Monika Ettevõtluse alused
Lantson, Reet Klaveriõpik lastele
Virkus, Lia Lõhe ja forell: kuninglikud kalad meie köögis
Hunt, Tiit Lääne-Eesti teejuht
Nastja ingliraamat
Ots, Jaano Martin Paadi ja ridvaga
Eestimaa jõgedel
Arumäe, Urmas Pereettevõtluse
käsiraamat : Nr 1 Eestis
Ambridge, Ben PQ: testi oma psühholoogilist intelligentsust
Põhjalik mütsiraamat: ajalugu,
tehnikad, kavandid
Nilk, Andrus Salumets: muutumised
Hõbemägi, Ülle Söö ja sära: tervisest ja toitumisest naistele 40+
TEA entsüklopeedia. 12. köide,
Kuuda-Liibüa
Ponton, Lynn Teismeliste seksuaalelu
MINU-sari:
Virki, Tarmo Minu Helsingi: ärge
tapke sõnumitoojat
Põlme, Sergei Minu Prantsuse Guajaana: jaaguari jälgedes
Normet, Mart Minu Tenerife: noor
pensionär
Lastele-noortele:
Vatmann, Kati Saara Anita ja UFO
Vallik, Aidi Laste oma Eesti
Kahro, Marek Viisteist naeratust
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Maadlus

Jälle põhjust Märjamaale minna

A

lles olime Vigala rahvaga Märjamaal teatris Vana Baskini teatri
juubelietendust „Õnnenumbrid“ vaatamas. Nüüd oli jälle põhjust Märjamaale minna, seekord siis uude kinno.
29. mai oli see tähtpäev, mil täissaal
vaatas 3D koguperefilmi „Käsna-Kalle Kantpüks“. Filmi vaatajaskond ostis ruumiliseks nägemiseks vastavad
prillid, mil kasutuskordi üle 30. Märjamaal on uuenenud tehnikaga projektor 3D ja 4K filmide vaatamiseks,
see oli vist 12. säärane avatud koht
Eestimaal ning esimene kui väikses
maa-asula alevis.
Et Märjamaal kino välja ei surnud, on palju teeneid kinomehaanik
Hans Veimannil. Hansu visadus ja
entusiasm leidis toetust maakonnast,
vallast, kindlasti noortest huvilistest
ehk järelkasvust, kes olid seansile kogunenud isegi jalgratastel.
Nagu ikka võeti koostöö kokku lillede, kingituste ja tänusõnadega. Vastas-

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

* sessioonõpe

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

LÕK - põhikooli lihtsustatud õppekava

3. mai – Juhan Kalde mälestusvõistlused Märjamaal:
Lisette Böttker 25kg 1. koht
Rasmus Kuik 25kg 3. koht
Armo Aun 30kg 3. koht
Romanis Siiman 35kg 1. koht
Kristjan Vodolaztšenko 42kg 1. koht
Aron Aun 50kg 1. koht
Hannes Välis 76kg 1. koht
Jacomo Noe +76kg 3. koht
Raido Liitmäe 90kg 1. koht
Maret Kane 36kg 1. koht
Heily Tiitus 44kg 1. koht
Triinuly Veimann 50kg 1. koht

tikused tänusõnad algatas rahvamaja
juhataja Merle Voolaid, jätkasid kinomehaanik Hans Veimann, maavanem
Tõnis Blank, vallavanem Villu Karu,
volikogu esimees Urmas Kristal, abivallavanem Triin Matsalu. Rõõm näha
Märjamaad arenemas ja teadmas, et
kino on tõmbekeskuseks terves maakonnas ning Vigala rahvaski tõdeb, et
ei saa läbi ilma Märjamaata.
Päeva teise seansile seisis trepil
ootamas juba Vigala rahvaski, et
ruumilist etendust näha. Saalis öeldi - kino on üheaegselt jälgitav Eestis kui ka New-Yorkis. Maavanem
mainis numbreid, et kino on vaadatavust suurendamas nii Eestimaal,
kuid nüüd kindlasti ka Märjamaal.
Volikogu esimees arvas, et 3D kino on
vähemalt kolmele vallale. Märjamaa
kinotraditsioon sai tugeva jätku, jääb
tänada naabreid kordaminekute eest!
Jaan Viska

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
Põhiharidusõpingud katkestanutele
kutseõpe koos põhiharidusõpingute jätkamise
võimalusega 7.,8. ja 9. klassis
INFOT SAAD TELEFONILT 482 4545; 505 2766
VÕI KODULEHELT WWW.VIGALATTK.EE

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

2a
1a
1a
1a

9. mai – Liepa maakonna lahtised
meistrivõistlused Lätis:
Triinuly Veimann 48kg 1. koht
Heily Tiitus 48kg 3. koht
10. mai – Eesti meistrivõistlused U17
vabamaadluses Põltsamaal:
Kristjan Vodolaztšenko 42kg 1. koht
Andreas Välis 76kg 3. koht
Hannes Välis 85kg 2. koht
16. mai – Kehtna Liud:
Romanis Siiman 35kg 1. koht
Aron Aun 45kg 1. koht
Kristjan Vodolaztšenko 47kg 3. koht
Andreas Välis 76kg 1. koht
Hannes Välis 85kg 1. koht
Jacomo Noe 85kg 3. koht
23. mail Põhjamaade meistrivõistlustel Norras saavutas Triinuly Veimann
46kg 2. koha.
Pildil treener Jüri Nisumaa, Triinuly
Veimann ja Andreas Välis Norras.
Jüri Nisumaa
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Poti laat kutsub taas augustis!

änavu toimub laat jälle pühapäeval 9. augustil algusega kell
10.00. Kohtumispaik on ikka sama
– Vana-Vigala staadion. Laadalisi ootavad erineva kaubaga kauplejad ja
laadaprogramm: valime Vigala rammumehe, parima kodus tehtud soolase küpsetise, kindlasti ei puudu ka
traditsiooniline laadaloos ja üllatused!
Ka sel aastal saab näha pritsumeeste suurejoonelist jõukatsumist, sest
samal päeval toimuvad Raplamaa
meistrivõistlused tuletõrjespordis just
Vana-Vigalas ja laadaplatsi vahetus
läheduses. Paralleelselt laadaga toimub Vana-Vigalas sel päeval ka MTÜ
Vigala Külade Ümarlaua poolt korraldatav iga-aastane küladepäev, mis
pakub rahvale huvitavaid töötubasid
ja tegevusi. Päeva juht on sel aastal
Marko Kreuz. Täpsem ajakava selgub
juulikuus, jälgige kuulutusi, mis külade infotahvlitele üles pannakse!
Kui eelmisel aastal said laadalised
valida parima magusa küpsetise, siis
tänavuse konkursi jaoks palume valmistada soolane küpsetis. Selleks, et
kooki jätkuks maitsmiseks suurele
hulgale inimestele ja tingimused oleks
osalejatele võrdsed, peaks see olema
ikka piisavalt suur (plaaditäis umbkaudsete mõõtudega 30 x 30 cm, mil-

le 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! Kuna
eelmise aasta koogioksjon kulges väga
tagasihoidlikult, otsustasime sel aastal piirduda vaid konkursiga.
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!

