
Vigala SõnumidVigala valla ajaleht

NR. 3 (159) Märts 2015 TASUTA

Vigala rahvas!

110 aastat lahutab meid 1905. aasta 
revolutsioonist. Kolme aasta pärast 
saab meie riik 100 aastat vanaks. 
Seda ei ole palju, vaid mõned inimpõl-
ved, kuid nagu näitab olevik, on seda 
mõnikord siiski ületamatult palju, et 
see kõik on väga lihtsasti unustatav. 
Minu tänane kõne on ajendatud Eesti 
Vabariigi sünnipäevast, see on mõne-
võrra emotsionaalne ja see pole just 
ülemäära lõbus.

Meie tegudele annavad hinnangu meie 
järeltulijad. Meie ise võime küll proo-
vida end hinnata, kuid see on vaid sub-
jektiivne arvamus ja mitte see, millena 
meid ajas nägema hakatakse. Seistes 
täna hommikul veel koos vaid nelja ini-
mesega Vigala vabadussõja mälestus-
märgi juures, hakkas mu meelel kurb. 
Ma ei saa öelda, et mul oleks hakanud 
piinlik, sest piinlikkusest oli asi kau-
gel. Mõtiskledes meie riigi ning meie 
mineviku ja eeskätt tuleviku osas, on 
selge, et midagi on siin valesti tehtud. 
Millelgi on minna lastud. 

Eesti Vabariik, rääkigu vandenõuteo-
reetikud ja fantasöörid mida tahes, ei 
ole sündinud kellegi võõra kätetööna. 
Selle riigi rajajateks olid meie enda 
vanavanemad ja nende isad ja emad, 
vanaisad-vanaemad. Vaadake nüüd 
enda ümber ringi, Eesti Vabariik on 
tulnud meie kõigi peredest. See ei ole 
midagi müütilist ja kättesaamatut, 
see on meie eelkäijate pärand. Mida-
gi mida meie peame hoidma, sest see 
on meile kingitud. Meie pärand. Meie 
riik.

Lause „Kas me sellist Eestit tahtsime-
gi“ on üks asi, mida ma ei soovi enam 
kunagi kuulda. Kui meie riik pole selli-
ne, nagu meie tahame, siis oleme meie 
ise midagi jätnud tegemata. On selleks 
ajapuudus või hullem veel - huvipuu-
dus, on iga kiruja enda otsustada. Riik 
ei alga Toompeast, ei alga Stenbocki 
majast ega Kadrioru lossist. Riik algab 
Vigala vallast. Algab Kesu külast, algab 
Palaselt, Lätist, Rääskist, isegi kaardilt 
ja maastikult peaaegu kadunud Tam-
ma külast. Inimesed ei taha sellest aga 
mõnikord otsekui aru saada. 

Kerge on hakata sellistel juhtudel 
süüdistusi loopima ja etteheiteid te-
gema. Teatud hetkedel on need vaja-
likud, kuid mitte enamjaolt. Mul on 
olnud rõõm näha, kuidas inimesed on 
muutunud möödunud aasta jooksul 
aktiivsemaks. Kuidas inimesed on 
hakanud märkama enda ümber kor-
ratust või just nimelt ka korralikust. 
Kui nähakse naabrit hädas, siis teda 
aidatakse või talle otsitakse abi. Kui 
nähakse midagi, mis võiks olla parem 
siis räägitakse sellest. Küsitakse nõu, 
OTSITAKSE lahendust, mitte ei leita 
kõike kõige negatiivsemat. 

Eelmisel aastal, kui vaatasin ringi, 
kes võiksid sobida ja kes sooviksid 
panustada Vigala inimeste turvatun-
desse läbi vabatahtliku pääste, käi-
sin ühe mehe juures, kes ütles ausad 
ja kuldsed sõnad: „Ega kes see meid 
ikka aitab, kui me ise end ei aita.“ 
Tõsi on, et Vigala rahvastik väheneb 
ja väheneb see igal pool, kuid siiski ei 
takista see meid kuidagi muutmaks 
meie elukeskkonda paremaks, et siia 
tuleks uusi peresid, et siin oleks ini-
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mesi. Vigala ei ole halb koht elami-
seks ja teate miks? Sest MEIE kõik ju 
elame siin. 

