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el aastal pärjati Vigala valla aasta ema tiitliga Liina Kikas. Liina
alustas tööd Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis 2005. aasta septembris.
Esialgu eelkutseõppe instruktorina,
nüüdseks on aga temast saanud eripedagoog ning eripedagoogika talituse mentor. Liina on õppinud algklasside õpetajaks ja tantsupedagoogiks
(bakalaureuse kraad koreograafias).
Lisaks eeltoodud vastutusrikkale
ametile on Liina ühtehoidva, aktiivse
ja õppiva pere ema – praegu õpib nii
Liina ise kui tema abikaasa Andres,
rääkimata nende tublidest lastest.
Lapsed Kärolin ja Fred on Vana-Vigala põhikooli autahvil. Selleks, et tütar
Kärolin saaks tegeleda oma huvialaga - peotantsuga, sõidutab Liina teda
iganädalaselt Pärnusse treeningule.
Kõige selle jaoks aja leidmine on keeruline, kuid pere ei kurda, vaid igaüks
panustab oma jõu ja nõuga.
Kuid sellega Liina tegevused ei piirdu, ta tantsib Kiitsharakate naisrühmas ja segarühmas. Ta on mitmel
aastal osalenud Rapla valla Vahtra
tugikeskuse eestvedamisel toimunud
Tantsud Tähtedega üritusel.
Liina on aktiivne Vigala Külade
Ümarlaua juhatuse liige. Tema eestvedamisel on toimunud väljasõidud
„Küladesse külla“, sügisesed ekskursioonid erinevatele laatadele, suvine
küladepäev, arendatud on sõprussidemeid Nissi valla külaliikumisega.
Tubli ja tegus noor pere leidis aastate
eest tee tagasi maale. Liina ei panusta
mitte üksnes oma pere tegemistesse,
vaid talle on olulised ka kogukonna
ettevõtmised olles ise mitmete asjade
algatajaks ning eestvedajaks.
Tänud Sulle, Liina, ning jaksu edaspidiseks!
Vigala kultuurikomisjon
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need, kelle südametunnistus puhas)
said lasta endal DNA analüüsi jaoks
proovid võtta ning selga tõmmata
kaitseülikonna, mida vajavad oma
töös kriminaaluurijad; kohtuda salapärase „Unoga“, kes tekitas loomulikult suurt elevust ja ka hilisemat
fotosessiooni nii õpilaste kui ka mõnede õpetajate hulgas. Meil on väga
hea meel, et Airi ja Risto leidsid aega
oma põnevat tööd tutvustada noortele ja tore on tõdeda, et Risto on KiviVigala Põhikooli vilistlane ja Vigalas
käivad nad päris tihti.

Aprilli avastused Kivi-Vigala Põhikoolis
J

ürikuu algas meie koolis traditsioonilise naljapäevaga. See on
ikka olnud päev täis nalja, laulu ja
muusikat, nii ka sel aastal.

Koolipäeva alustati kogunemisega,
kus ei puudunud direktori sütitav,
julgustav ja informatiivne „täiesti
tõsine“ kõne, peale seda hakkas toimuma erinevaid ettevõtmisi. Edaspidised vahetunnid olid sisustatud
muusika, laulu ja tantsuga, kus ettekandele tuli hulk pisarateni naerutavaid lavastusi ning covereid. Hea,
et huumor ei ole kuhugi kadunud
ja keegi (kaasa arvatud õpetajad) ei
pelga enda üle itsitada ning totakaid
kostüüme kandes lustida.
Aprill on ka vanapaberi kogumise
kuu ja juba õige oodatud meie koolipere seas, sest usinatele vanapaberi
toojatele on ikka Väätsalt mõnusad
meened ja auhinnad. Sellele, et taaskasutus ja keskkonnasäästlikkus
toimiks, pöörame toredate aktsioonidega loodetavasti tähelepanu kogukonnagi hulgas, sest õpilaste kogumised hõlmavad alati ka kohalikke
(ja ka natuke kaugemal elavaid) inimesi ja majapidamisi. Meie suureks
sõbraks vanapaberi kogumisel on
ikka olnud nii Kivi-Vigala kui ka
Vana-Vigala raamatukogud. Loomulikult ei tähenda see mitte raamatute vähenemist vaid ikka vananenud
ajalehtede/ ajakirjade hulkade vähendamist.

Karjääripäeva raames külastasid
meie kooli 2 toredat noort inimest –
Põhja Prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse vanemkomissar Risto Lepp ja isikuvastaste
kuritegude teenistuse komissar Airi
Kullamaa. Tund huvitavate ja põnevate selgitustega ohtlikust, kuid väga
olulisest tööst möödus ilmselgelt liiga
kiiresti: saime üldise ülevaate nende
töödest-tegemistest; selgitusi koos
näitlike materjalide tutvustamisega
erinevatest narkootilistest ainetest
(ei pea vist lisama, et näitlikud vahendid olid loomulikult ikka ainult
vaatamiseks); kõik huvilised (ja

23. aprillil toimus traditsiooniline Jüripäevajooks ja kuigi ilm oli tuuline,
aga siiski päikesepaisteline, oli põnev
võistlus kahe teatevõistkonna vahel
niivõrd tasavägine, et vähemalt allakirjutanu karjus ergutuseks oma hääle peaagu täiesti olematuks. Teatepulkadeks olid 7. ja 8. klassi noormehed
tööõpetuse tundides meisterdanud
ägedad puidust tõrvikud, mida saame
kasutada ka edaspidi.
30. aprillil toimub Kivi-Vigalas heakorrapäev, kus kooliümbruse korrastamisele saavad kaasa aidata lisaks
kooliperele ka õpilaste vanemad ja
miks mitte kohalikud elanikudki.
Plaan on süüdata keskväljakul tore
volbrilõke ning peale tööd pisut tantsu keerutada ja luudadel lennata.
Ilusat ja loodetavasti soojemat maikuud meile kõigile!
Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikool
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Selle kuu kirjanduslike ja teatrialaste tegemiste ja elamuste galerii oli väga rikkalik - kohtumine
näitlejaga,
kirjandusviktoriin,
teatripäev ja riigifestivalil osalemine.
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Kivi-Vigala koolilaste
aprillikuised agarad askeldused