14. juunil Vana-Vigala Rahvamajas
kell 10.00 - 13.00 avatud

kila-kola kauplus!
Teeme jaanipäevaks kodud korda ja anname oma vanadele asjadele uue võimaluse
alustada teed uues kodus! Too oma liigne kraam kohale – anna sõbrale või müü
maha!
Platsimaksu ei võeta ja lubatud on ka käsitööd ja muud oma valmistatut-kasvatatut
turustada. Avatud ka töötuba, kus võimalik omandada ja jagada nippe asjade taaskasutamiseks või üles vurhvimiseks.

Annetusi teiste rõõmustamiseks saab rahvamajja tuua juba eelnevalt (9. - 12.06.
kell 11.00 - 15.00, vajadusel eelnevalt kokku leppida). Mööbli või muu suurema
kraami puhul aitab ehk pildiga kuulutusest info jagamiseks.
Raamatukogus on võimalik tutvuda Keila Sotsiaalkeskuses kevadnäitusega VAHVA
- vapustavalt asjalikud hoolsasti valmistatud asjad ning kohal ka ringijuht Tiiu Jalakas koos heade soovituste ja nippidega.
Päeva idee on tekkinud käsitööringi naiste peades, katsume selle hüva ettevõtmise
ellu kutsuda ja traditsiooniks muuta!
info Vana-Vigala rahvamajast. tel. 5636 2293

VIGALA SÕNUMID

Vigala Külade Ümarlaud korraldab
21. juunil Vana-Vigalas küladevahelise
vikatiga niitmise võistluse.
Võistlejatel palume kaasa võtta oma
vikat ja luisk.
Enne võistlust toimub 2 õpituba :
- vikati teritamine ja niitmise alused
- saunaviha valmistamine
Võistlejatel palume registreerida
8. juuniks telefonil 514 7444.
Täpsem info ilmub valla kodulehel ja
infotahvlitel.
Ole hea ja anna teada, kellel on veel kodus käsivikat ning nõus väikesel jõukatsumisel osalema oma küla eest.

9. augustil kell 10.00
Vana-Vigala staadionil

POTI LAAT
Osta, müü või vaheta,
tunne ennast lahedalt!
Tule proovi hüva kooki,
osale ka laadaloosil!
Vaata esinejaid ka,
laadamelust osa saa!
Ohtlike jäätmete kogumisring
toimub 13. juunil alates kella
9.00 hommikul.

Palume jäätmed jätta ligipääsetavasse kohta.
8. juuni paiku algab Ojapere
rippsilla remont. Töid teostab
Lalande OÜ.
Remondi tõttu võib sild olla
ajutiselt suletud.

VIGALA SÕNUMID
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Koržets ahvenat fileerimas

Kui silku-leiba kõht on täis, vaat kudas tüo
siis leikab kääs (Rannarahva ütlemine)

R

annarahval käib ajaarvamine räimepüügi rütmis. Kevaditi tossavad suitsuahjud, podisevad paadid ja
kajakate kisa on omane rannaküladele mitte ainult Pärnumaal. Räim ehk
silk on mäletamata aegadest meie toidulaual olnud, seda meenutavad suure hardusega just eakamad inimesed.
Eestlaste rahvuskala räim kutsus
osa saama rahvuslikkusest ja traditsioonide järgimisest. Tõstamaa valla
Lao kalasadamas toimus õppepäev
„Räimewest“ 5. korda. Ilus ilm tõi kohale hulga rahvast, sadamasse viiva
tee ääres oli pikk autode rivi. Kohapeale saabunuid registreeriti tulevase
kroonika tarvis. Sadamas tervitasid
moosekandid, kära kui palju, sekka
lõid tantsu rahvatantsijad ja esinejad-päevatutvustajad. Kohapeal organiseeriti merele sõitu, lastele korraldati ratsutamist, müüjad pakkusid
head ja paremat kalast ja kalakõrvasest. Peagi teadustati, et sadamasse
tulevad kakuamipaadid kaluritega.
Nägime ilusa räime imemist paadist
torustikku kaudu külmhoonesse.
Peagi veeres läbi rahvamassi kaubafurgoon kauba peale laadimiseks.
Sadamas käis hoogne askeldamine,
tühi kilekott 5 eurosega 5 tuulehaugi
vastu. Ei mingit kaalumist, tükk-tüki vastu. Sekka võeti ämbriga räime.
Kui kosutav oli näha värske kalaga
toimetamist, mitte ei vahi punasilmseid silke poeletil. Müüjad pakkusid
ka kalatoite, ei saa öelda, et mitte ainult õppepäev vaid ikkagi laat. Idee
sellise päeva korraldamiseks tuli Lao
sadama vastas asuvalt Manija saare
perenaiselt Ülle Tammelt. Eks õppepäev peab jagama teadmisi, kalatelgis merebioloog Jüri Tenson tutvus-