Mul on hea meel, et volikogu toetas 
„Vigalasse elama“ programmi alusta-
mist ja mul on veel suurem hea meel, 
et seda võimalust ka kasutati. Minu 
suured lootused on kergliiklustee pro-
jektil Vana-Vigala ja Jaama vahel. 
Ma tahan seda seal näha ja nägema 
pean ma seda saama. See kõik on ju 
inimestele suunatud. Ühistegevuse 
uued tuuled läbi vabatahtliku pääste 
hakkavad sellest aastast andma ehk 
ka vilju kogukonna sidujana, mit-
te vaid päästjatena. Tuletõrjeselts 
jõudis muuseas sinnamaani, et ostis 
endale uue auto – mitte päris uue 
muidugi, kuid see Scania teenib veel 
aastaid hästi. Teenib ta aga kogukon-
da, kõiki Vigala inimesi, mitte vaid 
seltsi ennast. Mul oli hea meel suvel 
näha esimest korda võistlemas Vigala 
naiste võistkonda ja mul oli hea meel 
joosta taskulambiga kõrval, kui Viga-
la mehed tegid enne Raplamaa meist-
rivõistluseid õhtupimeduses trenni. 
Tuletõrjespordi maakondlikud meist-
rivõistlused aastal 2015 muuseas toi-
muvad Vigalas.

Kahtlemata on läinud hästi ka pro-
jektide kirjutamisel ja taotluste esita-
misel. Ürituste korraldamisel. Muu-
sika ja ajalugu täitis Vigala kiriku, 
Poti laadale sattus ka minister Padar. 
Sisu meil ju on, aga paistab, et aeg-
ajalt jääb puudu julgusest. 

Tuleb kummardada ja öelda tänusõ-
nad kõigile, kes on möödunud aastal 
ja tegelikult ka eelnevatel aastatel 
panustanud Vigalasse ning sellega ka 
meie riiki. Meie ei tegutse siin oma-
keskis, vaid nagu ennist öeldud, riik 
algab meie juurest. Vigala ongi Ees-
timaa. Vaadates praegu enda ümber 
ja öeldes, mulle see ei meeldi, tuleb 
esmalt alustada aga iseendast. 

Seda sisukust muutusteks on Vigala 
inimestel läbi aegade olnud ja sellest 
saab eeskuju võtta, selle järgi saab 
tegutseda. 1905. aasta revolutsioon, 
rahva korjatud rahaga ehitatud Vi-
gala kiriku torn-ausammas ja ma rõ-
hutan Vigala, mitte Kivi-Vigala nagu 
on viimasel ajal kombeks hakanud 
olema seda nimetada. 1947. aastal 
võtsid Vigala mehed sellesama torn-
ausamba raidkujud maha ja peitsid 
maamulda, et neid kaitsta. Ma küsin 
teilt, kas tänasel päeval leiduks veel 

vajadusel kolm meest või naist, kes 
seda teeks? Kiriku juures oli meid 
hommikul viis – vast saaksime hak-
kama.  1946. aasta suvel pandi alus 
ainsale ülemaaliseks pürgida üri-
tanud vastupanuorganisatsioonile, 
mida nõukogude võim ja julgeolek 
päriselt pelgasid. Seda ei tehtud ku-
sagil kaugel, seda tehti Araste külas. 
Vigalast algas organiseeritud vas-
tupanu. Kas meil sellist sisu enam 
pole?

Kus kohas ennistati esimesena Eestis 
vabadussõja mälestusmärk? Vigalas, 
11. mail 1988. aastal ja ma tsiteerin 
ühte raamatut: „...raputas väikene 
Vigala tervet Eestimaad, taastades 
esimesena oma Vabadussõja mäles-
tusmärgi. Selle järel järgnesid teised 
vallad üle Eesti.“

Aeg on tõusta tegudele ja näidata, et 
Vigala ei ole aja- ega 90ndate aastate 
kauboikapitalismi keeristes ülemää-
ra muutunud. Et see maamehelik tar-
kus on alles, et seda osatakse ja mis 
peamine – ka kasutatakse. Ma kor-
dan ennast, kuid sõnan siiski uuesti: 
olgem palun aktiivsemad, kuid ärge 
kunagi oodake selle eest mingit tasu. 
Vabatahtlikkus on märksõnaks. 