T

eisipäeval, 14. aprillil kohtusid
Kivi-Vigala ja Vana-Vigala põhikooli näiteringide lapsed Tallinna
Linnateatri näitleja Argo Aadliga.
Põnevad etüüdid, mängud ja muljete
vahetamine andsid nii lastele kui ka
külalisele toreda kogemuse ja elamuse. Argo Aadli on pärit Lääne-Virumaalt Kunda linnast töölisperekonnast, nagu ta ise rõhutas. Ta rõhutas
seda, tahtes öelda, et ei ole tähtis,
kust pärit ollakse, milline on kellegi
taust. Kõik sõltub ainult sellest, kas
julgetakse suurelt unistada või mitte. Ainult suurelt unistades võivad
täituda kõige uskumatud unistused.
Tema lootis koolipoisina salajas südamesopis olla kunagi laval koos
paljude tema jaoks oluliste ja suurte
näitlejatega. Tänaseks on see saanud
teoks.
Kolmapäeval, 15. aprillil olid meie
kooli neli särtsakat 6. klassi tüdrukut Raplas õpilaste kirjanduslikul
viktoriinil. Oktoobris alguse saanud
Netikirjaviktoriinil sai igal kuul oma
võimeid proovile panna internetist
info otsimises ja vastuste leidmises.
Viimases voorus oli vaja esitleda läbiloetud noorteraamatu reklaamplakatit. Maakonna kuue parima hulka ei
pääsetud, aga kogemus ja elamus olid

väärt osavõtmist. Särtsakad kirjandushuvilised tüdrukud on meil Merili
Burmeister, Relika Kullap, Kristina
Ollo ja Triin Djatšok.
Oli tõesti tihe nädal, sest juba reedel
toimus traditsiooniks saanud teatripäev, kus kooli näiteringi kolm truppi
oma etendused esitasid. Lastel oli küll
uhke tunne esineda, sest saal oli publikust tulvil. Eks ole see suur väärtus,
kui pered ja sõbrad noorte tegemisi
nõnda toetavad.
Nädala pärast reedel, 24. aprillil esitas meie näiteringi trupp Lavareba-

sed oma "Puhhi-loo" Narvas üleriigilisel kooliteatrite festivalil. Meie parim
näitleja on Iahi osatäitja Egert Nei.
Žüriilt saadud kiitused ja näpunäited võtame endaga järgmisse hooaega
kaasa, et jätkata uusi otsinguid põnevas teatrimaailmas.
Kivi - Vigala kooli
õp Eve Kärsna

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

Teade
Vana-Vigala kooli tervishoiupunktis
04.05 - 08.05.2015 vastuvõttu
ei toimu
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses
31.03.2015. istungil otsustati:
- anda kirjalik nõusolek ühe abihoone
ehitamiseks;
- anda nõusolek Kivi-Vigala paisu ehitamiseks vastavalt vallavalitsusele
esitatud projektile. Keskkonnaametilt uurida kas ka Vängla paisu osas
on planeeritud rekonstrueerimistöid;
- kustutada Kivi-Vigala Lasteaia laste nimekirjast üks laps;
- eraldada reservfondist põhikoolide
lõpuklasside lõpuekskursiooniks õpilastele a’20 eurot ja saatjatele a’ 32 eurot. Kuna Kivi-Vigala Põhikoolis on 9.
klassis viis õpilast, siis eraldada raha
ühele saatjale. Vana-Vigala Põhikoolile eraldada raha kuni kahele saatjale;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 49,56
eurot;
- kinnitada Vana-Vigala Põhikooli direktori kohustäitjaks Marje Orav.
14.04.2015 istungil otsustati:
- määrata teenindusmaad kahele teele;
- väljastada projekteerimistingimused Tiduvere külas ühe elamu projekteerimiseks;
- väljastada ehitusluba Vanamõisa ja
Vaguja külas õhuliini rekonstrueerimiseks;
- anda kirjalik nõusolek Päärdu külas
ühe abihoone katusekatte vahetuseks;
- lubada korraldada Vana-Vigala Põhikooli spordisaalis 02.07.- 03.07.2015
rokkmuusikaüritus
“LÄBURINT
2015”. Üritus kooskõlastada ka Politsei- ja Piirivalveametiga;
- esitada Keskkonnaametile vallavalitsuse poolsed tähelepanekud ja
ettepanekud Tõnumaa turbaraba
keskkonnamõjude hindamise aruande kohta;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 345 eurot;
- toetada Kivi-Vigala Põhikooli näiteringi osalemist vabariiklikul kooliteatrite festivalil 120 euroga.
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1. septembriks korstnad puhtaks!