tas kalaliike. Vana tuntud tõde, et
teadmised tuleb omandada, selleks
tuleb üles näidata õpivalmidust. Kui
selline mõtlemine külalised randa tõi,
mida kenamat veel tahta. Kalatelgi
ees askeldasid isa ja poeg Vladislav ja
Kaarel Koržets, jälgides ikkagi päevateemat: räim meie toidulaual oli valminud kodutööna. Huvilistele pakuti
eelmisel päeval fileeritud räime mee,
õunaäädika ja valge veini kastmes.
Saaremaa leivaga kalafilee tükk oli
tõeline maiuspala. Samas Koržetsid
valmistasid ette ahvenasupi keetmiseks. Eks see üritus toetab pikka
kultuurilugu: kala olemist eestlaste
toidulaual, ning rahvuskalast peabki
rääkima noorematele.
Teame, et kalapüügist saadav töötasu on kaluritel küllaltki väikene,
sel päeval sellest ei räägitud, vaid merepäästjad demonstreerisid kaluri elu
teist poolt - mereohutust.
Kaasahaaravad tegevusi rütmika
muusika, mis kajakisa eemale peletas, saatel oli mitmeid. Suvel kutsuti
Tõstamaa mõisa etendust „Tsepeliin“
vaatama. Kaasa oli võimalik lisaks
kalale - traditsioonilise eestlase leivakõrvase räime kõrval, osta rukkijahust kiluleiba.
Need olid mõned hetked Pärnumaal, Liivi lahe ääres asetseva 242
kilomeetri pikkuse rannajoone e räimeraja punktist. Loodame, et räim ei
kao kunagi meie toidulaualt. Vigala
ei osutunud kaugeks paigaks rannarahva tegemistest osa saamisel, nagu
seda ei osutunud kaugeks paigaks Liu
sadam kevaditi koha ja vimma ostmiseks ligi 40 aastat tagasi.
Tekst ja foto Jaan Viska

Vana-Vigala Raamatukogus
uued raamatud mais
Ayalon, Ofra Aita!
Lihhanov, Albert Andestamatu
Mallery, Susan Ehatähed 3. raamat
Joyce, Rachel Harold Fry uskumatu
palverännak
Suuroja, Martin Hiiumaa loodusmonumendid
Skye, Christina Juhuslikult pruudiks 2. raamat
Kemp, Beth Keeruta, pööra ja sõlmi
Tamjärv, Maret Keldriraamat
Kate, Lauren Kirg
Kordemets, Gerda Klass ja Klass:
elu pärast
Pekkarinen, Jussi Kohtu tn 4
Vallik, Aidi Laste oma Eesti
Hunt, Tiit Lääne-Eesti teejuht
Brown, Sandra Madalrõhkkond
De la Motte, Anders MemoRandom
Jackson, Lisa Mineviku valed
Virki, Tarmo Minu Helsingi
Künnapas, Heli Minu ilus elu maal
Põlme, Sergei Minu Prantsuse Guajaana
Normet, Mart Minu Tenerife
Priilinn, Ketlin Miraculum
Brisbin, Terri Mägilasele andumine
Soonik, Mati Naisevõtt
Lewis, Clive Staples Narnia kroonikad
Kinnunen, Tommi Nelja tee rist
Haynes, Elizabeth Nurka aetud
Klandorf, Kalle Palgasõdur 2. osa
Kassi-hiire mäng
Mägi, Diana Praktiline abi küülikukasvatajale
Banhard, Evelin Päkapikk on detektiiv
Petrone, Justin Reisikirju
Macomber, Debbie Romantikaks
valmis
Tropper, Jonathan Siia teid jätan
Heyer, Georgette Tants neljale paarile
Mallory, Sarah Teeröövli silmarõõm 2. raamat
Day, Sylvia Teineteise kütkeis
Karm, Hille Tiina Park
Gailit, August Toomas Nipernaadi
Sepa, Tiit Tulija ja jälgija
Carr, Robyn Tõotus 5. raamat
Geary, Debora Tänapäeva nõid
Merrill, Christine Tülikas hertsoginna
Sajo, Mari Verevermed
Marklund, Liza Õnnelik tänav
Jaanimaa, Lea Äratundmishirm

12

VIGALA SÕNUMID

Õppimine Euroopas
M

aikuu lõpul saabusid kuus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilast kolmenädalaselt
erialaliselt välispraktikalt Austriast
Kärnteni liidumaalt. Õpiränne sai
teoks Erasmusplus programmi projekti „Õppimine Euroopas“ ning koostöös partneriga Bildungsberatung
und Vermittlungsagentur in Österreich /BVÖ/, mille juhiks on Aldona
Biedermann.
Õpilased sõitsid praktikale koos inglise keele õpetaja Kai Hermanniga,
kes tutvus praktikakorraldusega ja
kohtus koostööpartneriga. Praktikal
viibisid auto- ja toitlustusosakonna
õpilased. Autotehniku eriala õpilased
olid praktikal Mercedes Benz Moser autoteeninduses Feldkirchenis ja
maalrieriala õpilane Volvo teeninduses Klagenfurtis. Toitlustuse osakonna õpilased olid praktikal Sankt Veit
ümbruskonnas ja Klagenfurtis.

Projektijuht tegi enne praktika lõppu seirevisiidi Austriasse, et tutvuda
praktikaettevõtetega ja kohtuda õpilaste juhendajatega ning teha ettevalmistusi uueks õpirändeks. Praktika
ettevõtted on piirkonnas tunnustatud
ja tuntud oma hea teeninduse kui töökultuuri poolest. Praktika juhendajad
hindasid heaks meie õpilaste võimekust väljendada end inglise keeles,
suutlikkust rakendada omandatud
erialaseid oskusi töös ja julgust küsida juhendajalt abi, head läbisaamist
kolleegidega ning toimetulekut uues
olukorras. Praktikantidele edaspidiseks soovitati rohkem omaalgatust
ja initsiatiivi, tervikliku nägemust ja
seostamist õpituga.
Õpilastele meeldis Austria loodus, külalislahked inimesed, ettevõtete töökultuur ja sõbralik suhtumine. Samuti oli võimalus omada uusi töövõtteid
oma erialal ja täiendada õpitut. Praktikal viibimine andis õpilastele iseseisvust, õpetas vastutustunnet ning
tööülesannete korrektset täitmist.
Uuel õppeaastal saab teoks õpilastele
uus õpiränne Erasmusplus programmi projektiga „Õppimine läbi töö ja
praktika Euroopas“.
Maie Üürike
projektijuht
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Karupee küla, 1207 AD
“Ma olen Jurmala foogt Hippolyt!”,
hüüab ennast kehtestav Märt Avandi
moodi pahalane kinofilmis “Malev”.
“Kesse?”, küsib Tiit Suka moodi kohtlane maapoiss, peategelase Uru vend,
kes just hetk tagasi on õnnelikult abieluranda jõudnud. Nojah, küsimus,
mida poleks pidanud küsima. Verd
lendab ja Avandi on tulemusega rahul. Uus peatükk Muistse Eestimaa
elus on alanud.