Tegutsege nii, et teie silmis on sära, 
et te teate, mille eest väljas olete ning 
et see on see „õige“ asi. Uskuge, see 
tasu, mis te siis saate, on kallim kul-
last. Võib-olla küll isekalt, kuid siis-
ki ütlen, et ma tean millest räägin. 
Laupäeval avame Tiduveres „Põrgu-
põhja“ punkri rekonstruktsiooni. Sel-
le juures ei ole keegi raha eest tööd 
teinud, selle terve ürituse nimel pole 
kedagi palgatud. Isegi palutud väga 
ei ole. Inimesed on ise abiks tulnud. 
Ise lahendusi välja pakkunud, ise 
tegutsenud. Mitte vaid siin, vaid üle 
Eesti. Ekskavaatorijuht, kes metsas 
kraave puhastas, võttis vaevaks ja 
omapäi silus tee punkri juurde, kae-
vas mullast ja savist valmis parkla 
metsa alla. Kui ma teda nägin, olid 
ta sõnad: „Mul hakkas sust kah-
ju, käisid aga seljakotiga pika maa 
maha – ma tegin metsa alla väikese 
parkla, kus saad autoga ringi keera-
ta. Saad lihtsamini.“ Ühel eelneval 
kohtumisel oli ta öelnud, et see, mida 
ma teen, on vajalik ja õige. 

Kui olla õige asja eest väljas, siis tule-
vad inimesed ise kaasa. Kui inimesed 
tulevad kaasa, muutub meid ümbrit-
sev jälle paremaks, meeldivamaks ka 

meile endale. Siis ei puuduta see aga 
enam Vigalat ega muud kohta Eestis, 
see puudutab tervet Eestit. Meie riiki. 
Meie tulevikku.

Meie riigi ja sellega ka meie tuleviku 
võti peitub meie tegudes ja soovides. 
Soovides parendada seda, mis meie 
ümber on, ja mis meie sees on. Ma 
kutsun teid veelkord üles panustama 
oma ligimeste heaks ja väljundeid sel-
leks peaks ju jaguma. Tänases maail-
mas Kaitseliit ja Naiskodukaitse pole 
kindlasti halvad valikud, pigem just 
väga head. Millal ma näen jälle Viga-
la Naiskodukaitse jaoskonda? See on 
kogukondlik tegevus ja see on meie 
riigi kaitse ühes. Parim sümbioos sel-
le riigi arenguks.

Mida rõõmsam ja toredam on meid 
ümbritsev, seda parem on meil en-
dal. Meie riik muutub koos meiega, 
kuigi ajuti võib tunduda, et on riik 
ja on Toompea. See on jällegi meie 
valikute ja tegude küsimus. Meie va-
likutest Riigikogu valimistel algab 
samuti nii mõndagi. Riiki suunata ja 
muuta on meie kõigi võimuses. Kui 
Vigala rahvas tahab, muudab ta ter-
vet Eestit. 

Armsad inimesed, Vigala rahvas on 
läbi aastasadade näidanud vaimu-
valgust ja eeskuju tervele rahvusele. 
Vigala pojad ja tütred on andnud oma 
elust parima, et see riik saaks parem. 
Minu naaber, Vabadussõja veteran, 
Henreku Volli tavatses pooliku või 
halvasti tehtud töö kohta öelda: „See 
on jalgadega tehtud töö.“ Need, kes 
värske riigi eest vabadussõjas verd 
valasid..., hoidkem nende mälestust 
ja ärgem laske neil ülevalt pilvepiirilt 
öelda: „kulla inimesed, see on teitel 
jalgadega tehtud töö“. Jätkakem nen-
de eeskuju järgides tegevusi. Olgem 
oma koduvalla ja naabrite üle uhked. 
Näidakem tervele riigile, et Vigalast 
tuleb sisukust ja et Vigala savimaa 
peal kasvanud julgevad etteotsa asu-
da ja muutuseid alustada. Julgevad 
enda eest seista.  Julgevad panustada 
meie riigi arengusse. 

Sest siitsamast Vigalast algabki Ees-
timaa!

Head vabariigi aastapäeva!
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Veebruar on küll aasta kõige lühem 
kuu, aga ometi mahtus napi nelja 

nädala sisse mõndagi, mis kooliellu 
vaheldust ja täiendust tõi.