K

irjatüki pealkiri võib lugejatele
küll imelik tunduda, et hakkame
varakevadel septembrist rääkima, aga
kui loete artikli läbi, saate aimu miks
me seda teeme ja just nüüd. Nimelt,
selle aasta esimene september ei ole
tähtis päev vaid koolilastele vaid ka
kõigile neile, kes elavad eramajades
ning kel toas on küttekolle.
Kütteseadmeid tuleb puhastada
igal aastal. Korter- või ridaelamus
peab seda ilmtingimata igal aastal tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Eramaja omanik saab hooldada
küll kütteseadmeid ise, kuid iga viie
aasta tagant peab ka tema kutsuma
professionaali, kes -ahjud, -pliidid puhastaks ning nende korrasoleku üle
vaataks. See teadmine on kahjuks
veel üsna vähetuntud, kuid teadmatus ei vabasta vastutusest.
Seega alates 2015. aasta septembrist
peab olema igas eramajas (ka suvilas,
suvekodus jne) päästeameti inspektori nõudmisel ette näidata korstnapühkimise akt. Korstnapühkija kutsumist
ei tasu lükata viimasele hetkele, kuna
siis võivad korstnapühkijad olla tööga üle koormatud ja järjekorrad väga
pikad. Soovitame kütteseadmeid puhastama hakata juba lähiajal, kui
kütteperiood on läbi saanud ja korstnapühkijatel veel aega laiemalt. Kellelegi ilmselt ei ole uudis, et sügisel,
enne uue kütteperioodi algust venivad
järjekorrad väga pikaks.
Korstnapühkijat tellides, tuleb
meeles pidada, et igal õigel korstnapühkijal on olemas kutsetunnistus.

Selle kehtivust saab ja tuleb enne töö
tellimist kindlasti kontrollida kutsekoja kodulehel http://www.kutsekoda.
ee/et/index. Lähima kvalifitseeritud
korstnapühkija kohta saab infot ka,
helistades päästeala infotelefonile
1524. Omaltpoolt peate tagama korstnale juurdepääsu.
Pühkimata korstnatest ning hooletusest ahju kasutamisel saab aastas alguse keskmiselt 200 tulekahju.
Siinjuures tahame murda suhtumist,
mida kohtame iga päev. Õnnetused ei
juhtu ainult meist kuskil hästi kaugel
ja meile võõraste inimestega. Vanarahvas oli tark ja ütles kunagi, et õnnetus ei hüüa tulles. Ja nii ongi!
Mis juhtub, kui jätate kutselise
korstnapühkija kutsumata ning teie
kütteseadmed jäävad spetsialisti
poolt üle vaatamata? Heal juhul ootab
teid tuleohutusjärelvalve inspektori
ettekirjutus koos sunniraha hoiatusega, mis võib ettekirjutuse mittetäitmise korral muutuda nõudeks. Kui
läheb halvemini ja te põhjustate oma
puhastamata seadmetega tulekahju
või ohu selleks, siis kirjutatakse teile
välja trahviotsus. Kui tulekahju tagajärjel hukkub keegi, siis alustatakse
teie suhtes kriminaalmenetlust, mille
karistus süüdimõistva otsuse korral
küündib rahatrahvist vangistuseni.
Selle juures ei ole vähemtähtis südamevalu mis jääb aastateks.
Tiiu Varik
Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrollibüroo peainspektor

Piltlikult olukorda selgitades näevad teie valikud välja nii:
Korstnapühkija teenus 60-80 eurot
olenevalt piirkonnast

Korstnapühkija kutsumata jätmise
eest ettekirjutus + sunniraha hoiatus
kuni 3200 eurot (kui ettekirjutusest
kinni ei peeta) + korstnapühkija teenus 60-80 eurot

Puhastamata kütteseadmest alguse
saanud tulekahju või oht sellele

Umbes 1200 eurot

Puhastamata kütteseadmest alguse
saanud tulekahju tagajärjel hävib
vara

Kahju võib olla hindamatu, olemasolev kindlustus ei pruugi kahju hüvitada jne

Puhastamata kütteseadmest alguse
saanud tulekahju tagajärjel keegi
hukkub

Kahju on hindamatu!

Õige otsuse teeb lõpuks meist igaüks siiski ise!
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Telefonimüügi erireeglid aitavad vältida soovimatuid saadetisi
Telefoni kaudu kaupade pakkumine on laialt levinud müügimeetod, mis ei ole keelatud, kuid mille
osas on tarbija õigused reguleeritud tavapärasest erinevalt. Telefonitsi kokkulepitust võivad tarbija ja müüja sageli erinevalt aru
saada ning tarbijal ei ole võimalik
lõplikult veenduda kauba või teenuse sobivuses ja vajalikkuses.
Lisaks ei saa telefonitsi piisavat
ülevaadet müügitehingu tingimustest.
Telefonitsi tehtud pakkumised tulevad tarbijale enamasti ootamatult,
mistõttu on sageli tegemist emotsiooni ajel tehtud otsusega, mida hiljem
kiputakse kahetsema. Enim levinud
on telefoni teel toidulisandite, raamatute, ajakirjade-ajalehtede, ilutoodete
ning CD-plaatide pakkumine. Sageli
iseloomustab pakkumisi see, et kaupleja lubab esmalt tarbijale tasuta
proovipakki.
Selleks, et telefonis sõlmitud kokkulepe oleks tarbijale tegelikkuses ka
vastuvõetav, peab telefoni teel kaupu
pakkuv ettevõtja tagama, et ei kasutataks ebaausaid kauplemisvõtteid,
varustama tarbijat piisava ja vajaliku
teabega, mis võimaldaks tal langetada
teadlik ostuotsus. Kuigi üheks tarbija
põhiõiguseks on enne ostu sooritamist
saada kauba või teenuse kohta piisavat teavet, on telefonimüügi korral
tavapärasest keerulisem tagantjärele
tuvastada kaupleja poolt antud teabe
sisu ja piisavust.
Suuliselt kokkulepitu tuleb kirjalikult kinnitada
Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks,
mille nõuded on kehtestatud võlaõigusseaduses. Kuivõrd järjest enam
pakutakse telefoni teel kaupu ka
piiriüleselt, näiteks on tarbijale koju
helistav firma registreeritud hoopis
Soomes või Lätis, on hea teada, et
sellises olukorras peab kaupleja oma
tegevuses lähtuma muuhulgas Eesti
õigusest, sest on oma tegevuse suunanud ka Eesti turule.
Kui tarbija nõustub telefoni teel
tehtud pakkumisega, on tarbija võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut teavet kinnitanud kirjalikult,
näiteks e-kirja teel, ning tarbija on
sellele andnud nõusoleku samuti kir-