Vigala Hard Rock Laagrit teab igaüks.
See on ilmselt miski, mis Vigalas alati olemas on olnud. Andrus Kivirähki
poolt loodud vana sepp Ivan Orav oli
oma mälestusis kord püstihädas kui
üritas kaas-stagnaaegseid veenda
selles, et Brežnev ei ole sama vana
ja igavene kui taevatähed või kremli
kell. Elav inimene ei saa ju ometi olla
700-aastane! See, et nii kremli kell
kui tähed ei ole 700-aastased, ei olnud sel hetkel argument. Oluline oli,
et inimesed olid objektiga harjunud...
HRL tuli, et jääda ja Vigala inimesed
on harjunud. Oli eelmisel aastal, eks
ta tuleb järgmisel aastal jälle. Lärmavad natuke ja lähevad igaüks oma
koju...
Läburint on siinkohal hoopis peenem
ja rohkem selgitamist vajav ettevõtmine. Läburindi ristiisaks on hetkel
Eestimaa peapiiskopi krooni hoidev
Urmas Viilmaa, kes toona (eelmise
sajandi 90-ndad) küll Pärnu-Jaagupis diakonina tegutses ja sealses
keskkoolis religiooniõpetust luges,
mille tunnistajaks ka mitmed Vigala
vallast pärit õpilased olid. Ühel oma
filosoofilisel rännakul kõneles Urmas
erinevatest eksikäikudest ja 'läburintidest', kuhu noored kergesti satuvad.
Sõnaparandus sai küll vist kiiresti
tehtud, ent pealkiri endale nime otsivale Vigala punkfestivalile oli tähelepanelike studentide poolt leitud.
Festival Läburint vuras Vana-Vigalas
rõõmsasti läbi uue aastatuhande ja
siis suri ära. Kaks aastat tagasi korjati üritus vahepeal Vigala festivalide
koore koorinud HRL'i varjust taas
üles ning nii ta juba kolmandat aastat
toimuma saabki, HRL'i eel. Korraldajateks riigimaksude laekumise koha
pealt küll juba eks-Vigala poisid, ent
südame ja vere vastu ei saa! Kirume
meiegi jõudumööda regionaalpoliitikat ja hääletame igal aastal ühes-

“Malev”

Oot, Läburint? Kesse?!

koos “Jõulud Vigalas” aasta parimaks
sportlaseks ja Gerd Kanteri läbi aegade parimaks filmiks!
Üritusest
Kuna kogu ürituse taga on kohalikud
noored aastatest 1989-1999 ja Vigalas
vähemalt sel perioodil ükski muusikakool märkimisväärselt juuri alla ei
võtnud, siis, kallid Vigala inimesed,
saate publikumina nautida just seda,
mida olete ära teeninud – lihtsakoelist rokenrolli. Seda eeskätt kodubändi Asotsiaal võtmes, kes ebatraditsioniliselt avab festivali. Tulge varakult
kohale! Meile järgnevad muusikaliselt rohkem haritud piirkondadest
pärit kollektiivid, kes paraku 66,6%
ulatuses õigustavad festivalile pandud 18+ piirangut, kuid siinkohal olgem tolerantsed ja tunnustagem Giu
seppe Perverdi Big Bandi, kelle
traagika on olla pärit Hiiumaalt ning
legendaarset Pärnu punkarit Aadu
S***pead, kes korraldajate tungival
esteetilisel nõudmisel niigi oli lõpuks
nõus taandama oma kontsertprogrammi pealkirja alla Aadu S***pea
ja Viimane Odekolonn. Kontserdi

pöörasust võtab maha Mulgimaa ZZ
Top – legendaarne Pööloy Gläänz,
keda tulevikus keegi ei mäleta (klikkige minu viimast repliiki youtube's
ja te kogete kullahõngulist klassikat),
ent kes Vigalas lubas anda vihase
kontserdi.
Ja mis sedasi sai?
Peategelase vend (Tiit Sukk) suri ära,
pruut leidis uue (ja parema). Peategelane viidi ära välismaale, kust kiuslikult naasis, ent meiekandis susati
teda terariistaga näopiirkonda. Pahalane (Avandi) muutus nähtamatuks,
õnneks osaliselt ja head said temast
hõlpsasti jagu. Eestimaa sai teenitult
jõukaks ja lugupeetud territooriumiks. Asotsiaal ja Läburint on tagasi
Vigalas ja ei taha muutuda nähtamatuks. Ammugi neid teisi hirmsaid
asju. Jääks pigem respekteerituna
koduranda. Külastage meid ja muutke Läburint 2015 enda ja meie kõigi
jaoks eriliseks!
Aivo Averin
Ans. Asotsiaal
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Tahame oma lastele pärandada maa, kus on ilus elada
(Tõnu Post 2013 Aasta Põllumees)

P

aljud käsitööhuvilised, kunstiinimesed, raamatukogutöötajad,
külade sädeinimesed Raplamaalt kogunesid ühtseks õpirühmaks Saare
maakonda õppesõiduks. Korraldajaks
Ivi Sark kui tuntud eestvedaja, liider
täiskasvanute koolitamisel ja spetsialist käsitööalal.
Virtsust Muhumaale sõidul jäid
meid saatma rahulikult ja vaikselt
pöörlevad tuulikud avatud rannikul.
Ees ootas Muhu, mida tutvustatakse
järgmise tunnuslause abil „Saar, kus
aeg puhkab“. Tunnuslause on eelkõige nende jaoks, kes peavad lugu eraldatusest, saare ilust ja vaatamisväärsustest. Kõigepealt läksime vaatama
töökat, iseseisvat muhulast, kuidas
ta elab, millega tegeleb. Muhus elab
1881 inimest 52 külas 206 ruutkilomeetril. Valla värvitud triibuline uks
tervitab külastajaid mitmel pool ning
oli eelmisel aastal 7 uue vallakodaniku tervitajaks.
Vastuvõtjaks Muhul oli Reet Viira
„Kodukant“ esindusest oma kahe sisuka päeva kavaga.
Mööda keerulist, käänulist kruusateed jõudsime Lõetsa külla Jüri-Jaani
talustuudiosse, mis pidi asuma tuulteväljal. Marget Tafel selgitas, 1986.
aastal muretseti elamuks 1936. aastal
ehitatud maja, mis müümise ajaks oli
võssa kasvanud, polnud elektrit ega
vett. Leader ja Nordplussi programmist oma ettevõtte rajamiseks raha
saanud. Lisaks igapäevastele toimetustele loodi pr. Tafeli poolt Kuressaare ametikoolis keraamika eriala.