jalikult. Väga oluline on teada, et kui
kaupleja ei ole telefoni teel sõlmitud
kokkulepet tarbijaga kirjalikult üle
kinnitanud, loetakse tarbijale edastatud kaup või teenus tellimata asjaks või teenuseks. Sellises olukorras
ei saa ettevõtjal tekkida tarbija vastu nõudeid ning puudub alus arvete
edastamiseks. Antud seadusesätte
eesmärk on kaitsta tarbijaid ettevõtjate poolt pealesurutud lepinguliste
kohustuste eest.
Arved tellimata kaupade eest
Sageli kirjutavad tarbijad oma kaebustes, et telefoni teel pakuti neile
tasuta näidispakki, mis sisaldab näiteks toidulisandeid ning mis pidi olema täiesti tasuta ja ei kohusta uuteks
tellimusteks. Ometi edastab kaupleja
tarbijale arveid.
Tavaline telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus seisnebki selles, et
kaupleja lubab telefonitsi, et proovipakk on tasuta ning kui toode ei meeldi, ei pea tarbija seda tagasi saatma
ega uusi pakke juurde tellima. Paraku saadetakse tarbijale seejärel
igakuiselt uusi saadetisi ning koos
pakkidega ka tasumisele kuuluvaid
arveid. Kauplejalt arupärimise peale
kuulevad tarbijad, et proovipakki vastu võttes on tarbija nõustunud pikaajalise lepinguga, mis sisaldabki igakuiseid saadetisi, mis on tasulised. Ei
ole harvad ka juhused, kus maksmata
arved edastatakse inkassofirmale.
Tarbijad on oma kaebustest kirjeldanud ka olukordi, kus koos „tasuta“
proovipakiga saadetakse tarbijale
ette ära ka kuuekuuline varu toidulisandeid või raamatuid. Või saadetakse lubatud „proovipaki“ asemel kohe
esimene tasuline saadetis koos maksmisele kuuluva arvega.
Sellistes olukordades on vajalik teada, et kui kaupleja ei ole telefoni teel
kokkulepitut tarbijaga kirjalikult üle
kinnitanud, saab nii saadetud proovipakki kui sellele järgnevaid saadetisi pidada tellimata asjadeks, mille
vastu võtmist ning endale jätmist ei
saa lugeda lepinguga nõustumiseks.
Et olukorda lahendada, tasuks tarbijal kauplejale saata kirjalik kaebus,
kus ta viitab kirjalikku kokkuleppe
puudumisele ning oma soovile mitte
enam saadetisi ega arveid saada. Kui
probleem jätkuvalt ei lahene, tuleb
abi saamiseks pöörduda tarbijakaitseameti poole.

Ka sõlmitud lepingust saab taganeda
Kui tarbija ja kaupleja on siiski saavutanud telefoni teel kokkuleppe kauba saatmiseks tarbijale ning leping on
sõlmitud nõuetekohaselt, on tarbijal
õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda ilma oma otsust põhjendamata.
Samas teatud tüüpi kaupade ja teenuste puhul taganemisõigus puudub.
Nendeks on näiteks tarbija isiklike
vajaduste ning eritingimuste kohaselt
valmistatud asjad, kiiresti vananevad
või riknevad kaubad, suletud pakendis kohale toimetatud kaubad, mis on
pärast üleandmist avatud ning mida
seetõttu ei ole võimalik tervislikel
või hügieenilistel põhjustel tagastada. Samas juhul, kui kaupleja ei ole
taganemisõiguse puudumisest tarbijat enne ostu teavitanud, on tarbijal
õigus tagasi saata ka eelnevalt loetletud kaupu.
Taganemisõiguse
kasutamiseks
tuleks tarbijal kauplejale enne 14päevase tähtaja möödumist edastada
taganemisavaldus. Põhjusel, et taganemisavalduse tähtaegselt esitamise
tõendamise kohustus lasub tarbijal, on tarbija seisukohast kindlasti
mõistlik teha seda taasesitamist võimaldaval moel, näiteks e-kirja teel.
Taganemisavalduse saamisel peab
kaupleja tagastama tarbijale viivitamatult, kuid hiljemalt 14-päeva jooksul, kõik tarbija poolt lepingu alusel
makstud tasud, sealhulgas kauba kohale toimetamise maksumuse. Juhul,
kui kaupleja ja tarbija ei ole kokku
leppinud teisiti, kannab tarbija temale lepingu alusel saadetud kauba
otsesed tagastamiskulud. Sealjuures on siiski oluline teada, et sellist
kohustust ei teki tarbijal juhul, kui
kaupleja on jätnud teavitamata, et
kauba tagastamise otsesed kulud tuleb kanda tarbijal.
Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, peab ta tagama, et
kaubaga tutvumisel ei väheneks selle
väärtus. Kauba olemuses, omadustes
ja toimimises veendumiseks peaks
tarbija käsitsema ja kasutama asja
üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tarbija ei vastuta asja väärtuse vähenemise eest
vaid juhul, kui kaupleja on jätnud
tarbijale õigeaegselt andmata teabe
taganemisõiguse olemasolust.
Kristina Vaksmaa
EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Tarbijakaitseamet
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Muusika-aasta
lauluvõistlus

Fotod: Hillar Orav

Maikuu ettevõtmised Sillaotsa
Talumuuseumis

N

aljakuu viiendal päeval kogunes
Kivi-Vigala rahvamajja hulk inimesi, et osa saada meie valla laululaste lauluvõistlusest. Osales 29 lauljat,
nendest 9 noormeest ja 20 tütarlast
vanuses 4 kuni 17. Lauluvõistluse žüriisse kuulusid Viljandi kutuurikoolis
õppiv noor muusik Anni Vitsberg, tubli muusikamees Hendrikko Juhkam,
Kullamaa Keskkooli direktor Meelis
Välis, Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi
muusikaõpetaja Elena Mägi ja meeskvinteti juht Olavi Meeles.
Kontserti alustas kõige noorem,
4-aastane Greete-Ly Hannusson Kivi-Vigalast, kes laulis vapralt pehmest ja paist kiisukesest ning kuna
tal vastaseid polnud, siis tema loomulikult saigi auhinna endale. Järgnesid kolm seitsmeaastast lasteaialast, kellest kõige tublimaks valiti
Mariel Rannik Vana-Vigala lasteaiast, teiseks jäi Marten Kaljas KiviVigala lasteaiast ja kolmandaks Iiris
Saffre Vana-Vigala lasteaiast. Jõudu
neile kasvamiseks, et nad saaksid tuleval aastal juba koolilastena laulma
tulla. Järgnevalt astus ette 9 lauljat
7-9-aastaste vanuserühmast. Parima
koha laulis välja 7-aastane Karola
Vitsberg, kes laulis ühest töökast
päevast. Teise koha vääriliseks sai
8-aastane Rasmus Noppel ja kolmandaks jäi 9-aastane Triinu Algma. Kõik
nad õpivad Vana-Vigala Põhikoolis.
Järgnes vanuserühm 10-12-aastased,
milles oli võidukas 10-aastane Kaspar Sume Kivi-Vigala Põhikoolist,
kes võitis ka publiku preemia. II-III

kohta jäid jagama Joonas Asumets
(11. a) ja Riia Orgmets (12. a), mõlemad õpivad Vana-Vigala Põhikoolis.
Järgnes 13-15-aastaste vanuserühm,
siin õnnestus 13-aastasel LucindaMaria Lehtmetsal Kivi-Vigala Põhikoolist esitada kaunilt ja veenvalt
Getter Jaani laul "Alles alguses", mis
tõi talle esikoha. Teise koha vääriline
oli Raido Rehepapp (15. a) Vana-Vigala Põhikoolist Valgre lauluga "Helmi". Gümnaasiumi astmes oli ainuke
esineja Gerli Kullap (17. a), kes õpib
Pärnu Kutsehariduskeskuses.
Täname žürii liikmeid õiglaselt tehtud otsuste eest! Samuti täname Vigala Vallavalitsust lauluvõistluse rahalise toetamise eest! Aitäh laulude
õpetamise eest Eda Soosaarele ja Silja
Käärile! Muidugi kuulub tänu ka lastevanematele, sõpradele ja kõigile tulihingelistele kaasaelajatele, kes olid
saalis publikuks. Loodame kohtuda
järgmisel aastal Vana-Vigalas, siis
juba arvult VIII lauluvõistlusel! Esikohtade omanikke ootab aga ees uus
laululahing Rapla Kultuurikeskuses
neljapäeval, 30. aprillil, mil toimub
Rapla laulukarusselli eelvoor. Mis
muud, kui hoiame neile pöialt ja soovime edu!
Soovin kõigile sooja kevadet ja kauneid muusikalisi elamusi jätkuval
muusika-aastal!
Aili Soonberg
Kivi-Vigala põhikooli muusikaõpetaja

9. mail algusega kell 10.00 Roheline
turg. Muuseumiõuel on võimalik vahetada taimi teiste turulistega rahakotti
taskust välja võtmata. Kevadel jääb ju
kõikides peredes üle lilletaimi, istikuid
jne, need võtke turule kaasa. Kaupa ja
rõõmu jätkub kõigile!
Lisaks pakume teadmisi õunapuude
ja marjapõõsaste lõikamisest. Soovijail
on võimalik muuseumi lähistelt ja kokkuleppel omanikuga kaevata endale
robiinia ehk ebaakaatsia, pärna ja kuradipuu istikuid.
Kõik tulijad teretulnud. Üritus tasuta.
16. mail algab kell 18.00 Muuseumiöö
„Öös on muusikat“. Ühtlasi avame ka
näituse „Tule tulemine“.

23. mail XXVIII Suviste kiigepidu Sillaotsa kaasikus
Kell 13.00 algavad suvistelaupäeva traditsioonilised ettevalmisused:
seitsmest maagilisest taimest pärja
punumine, tervendava taimekimbu
valmistamine, kiige kaunistamine, kaselehtedega munade keetmine jne.
Kell 14.00 esinevad Valgu Põhikooli
lapsed
Kell 14.30 esineb Saku mandoliiniorkester

Keskkonnaameti teade
Keskkonnaametis on valminud kaitseeeskirja eelnõu, mille kohaselt liidetakse olemasolevad Avaste looduskaitseala, vana kaitsekorraga kaitseala Kesu
soo, Avaste hoiuala, Avaste merikotka
püsielupaik ja Naravere väike-konnakotka püsielupaik üheks looduskaitsealaks.