Keraamikute liidus ainuke, kes elab
maal. Sidemetest koolidega kiidab ta
Olustveret ja Räpinat kui ettevõtlikke
koole. Praegune kodu on Eesti Kodu
2011 aasta laureaat. Talustuudios on
Sulev Vahtra loodud taluõu „7 tuule
aed“, kus aia kujunduses on arvestatud erinevate tuulte suundadega.
Keraamika on kokku sobitatud puitja rohttaimedega, selleks on kasutatud kohapealseid võimalusi. Sobiv
õpikeskkond ning aastal 2011 valmis talus „Loovuspesa“ koolitusteks,
kursusteks. Esimene järeldus Muhumaalt: korrastatud ümbrus aitab igati
kaasa eelkõige kodu kui ka piirkonna
arengule, olles suurepäraseks näiteks
aastatepikkusest tööst, sest midagi ei
sünni üle öö. Kokkuvõttena saab lisada: keraamika tagab hea võimaluse
käeliseks tegevuseks. Kunst ja inimese areng kooskõlas, hea näide elamise
võimalusest maal.
Edasi jõudsime Liivale, kus asub
käsitööselts Oad ja Eed. Liikmeid 26
ja MTÜ asutatud 1996. aastal. Seltsi
eesmärgiks kohaliku rahvusliku käsitöö õppimine ja õpetamine, tutvustamine ja populariseerimine. Ruumide sisustamine käis läbi KOP-i.
Tegevusest rääkis nende raudvara
Asta Sepp ja andmeid lisas Ivi Moon.
Kursused mitmest vallast, nahkehistöö, muhu tikand, roosimine, tanud,
rahvariided, meened, kingitused
hooldekodu elanikele. Olid õnnelikud, et aastal 2013 said oma ruumid
Liival ühisturunduse majas. Sisenedes võttis meidki seal vastu värske

leiva- ja saialõhn. Ei lahkunud ilma
ostuta. Naised ootavad seltsiga liituma ka mehi, nagu seda on seltsi nimes. Muhus koolis tegutseb hoogsalt
tikkimisring, teevad koostööd puidu
töökojaga. Jüripäevast Mihklipäevani on pood lahti, 3 tasuta müügipäeva
teeb iga seltsiliige. Kes on siis parimad meenete ostjad: esikohal LõunaEesti rahvas, seejärel vene ja saksa
keelt kõnelevad inimesed.
Enne Muhumaalt lahkumist jõudsime Eesti vanimaisse jaanalinnufarmi, külastushooaeg polnud veel
alanud, kuid perefirma perenaine
Helena Erik oli valmis oma hoolealuseid tutvustama. Kui Austraalia
ja Aafrika jääb kaugeks, siis tasub
külastada Nautse Küla Laasu talu.
Võtavad vastu lennuvõimetud linnud – jaanalinnud, kelledel puuduvad lennuks vajalikud rinnalihased.
Teisalt saime teada, et linnu silm on
raskem kui aju. Oli palju vastastikust imetlust, nagu seda oli alpakade
aia ääres, kus vaatlesime sõbralikke,
uudishimulikke tiheda peenvillaga ja
lambast vähemnõudlikumaid loomi.
Kui lindude aia juures mõtlesime,
kas enne oli muna, või siis lind; siis
sebrade aia juures jätkasime, kas valged triibud mustal taustal, või hoopis
vastupidi. Kängurude kukrud olid
täidetud järeltulijatega, keda ühte
neist perenaine tutvustas lähemalt.
Harivat ja teadmisväärt jätkub järgmisteks kordadeks, nagu saime teada
jaanalinnurasv on kreemide põletikuvastase toime koostisosa.
Muhulased ütlevad: valla säilitamisele aitab kaasa ajalooline taust;
identiteet ning Muhus on ajalooliselt
olnud „oma valitsus“. Muhu sai ka esimesena tagasi omavalitsuse staatuse
ning praegust vallavanemat Raido
Liitmäed kiidetakse maakonna kui ka
Muhu elanikke poolt just kuulamis- ja
koostööoskuse poolest valla elanikega.
Hea uudis Raplamaale, tema isa Arved on pärit Vigalast Kojastu külast.
Nüüdseks on selgunud: delfi küsitluse järgi on Muhu vald kõige mõnusam
paik elamiseks Eestimaal.
Saaremaalt tuleku päeval jõudsid
Brüsselist tagasi Heiki Hanso Euroopa aasta puu tiitliga kaasas käiva rändkarikaga. Karikas paigaldati
käsitöökeskusesse staadioni kõrval,
mida tuntakse Pritsukas nime all.
Orissaares kui Ida-Saaremaa käsitöökeskuses Pritsukas toimuvad juba
maakonna käsitööpäevade üritused.
Öeldakse käsitöö liidab inimesi ning
sel eesmärgil inimesed tegutsevad
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pühendunult. Varem olime sealt kaasa ostnud tammeteemalisi meeneid.
Tuntud arboristina suutis Hanso poolehoidu saada Orissaare tammele,
ligikaudu 60000 häält. Selline loodusesse suhtumine ja piirkonna reklaam
väärib täit tunnustust. Orissaarest
staadioni vastas renoveeriti koolimaja. Milline rõõm näha seost ettevõtlikkusest: aastapuu, kordatehtud pritsukas ja renoveeritav koolimaja.
Reisilugu võiks lõpetada järgnevalt,
üks rühmaliige näitleja-õpetaja Terje
Luik peab Mahtras Raba talu, kus
imeline aed on avatud kõikidele huvilistele, kutsudes endale külla. „Vallatud kurvid“ esinäitleja ammutab
jõudu oma aiast, saab hingekosutust
mullast ja kividest. Saaremaal käik
andis uusi mõtteid ja tegutsemislusti
edasiliikumiseks. Meie rühmas leidis
aset Terje Luige ja Maimu Udam`i
(Vana-Vigalast) kohtumine. Olles
klassiõed polnud nad teineteist näinud pool sajandit. Mis neid seob, see
on ühine huvi looduse, aiatöö, kunsti
vastu.
Tänusõnad
Ants
ja
Mare
Ülemaante`le kohtumispaika ja tagasi koju jõudmise eest ning kindlasti
tänud Vigala valla volikogule sõidu
kompenseerimise eest.
Ilusat suve osalistele, peame lugu
omast maast ja rahvast. Kohtumiseni
uutel õppekäikudel, sest õppida pole
kunagi hilja.
Tekst ja fotod Jaan Viska
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KOrvpall

K

ivi-Vigala Põhikooli korvpallurid
lõpetasid oma hooaja OK harjutustega Raplas „Sadolini“ spordihoones. OK harjutustes tuli läbida 6
erinevat harjutust, mille kokkuvõttes
võitis vähem karistuspunkte kogunud
võistleja. Harjutusteks olid erinevaid
tehnilisi elemente nõudvad tegevused: slaalom, visked jne. Väga oluline
oli stabiilsus. 6. – 7. klasside arvestuses tuligi võitjaks Jürgen Kõllo, kes
näiteks ei saanud ühtegi üksikut alavõitu. Päev lõppes kõikide võistlejate
ühise täpsusviske võistlusega, mille
võitis üllatuslikult meie pesamuna
Aron Aun, kes teistest 3 aastat noorem.
Kokkuvõttes oli üsna edukas hooaeg, arvestades just meie väikest valikuvõimalust. Kena suve kõikidele
mängijatele ja usinat iseseisvat treenimist.

K-Põhikoolide Olümpiamängud!
15. mail toimusid Kaius järjekordsed
Raplamaa K-Põhikoolide Olümpiamängud. Sel aastal oli üritus suisa
kolmele päevale paigutatud. 13. mail
õhtul sportisid Kaius soojenduseks
koolide õpetajad. Kahjuks Kivi-Vigala
PK õpetajad pika vahemaa ja ka ajanappuse tõttu sinna ei jõudnud.
14. mail viidi Tallinnasse koolide
tublimad sportlased. Eesmärgiks oli
külastada Tallinna uuemaid spordihooneid ja lõpuks süüdata Pirital ka
olümpiatuli. Esimesena käisime A Le
Coq Arenal. Saime teada, et jalgpallimurule ei minda kunagi ilma luba
küsimata (kui sa ei ole just mängija),
nägime, et külalisvõistkondade riietusruum on lihtsamalt sisustatud, kui
mõne kooli riietusruum. Seinal ilutsesid nagid ja muud seal ei olnudki. See
on nii kogu maailmas. Teiseks külastasime Pirita olümpiakompleksi. Nooremad, kes veel ei tea ja vanemad, kes

enam ei mäleta: 1980. aasta Moskva
olümpiamängude raames peeti purjetamisvõistlus just Tallinnas Pirital. Sealse olümpiatule juures süüdati ka K-Koolide olümpiatuli. Tule
süütajaks oli Eesti Koolispordi Liidu
peasekretär Madis Pettai. Peale tule
süütamist siirdusime Pirita velodroomile. Küll on uhkeks ja ilusaks see
kõik tehtud. Velodroomi keskel asub
ilus kunstmuruga jalgpalliväljak.
Kõrvale on ehitatud tennise- ja liivavõrkpalli ja -jalgpalliväljakud. Sealt
saavad alguse Pirita terviserajad, kus
saab suusatada, joosta, rattaga sõita
ja rullsuusatada, rääkimata sisetegevustest. Kahjuks on aga ka Tallinna
suuremad probleemid seotud vandaalidega. Inimesed, kelle aju on vajunud
oma väiksuse tõttu musklite vahele,
kasutavadki siis seda ainult lõhkumiseks.
Veel külastasime uut Tondiraba
Jäähalli, mille juhataja meile lahkelt
ka selliseid ruume näitas, kuhu enamus inimesi ei sattu. Päris huvitav ja
võimas pea poolenisti maa alla ehitatud hoone. Viimaseks külastasime
kiirvisiidina Lasnamäe Kergejõustiku
halli. Kivi-Vigala lapsed said väikese
10 kilomeetrise jalutuskäigu Tallinna
Vanalinnas. Oli tore ja põnev päev.
15. mail olid aga kõik õpilased oodatud Kaiu staadionile. Päeva avasõnad ütles Hr. Aivo Sildvee ja olümpiamängud avas suur ja tugev Kaido
Höövelson ehk Baruto. Esimesel alal
ehk kilbijooksus pidid võistlema ka
õpetajad Ilona ja Marko. Tänu õpetaja
Ilona metsikule spurdile meie võistkond võitis. Kokku osaleti paljudel
aladel, alustades Sumost (mille võitis
meie Euroopa meister Heily Tiitus) ja
lõpetades laskmisega. Kivi-Vigala Põhikool võitis kokku 9 kulda, 7 hõbedat
ja 8 pronksi. Kahjuks ei saanud lõpuekskursiooni tõttu osaleda 9. klass.
Igatahes olid väga meeldivad ja edukad olümpiamängud.
Marko Kreuz

Juunis algab juba 11. korda heakorrakampaania "Värviline Vigala".
Värvipassi alusel saab Märjamaal
kauplusest Jats osta välistööde värve
30% soodushinnaga.
Täpsem info Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/409042013027
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Raplamaa XXIV Harrastusteatrite festival

R

aplamaa teatriharrastajad on
regulaarselt koos käinud alates
1991. aastast ning tänaseks on sellest välja kasvanud juba tugev traditsioon. Kui esimesel kokkusaamisel
oli kohal 5 truppi, siis sellel aastal oli
laval 11 kollektiivi, lisaks jälgis etendusi saalist Valtu näitering ning peo
lõpetuseks näitas oma kava Vigala
Õpetajate Sõutrupp.
Vana-Vigala Rahvamaja valmistus
ürituseks hoolega ja pingutati kohe
hulgakesi, et külalisi võimalikult hästi
vastu võtta. Nurmegrupi ehitusmehed
paigaldasid viimseid laedetaile veel
eelmisel ööl. Asjatamine jätkus festivali hommikul, tublit sehkendamist oli
laval ja lava taga. Lavavalgustus toodi
kokku maakonna teisest otsast ja Ülo
Sild oli nõus festivali helindamise ja
valgustamise enda peale võtma. Saigi
muigamisi maha öeldud, et tegemist
on kogukonnafestivaliga, kus kõik trupid võimalust mööda kaasa aitasid ja
oma vahendeid ka teistega jagasid.
Lisaks tuli mõelda sellele, et külalised end kogu päeva mõnusasti tunneksid. Ave Vaarmaa eestvedamisel valmis
maitsev lõunasupp ja Ingrid Ploomi
eestvedamisel oli avatud ka kohvik.
Festivalile olid oodatud pealtvaatajad ja nii oli võimalus kõigil Vigala
inimestel näha väga eriilmelisi lavatükke. Ehkki maakonna festival seab
truppidele ette ajalised piirangud ja
enamus tuli välja katkenditega oma
uudislavastustest, olid katkendeid
valitud nii, et tekkis terviklik lugu.
Kes siis Raplamaa harrastusteatrite maastikul toimetavad ja mida publikule pakuti?
Esimesena asus lavale maakonna
üks staažikamaid kollektiive Kodila näitetrupp J. Solovic lavastusega „Kerjuse kelmused”. Lavastajaks
Juta Blande, kogenud lavastaja kätt
oli kohe ka märgata. Välja olid toodud säravad karakterid ja kasutusel
hulgalisest rekvisiiti ja dekoratsiooni.
Lavastus oleks võinud otsida rohkem
kokkupuuteid tänapäevaga.
Teisena tuli lavale meie oma KiviVigala „Sõbra-vägi” looga „Pöialpoiss
ja seitse lumivalget”. Tegemist kaasaegse muinasjutuga ning nii palju ilusaid näitlejaid ja kostüüme ei olnud
üheski lavastuses. Ilu ei valeta – nagu
ütleb laulusalm ja tõesti lava oli täis
ilulemist ja lugu jättis helge mulje.
Kolmandana astusid üles naaber-