Kaitstavat ala laiendatakse, kaitsekorda ja kaitstava loodusobjekti tüüpi
muudetakse ning moodustatav kaitseala saab nimeks Avaste looduskaitseala. Kavandatav kaitseala jääb Pärnu
maakonda Halinga ja Koonga valda
ning Rapla maakonda Vigala valda.
Kaitse-eeskirja avalik väljapanek on
Keskkonnaametil plaanis ajavahemikul 04.05-25.05.2015.
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Maadlus

M

ärtsikuus oli mul taas võimalus
osaleda treeninglaagris Hispaanias. Sel aastal käisin laagris CFC
rattaklubiga. Laagris oli meid kokku
üle kolmekümne, oli nooremaid ja vanemaid rattureid.
Meie reis algas 5. märtsi õhtul. Hispaaniasse lendasime kahe lennukiga,
vahemaandumine toimus Milanos.
Meil tuli ööbida üheksa tundi Milano
lennujaamas, mis oli päris ebameeldiv, sest magada tuli põrandal, kus
oli väga külm. Hommikul kell üheksa
startis teine lennuk, millega lendasime Hispaaniasse. Sihtkohta jõudsime
kuuenda märtsi pärastlõunal. Meie
ööbimiskoht asus tunni kaugusel lennujaamst. Hoolimata suurest väsimusest, toimus esimene trenn juba mõne
tunni pärast. Sel päeval vedas meil
ilmaga, ehk siis juba esimesel trennil
õnnestus meil rattapükste randid jalgadele päevitada.
Sel aastal oli meie elukohaks linn
nimega Oliva. Kokku oli meil seltskonna peale 3 maja - kaks poiste ja
üks tüdrukute maja. Hommikuti oli
äratus kell kaheksa. Söögi valmistasime tüdrukutega kõik koos. Pool 11 oli
aeg trenni minna. Tavaliselt toimusid meil trennid hommikuti ja õhtuti.
Hommikul sõitsime rattaga, õhtul tegime staatilisi harjutusi rannas. Trennid olid pikad ja väsitavad, aga tuju
hoidis sellest hoolimata üleval tore
seltskond. Mõnel õhtul õnnestus meil
ka linnaelu uurima minna. Laagri
esimesel poolel olid ilmad väga ilusad,
aga teisel poolel saime enamus ajast
vihma, seetõttu jäid ka osad õhtused
trennid ära. Üks trenn liitus meiega
ka Jaan Kirsipuu. Kokku läbisin selle
kolme nädala jooksul 1372 km.
Kõige meeldejäävamaks osaks laagrist jäi kindlasti kohtumine kahekordse trekisõidu olümpiavõitjaga Erika
Salumäega. Ta näitas meile videosid
oma võitudest ja sõitudest, ise samal

Innustav
treeninglaager
Hispaanias
ajal näpunäiteid jagades. Peale videote
vaatamist rääkis Erika enda treeneritest ja andis nõu kuidas paremini sõita.
Üks nõuanne, mis kõik endale kindlasti meelde jätsid, oli see, et kukkumisel
ei tohi käsi lenksust lahti lasta. Nii
väldid suuremaid vigastusi. Erika oli
väga õnnelik, et nii paljud eestlased temaga kohtuma olid tulnud. Õhtu lõpus
jagas ta igale ratturile enda autogrammiga pildi ja kõik, kes tahtsid, said ka
ise temaga pilti teha. Tagasi laagrist
jõudsin 28. märtsi õhtuks.
Siinkohal tahaksin tänada Vigala
Vallavalitsust rahalise toetuse eest.
Jäin laagriga väga rahule. Loodan, et
järgmisel aastal avaneb jälle võimalus Hispaaniasse treenima minna.
Aprillis pidin olude sunnil vahetama ka klubi. Enam ei sõida ma Raplamaa Rattaklubi KOMO all. Minu
uueks klubiks on Jaan Kirsipuu rattakool CFC, kelle treeninglaagris Hispaanias ka osalesin. Aprillis olen juba
kahel nädalavahetusel võistelnud
Eesti Rahva Velotuuri etappidel ja
Pärnu 56. tänavasõidul. Uude klubisse sisseelamine võtab veel aega, aga
lootused hooajaks on suured.
Kärolin Lints

28. - 29. märtsil Saku Suurhallis peetud Tallinn Open ligi 1400
osalejaga rahvusvahelisel maadlusvõistlusel saavutas medalikoha
kaks meie maadlejat. Rasmus Kuik
saavutas kehakaalus 20kg 3. koha
ning Aron Aun kaalukategoorias
50kg 2. koha.
Aprillikuus toimusid kadettide (U17) ja juunioride (U20) Eesti
meistrivõistlused kreeka-rooma ja
naistemaadluses. Vigala maadlejad
teenisid neilt võistlustelt 8 medalit.
Edukaim oli Triinuly Veimann, kes
tituleeriti kadettide Eesti meistriks
ja juunioride hõbemedali omanikuks. Hannes Välis saavutas mõlemas vanuseklassis hõbemedali
ehk kahekordne hõbe aastal 2015!
Kadettide hulgas saavutas 2. koha
ka Andreas Välis. Pronksmedalile maadlesid end Raido Rehepapp,
Urmis Veimann ja Eneli Suitsev.
4. aprill - JÕUD meistrivõistlused
Paikusel:
Triinuly Veimann 48kg 1. koht
Andreas Välis 75kg 2. koht
12. aprillil toimunud Maiasmoka
sumoturniiril Vinnis tuli Aron Aun
50kg 1. kohale.
18. aprill - Vändra Matt:
Rasmus Kuik 21kg 2. koht
Andreas Välis 76kg 1. koht
Hannes Välis 85kg 1. koht
Jacomo Noe 85kg 3. koht
26. aprill - Eesti Maaülikooli lahtised meistrivõistlused naistemaadluses, Tartus:
Lisette Böttker 30kg 2. koht
Maret Kane 36kg 3. koht
Heily Tiitus 42kg 1. Koht.
Jüri Nisumaa
Kivi-Vigala raamatukogu annab teada
Raamatukogus on kasutusel uus programm!
Alates 13. aprillist läksid Rapla maakonna raamatukogud üle uuele raamatukoguprogrammile RIKS.
Kivi-Vigala raamatukogu uueks lugejaotsingu kataloogiks on nüüd RIKSWEB, kus saab teha otsinguid,
pikendada ja reserveerida teavikuid.
Edukat RIKSWEBi kasutamist.
https://raplamaa.webriks.ee/
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Südamenädala tervisematk
Hirveparki
Suur mehine tammepuu,
linnud laulavad siin, juhuu!
Süda on meie sees,
metsa tervis on metsa sees.
Luuletuse kirjutasid Kristo Lebin ja
Kristofer-Robin Tikenberg

L

aupäeval, 18. aprillil toimus südamenädala raames tervisematk
Hirveparki. Ilm oli ilus ja soosis toredat ettevõtmist. Matk algas Vana-Vigala TTK eest, kus soovijad said enne

teele minekut ennast kaaluda ja mõõta. Seejärel võeti suund Hirvepargi
poole.
See ei olnud lihtsalt jalutamine pargis, matkajad said teadmisi ajaloost,
taimedest, tajusid loodust erinevate
meeltega.
Esimene peatus oli pargi alguses,
kus Maie Üürike tegi lühikese ülevaate pargi ajaloost ja rajamisest. Edasi
juhtis üritust Tiina Kalda, kellel oli
osalejatele välja mõeldud põnevaid tegemisi, mis tekitasid mõnusat hasarti. Eriti vahva oli luuletada, nii põnev
oli ümbritsevat loodust ja riimi omavahel kokku sobitada. Meie esimeseks
ülesandeks oli leida üks puu, teda
vaadata, katsuda ja siis luuletada üks
rida, mis oleks mehine. Matk jätkus ja
Tiina Kalda tutvustas meile erinevaid
taimi, näiteks saime teada, milline on
põdrasammal ja kuidas näeb välja
piiphein. Järgmises peatuses kirjutasime ühe naiseliku luulerea, kuulates
linnulaulu ja loodusehääli. Püstkoja
juures saime ülesandeks otsida loodusest südamekujuline looduslik asi,
selle paberile joonistama ja luuleridagi pidi sisaldama sõna „süda“. See
oli põnev ja otsimist ning avastamist
palju. Tiigi juurde jõudes läksime üle
vette kukkunud puu ja paberile sai
viimane luulerida, mis pidi sisaldama

sõna „tervis“. Pidime veel otsima kõige mehisema puu ja kõige naiselikuma puu ja needki paberile joonistama.
Tiina ütles ravimtaimede rahvapäraseid nimesid ja meie pidime nende järgi taimed ära tundma - see oli põnev.
Luuletused, joonistused valminud,
korjas Tiina need kokku ning matk
võis jätkuda. Tee viis suure mahalangenud puu juurde, kus Maret Järv
tegi viktoriini. Selgus, et kohaletulnud inimeste teadmised tervisest ja
selle hoidmisest oli väga head. Lisette
saarel luges Tiina ette kõikide luuletused, need olid nii vahvad ja ilusad,
et kutsusid esile aplausi. Tervisematkast osalejad ei olnud ainult targad
ja tublid, vaid ka sõnaosavad ja andekad. Siis tuli aeg keha kinnitada,
katsime lauakese ja avasime moonakoti. Maret oli küpsetanud tervislikke
muhvineid ja keetnud ravimtaimeest
teed. Peale kosutavat einet võtsime
suuna kodu poole. Mõnus matk koos
mõnusate inimestega.
Minul oli igatahes tore ja ma tean,
et iga positiivne mõte on vaikne palve, mis võib muuta su maailma. Nii et
aitäh kõigile ürituse korraldajatele ja
kõigile kaasmatkajatele toreda päeva
eest.
Tiina Rasva
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Suure Lennu kaare all Avastes mälestustuld tegemas

Avaste küla asub Vigala valla edelanurgas. Avaste mägi on 24 m kõrge.
Avastest 7 km edelas asub on Soontagana maalinn. (Allikas Vikipeedia)
Velise Kultuuri ja Hariduse Selts
ning Sillaotsa talumuuseum kutsusid
seitsmendat korda tähistama Lennart
Mere sünniaastapäeva, mälestuslõkke
peamised organiseerijad Kalev Tihkan
ja Jüri Kusmin. Pühapäeval, 29. märtsil tund enne päikeseloojangut süttisid
tuled Ebavere mäelt Väike-Maarjas
Kaali meteoriidikraatrini. (Pärast lõkke süütamist vaadati Ebaveres ühiselt
filmi „Veelinnu rahvas“, mis on üks
Lennart Meri viiest filmist. Kaali järve
ääres, tuleteekonna teises otsas, loitsis
tänavu koos kohaliku rahvaga mälestuslõkke süttima Tantsuselts Tarapita,
kes tavapäraselt on lõkke süütaja olnud
Ebaveres – valdade kodulehtedelt).
Edasi kirjeldan Avastes toimunut.
Mälestuslõkete süütamisega tähistati
presidendi ja kirjaniku Lennart Meri
86. sünniaastapäeva. L. Meri oma raamatus „Hõbevalge“ kirjeldas langeva
meteoriidi teekonda Väike-Maarja läMeie hulgast lahkunud
ANNE VITSBERG