valla Haimre Mokakobina näitlejad.
Eha Kaljusaar oli lavale toonud nõukaaegse menuki O. Anton „Laudalüürika”. Lugu tuttavlik nostalgiline
ja varustatud vahvate karakteritega.
Eakama teatripubliku silmis oli märgata äratundmisrõõmu.
Neljandad olid uustulnukad Raplamaa harrastusteatrite hulgas, Kaiu
harrastusteater „Poolenisti...”. Nende
lavastajaks on Ülo Sild, kes kultuurivaldkonna juhtimisega veidi tutvununa loo „Ega amet meest riku” ise
kokku pani ja lavale tõi. Ehkki žürii
etendusele pigem negatiivse hinnangu andis, julgen mina tunnistada, et
mulle tükk meeldis. Tsipa irooniline
lugu kultuuritöö korraldusest äärealadel. Väikese näitlejate hulgaga
oli huvitavalt lahendatud mitmed
rahvamasse eeldavad misanstseenid.
Ka viies lugu „Aga ükskord ..” Hageri H.H.H.-lt oli omaloominguline.
Hageri trupp, kes omal ajal oli tuntud
kui tugev meestetrupp, on viimase
aastaga läbi teinud kardinaalse muutuse ja lavale on jäänud ainult naised.
Sellele vaatamata olid nad otsustanud
lavale tuua Kalevipoja enese. Nii näemegi laval seelikus Kalevipoega, kes
soole vaatamata tänapäevas vägagi
mehiseid vägitegusid sooritas. Kogu
lugu oli üles tähendatud ja maha
mängitud värssides.
Seitsmendana nägime Kuimetsa Idu
esituses K. Ozolina etendust „Vanaisa
sanatooriumis”. Lugu sellest, millistesse seiklustesse võivad sattuda kolmandasse noorusesse jõudnud inimesed.
Kaheksandana olid laval Juuru
näitlejad, kes Terje Kauri eestvedamisel tõid lavale väga efektse ja metafooriderikka A. Valtoni ainetel valminud
lavakompositsiooni „LÕKS”. Juuru
on trupp, kes juba mitmeid aastaid on
julgenud teistest erineda ja toonud lavale sügava sisuga lugusid.
Üheksas oli jällegi omaloominguline
lugu - Järvakandi Harrastusteatrilt
Kandikohtlased. Lavastus „MTÜ Kuutõbine” ehk siis lugu sellest, kuidas
kelmid kelme petavad. Jääb vaid õhata, küll inimesed on ikka lihtsameelsed
ning mingil hetkel kaotab ka suurim
kelm valvsuse. Loos oli vahvaid karaktereid, aga ikka ja jälle tekib minus
selle trupi puhul küsimus, kas selleks,
et mängida tegevust öösel peab seda
tingimata tegema pimedal laval?
Kümnes lugu oli klassika A. Tšehhovi „KOORINEIU” Purku Näitemän-
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gusõltlaste Seltsilt. Kammerlik lugu
ja mängupaigaks väike saal. Ilus, armas ja intiimne, ehk liiga ettearvatav
ja traditsiooniline. Head osatäitmised
ja lavastuses oli tunda Arvo Treimaa
käekirja.
Üheteistkümnes oli E. Vetemaa
„ÕHTUSÖÖK VIIELE” meie sõpruskollektiivi Valgu M.O.T.T.i esituses,
kahjuks jäi see lavastus mul nägemata, kuna viimasena astus lavale Vana-Vigala näitetrupp „Topelt-Kiiks”
lavastusega „A. Tšehhovi „Kirsiaed”“.
Publiku hulgast oli kuulda, et lavatagune elu ei ole ka neile võõras ning
äratundmisrõõmu oli nende nägudelt
näha. Tore oli tagasisidena kuulda, et
meie kiiksuga Tšehhov oli kui kirss
festivali tordil, mis pika päeva (kui
meie lavalt maha astusime oli kell
juba kaugelt üle kaheksa õhtul) ilusti
ja meeldejäävalt kokku võttis.
Nagu ikka festivalile kohane, oli
kohal ka žürii koosseisus: esimees
Hannes Sassi (teatriharrastaja Märjamaalt) ja hindajad Anne Reemann
(Vigala oma näitleja pealinnast),
Anneliis Kõiv (Eesti Rahvakultuurikeskuse rahvakultuuri osakonnajuhataja), Maret Oomer (Eesti Harrastusteatrite Liidust) ja Piret Linnamägi
(Varbola kultuurimaja juhataja).
Žürii vaatas üle kõik lavastused ja
andis oma hinnangu nähtule. Selle
aasta preemiad olid järgmised:
Lavastuse preemia - Juuru Harrastusteatrile etendus "Lõks" eest.
Huvitavam teostus - Hageri H.H.H.
Tiina Keps lavastus "Aga ükskord"
Kiiksupreemia - Vana-Vigala näitetrupile "Topelt-Kiiks" etendus "A.
Tšehhovi "Kirsiaed""
Rollipreemiad:
Merlin Suurna (Valgu M.O.T.T.)
Kadri etendusest "Õhtusöök viiele",
Elvi Valdmets (Haimre Mokakobin)
Veera etendusest "Laudalüürika",
Ahti Rajasalu (Kuimetsa Idu) Ernest
etendusest "Vanaisa sanatooriumis".
Festival lõppes ühise tantsuõhtuga
ansambli „RMP” saatel. Korraldajana
tänan kõiki, kes festivali toimimiseks
oma õla alla panid ja toetasid. Tänud
žüriile ja fotograafidele, toitlustajatele, vabatahtlikele ja loomulikult kõigile kohale tulnud harrastajatele!
Suured tänud rahalise toetuse eest
Vigala Vallavalitsusele, Kultuurkapitali Raplamaa Ekspertgrupile ja Rahvakultuuriosafondile, Rahvakultuurikeskusele ja Raplamaa Omavalitsuse
Arengufondile.
Astra Põlma
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Meie hulgast lahkunud
Arne Veimann
Aadu Siimsalu
Südamlik kaastunne Siljale perega isa
Aadu Siimsalu
surma puhul
Töökaaslased Vana-Vigala Lasteaiast
Avaldame kaastunnet
Urmas Veimannile perega isa