hedalt atmosfääri sisenemisega, võimsa tulejutina kukkumisega Saaremaale, kuhu tekkis Kaali järv. Meteoriidi
vanus pole täpselt teada. Selle langemisteekonna pikkus Eestimaal on
222 km, seekordne lõke tegemine oli
123 kilomeetril, Saaremaani veel 99
km. Avaste mäele paigaldati 12 lapiküünalt, millest igaüks tähendas üht
aastatuhandet maa-arengus. Vaatamata tugevale tuulele Avaste avatud
maastikul Oti talu õuel peremees Rein
Lättekivi juures, saadi küünlad põlema, sellest ilusast vaatemängust sai
osa ligikaudu 40 inimest. Kõrgemat
võimu-vaimu esindas Tiiu Susi Rapla
Maavalitsusest. Huvilisi oli üsna laialdaselt üle Raplamaa, eriti rõõmustav
oli näha vanemaid lastega.
Jälle kerkis üles küsimus, kuidas
oskame hinnata minevikku, oma taasiseseisvunud vabariigi esimest presidenti. Kõrvalkülast Vänglast toetas
üritust perekond Aiaots: Sirje kuum
tee oli igati hea külma ja tuule vastu,
Hillar omalt poolt tutvustas piirkonna ajalugu. Lõkke ääres meenutas
Lennart Meri K. Tihkani. Kohapealne
vastuvõtja Rein Lättekivi juhtis paljudele asjadele tähelepanu – inimeseks olekul, teisalt kutsus Avastest
avastama. Lehtlahoones imetlesime
kvantlampi, mis reageeris inimmõttele värvuse muutumisega.
Lõkkesoojus muutis seltskonna kokkuhoidvamaks, osa inimesi alles avas-

Ei astu jalg sul enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat.

tas enda jaoks Avaste kui piirkonna
kõrgemat punkti. Avaste mäest üles
sõites võiks maantee parem olla, aga
loigud ei saanud meile takistuseks.
Ürituse kokkusaamisel on oluline roll
Velise rahval, kunagisel Vigala kihelkonna elanike järeltulijatel. Kohalolijad lahkusid tänutundega, kinkisid R.
Lättekivile raamatu „Pilvede atlase“.
Jääb soovida uute kohtumisteni
Suure Lennu kaare all või lihtsalt tuleteel. Paljude unistuseks on hoida toredat traditsiooni, kutsuda kaasa nooremaid. Lahkudes arvati, et tore oleks
süüdata lõket Ebavere mäel või teisalt
hoopis minna Kaali järve juurde. Igal
juhul Väike-Maarja vald oskab tuleteele minekut oma tantsijatega kaasakiskuvaks teha. Päikeseloojangut suveajas jääb meenutama nähtu tuletee
123 kilomeetril. Kohtumiseni uutel kilomeetritel, suur tänu korraldajatele.
Üleskutse: leidkem aega kodupaiga Vigala tutvustamiseks, nt Avaste
väärib avastamist.
Jaan Viska

Kui kandlekeeled katkevad,
siis lõpeb lauluviis.

Leiname armast

Leiname

Avaldame sügavat kaastunnet
Ülo Vitsbergile ja lastele peredega

Anne Vitsbergi

Rokk Soojat

ANNE VITSBERGI

ja avaldame kaastunnet Ülole ja lastega
peredega.

ja avaldame kaastunnet Heinole, Sirjele
ja Enele peredega ema surma puhul.

kaotuse puhul.

Vanamõisa ja Tõnumaa külarahvas

Tõnumaa ja Vanamõisa külarahvas

Vana-Vigala Jahi- ja Kalameeste Selts
Kallis Ülle!

Sind leinama jääb kodumaja
igatsema koduõu.....

Avaldame sügavat kaastunnet Sulle ja
Sinu perele armsa ema

Avaldame kaastunnet Ülole lastega
kalli abikaasa, ema ja vanaema

ANNE VITSBERGI

Anne Vitsbergi

kaotuse puhul.

surma puhul.

Endised klassikaaslased Kivi-Vigala
Põhikoolist

Endised naabrid Helju, Urmas ja Leili
Järmalt

Valus on kaotada seda, kes armas, valus on lahkumishetk…
Aga valud kaovad, kuid mälestus jääb
südamesse.
Südamilik kaastunne Ailile ja kõigile
lähedastele kalli pereliikme
ANNE VITSBERG
kaotuse puhul.
Klassikaaslased põhikooli päevilt
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MAIkuu sünnipäevalapsed
VAIKE VARIKMAA 		
AMANDA MAALINN 		
AINO SAARESTE 		
AARE VLASSOVA 		
AINO NOPPEL 			
MATI ROOSI 			
RISTO OJAKSU 		
UDO HUNT 			
ANNE HUNT 			

91
86
85
85
80
65
60
60
60

Maikuu lehtede säras
paitab aeg su pehmeid palgeid,
aastate mineku käras
meenuta noorusaegu helgeid.

Suvised üritused

Kivi-Vigala raamatukogus
13.05.2015 kell 13.00

22.06 Vigala valla suvepidu ja jaanituli Vana-Vigala laululaval

„Luuletund“
Tutvustame ja loeme uuemat luulet

09.08 Poti laat ja Vigala
külade päev Vana-Vigala
laululaval

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.

15.08 Vigala valla spordipäev Kivi-Vigala Põhikooli staadionil

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

PALJU ÕNNE!
Uus ilmakodanik
Kenneth Laasma

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.
Ole hea ja anna teada, kellel on veel
kodus käsivikat ning nõus väikesel
jõukatsumisel osalema oma küla
eest.

Ohtlike jäätmete kogumisring
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

Vigala Vallavalitsus korraldab eraisikutelt ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete kogumise ringi juunikuus. Ring toimub, kui on auto tellimiseks piisav kogus jäätmeid.
Kogumisele EI KUULU eterniit, metall, mööbel ja ehitusmaterjalid.

Võtame vastu komplektseid elektroonikaseadmeid, külmikuid (ei tohi
olla eraldatud üksikuid osi), õliradiaatoreid, autoakusid ja muid ohtlikke
aineid sisaldavaid jäätmeid. Vaheladustamist ei toimu.

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

Soovist teatada 19. maiks Ain Kärsna tel. 489 4774, 511 8229 või ain@
vigala.ee (e-postiga saates pange kirja oma nimi, aadress, kontakttelefon
ja kirjutage mida ja kui palju soovite ära anda)

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