Ei astu jalg Tal enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat.
Aeg seda kaotust ei kustuta eal.
Süda Teda ikka meeles peab.
Tänuavaldus!
Jääb sõnadest väheks et tänada teid,
on sõnad vaid südame kaja.
Seepärast kuulake südameid
siis sõnu ei olegi vaja.
Südamlik tänu, Riina Rasvale, Jaanus Sumele ja poja tütar Mari-Liisile, kes te sellel
raskel ajal nii suuresti toeks olite! Suured tänud ka Rutt Rasvale ilusa laua ja maitsva
söögi eest. Täname veel jutlustajat ja ilusa lillelise haua sättijat Ede Rukkit ning muusikamees Jakob Sinikat.

Arne Veimanni

Täname kõiki, sugulasi, naabreid ja sõpru kes olid toeks meie leinas ja aitasid viimsele
teekonnale saata meile väga kallist abikaasa, isa ja vanaisa ARNE VEIMANNi.

surma puhul

Lesk Malle ja pojad perega

Ave, Maire, Kaja
Kallis Arvi
Siiras kaastunne Sulle isa
ARNE VEIMANNI
kaotuse puhul.
Kolleegid Lepiku Lihatööstus OÜ-st

Tähtede taga koidab Sul taevas
vaikne lootus Sul täide seal läeb
Südamlik kaastunne kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja äia
Aadu Siimsalu
kaotuse puhul.
Perekond Paiba

Kallid Silja, Toomas, Veljo, Viljo
peredega ja Maila.
Siiras kaastunne teile kalli
AADU SIIMSALU
kaotuse puhul.
Ilona, Tiit, Meeli peredega

Ta kodu on nüüd seal, kus Linnutee,
see helendav rada, kui sädelev kee…
Südamlik kaastunne
Arvi Veimannile perega kalli
ARNE VEIMANNi
surma puhul.
Vanamõisa ja Tõnumaa küla rahvas
Ükskord juhtub nii,
et isa läheb ära
ja kinni hoida teda me ei saa...
Ta lahkudes ka päikselt võtab sära
ja jätab maha hulga pisaraid.
Avaldame siirast kaastunnet Viljole
perega
kalli isa, äia ja vanaisa
AADU SIIMSALU
kaotuse puhul.
Riina ja Jaanus perega
Kallis Silja!
Avaldame kaastunnet Sulle ja Su perele
isa
kaotuse puhul.
Vana-Vigala Põhikooli 16. lend

26.06 kell 19.00 Rapla kirikus
FESTIVALI AVAKONTSERT - Hedvig Hanson (vokaal), Andre Maaker (kitarr) ja keelpillikvartett "Prezioso"
Kavas: H. Hansoni omalooming, A. Maakeri seaded keelpillikvartetile, Vivaldi, Rääts jt.
Piletid (10€, 7€)
2.07 kell 19.00 Rapla kirikus
MAARJAMAA 800 - Arete Teemets (sopran), Oliver Kuusik (tenor, RO Estonia), Atlan Karp
(bariton), Ines Maidre (orel). Festivali Segakoor, juh. Heli Jürgenson, Kammerorkester Collegium Consonante, dirigent Lehari Kaustel.
Kavas: M. Sink kandaat "Pärast Kolgatat", Barber, Grigorjeva jt.
Piletid (10€, 7€)
05.07 kell 19.00 Velise kirikus
Läti Õigeusu Kiriku meeskoor "Logos"
Kavas: Bortnjanski, Arhangelski, Tšesnokov jt.
(5€, 3€)

7.07 kell 19.00 Vigala kirikus
KEELPILLI VÄRVID - Esinevad keelpillimängijate suvekooli õpilased ja õppejõud
Piletid (5€, 3€)

10.07 kell 19.00 Rapla kirikus
FESTIVALI LÕPPKONTSERT - Katrin Targo (sopran), Antonello Pellegrini (klarnet, Itaalia),
Festivali Kammerorkester, dir. Maurizio Colasanti (Itaalia)
Piletid (10€, 7€)
Festivali täpse kava leiab aadressil
http://www.plmf.ee/rapla-kirikumuusika-festival-kava-1_est
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Juunikuu sünnipäevalapsed
Alma Vitsberg		
Eha Lootus			
Rein Vitsberg		
Ärni Juhansoo		
Ilmi Mäemurd		

89
82
65
65
60

Me soovime Sul jõudu, jaksu,
et tervis püsiks ikka hea
ja elu keerulistel teedel
ka süda kindlalt vastu peaks.
Et mõistus iialgi ei väsiks,
et rõõmu kingiks iga tund,
et saatus armutult ei räsiks
ja ööd tooks rahulikku und.

Suvised üritused
22.06 Vigala valla suvepidu
ja jaanituli Vana-Vigala
laululaval
09.08 Poti laat ja Vigala
külade päev Vana-Vigala
laululaval
15.08 Vigala valla spordipäev Kivi-Vigala Põhikooli
staadionil

PALJU ÕNNE!

21. juunil Vana-Vigala
Rahvamajas

Suvealguse pidu noortele
Õhtul disco Rego Reitav
Täpsem info ja päevakava tulekul!
OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Uued ilmakodanikud
Rico Rämo
Erih Luige

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
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida avaldamiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ
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Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