Veebruarikuu keskpaik on koolis 
igal aastal oodatud aeg, sest just siis 
tähistatakse üle maailma valentini-
päeva, mis meil küll rohkem sõbra-
päeva nime all levinud on. Meie koolis 
on saanud traditsiooniks, et sõbra-
päeva üritus on kaheksanda klassi 
korraldada. Selle päeva hommikul 
tervitavad kaheksandikud alati koo-
limaja kivisaalis kõiki koolisaabujaid 
sõbraliku naeratuse, magusate kom-
mide ja heade sõbrapäevasoovidega 
– nii saab päev kõigi jaoks rõõmsa ja 
sooja alguse. Avatud oli sõbrapäeva 
postkontor ning päeva jooksul selgi-
tati salajase hääletuse käigus välja 
kõige sõbralikumad poisid-tüdrukud. 
Algklasside kõige sõbralikumateks 
valiti Triinu Algma 3. klassist ja 
Andre Kuusk 1. klassist, suuremate 
hulgas läksid sõbralikuma tüdruku 
ja poisi tiitlid Triinuly Veimannile 8. 
klassist ja Elvis Grossile 9. klassist. 
Kõik tiitlikandjad said kaela vastava 
kirjaga lindid, mida uhkusega päeva 
lõpuni kanti. Aitäh kaheksandikele ja 
õpetaja Liidele toreda päeva eest!

17. veebruaril tähistasime vastla-
päeva. Kuigi lund õues pehmelt öeldes 
nappis ja ilm kõledalt tuuline oli, toi-
mus üritus siiski õues. Vastlaliugu küll 
lasta ei saanud, aga jenkat ja tibutant-
su tantsida ning võistelda ja mängida 
sai igaüks, kes kaasa lustida soovis. 
Ürituse korraldas 7. klass koos õpetaja 
Hediga, selle eest neile suur tänu!

Küünlakuu viimasel nädalal pidasi-
me Eesti Vabariigi 97. sünnipäeva. Pi-
dupäeva auks toimus koolis kontsert-
aktus, mis lõppes kogu koolipere poolt 
koos lauldud Alo Mattiiseni 1988. aas-

tast pärit ärkamisaegsete lauludega 
„Sind surmani“, „Eestlane olen ja eest-
laseks jään“ ja „Isamaa ilu hoieldes“. 
Samasse nädalasse jäi ka ajaloopäev, 
mille kordamineku eest hoolitsesid 
õpetaja Raili ja õpetaja Alide. Ajaloo-
päeva teemaks oli nõukogudeaegne 
kool. Kahel esimesel vahetunnil jaluta-
sid õpilased ringis, nagu see nõukaajal 
koolides kombeks oli, ning võrukaelad 
pandi ringi keskele või siis isegi nurka 
seisma. Teise tunni ajal käis klassides 
sanitaarpost, kes kontrollis kammi, 
taskuräti ja sisejalatsite olemasolu 
ning tüdrukutel pidid juuksed patsis 
või sabas olema. Kooli kaminasaalis 
võis näha meeleolukat näitust nõu-

Meie „talv“ on olnud tegus. Lisaks 
õppetööle on jätkunud aega ka 

erinevateks ettevõtmisteks. Veeb-
ruari teine nädal oli tavapäraselt 
kuulutatud sõbranädalaks ning see 
on lustimise, uute teadmiste ja oma-
vahelise suhtlemise nädal. Sel näda-
lal toimus koolis suhtlemine ainult 
omavahelise otsese diskussiooni teel 
– seega kõik nutiseadmed (telefonid, 
tahvelarvutid jms) olid puhkamas 
kodus või koolikotis. Kuna sõprus 
on ikka värviline, oli igal nädalapäe-
val oma värv ja korraldusmeeskond. 
Esmaspäev – kollane ja sisustajaks 
1. - 4. klass; teisipäev – mummud, 
triibud, ruudud ja päeva sisustaja-
teks 5. - 6. klass; kolmapäev – sinine 
ning toimetas 7. klass; neljapäev – 
roheline ja tegijad 8. klassi õpilased. 
Nädal päädis punase/roosa päevaga, 
mida sisustas 9. klass. Kogu nädala 
vältel toimus viktoriinide, luuletus-
te, räpp-laulude, tantsude jms õppi-
mine/esitamine/lahendamine, kõige 
sõbralikumate õpilaste-õpetaja vali-
mine, parimate värvimuutjate tun-
nustamine ning ka sõbrakohvikus 

Veebruari 
toimetused 
KiVi-Vigala 
PõhiKoolis

imemaitsvate küpsetiste ja jookide-
ga maiustamine. 

Nädal hiljem toimus meie kooli üks 
oodatumaid traditsioonilisi talviseid 
väljasõite Kuutsemäe suusakeskus-
se, kus terve päev sai veeta aega lu-
mistel mäenõlvadel suusatades või 
lumelauaga sõites nautida tõelisi 
talverõõme. Tore päev on ikka olnud 
heaks motivaatoriks õppeedukuse ja 
hea käitumise parendamiseks, sest 
kaasa saavad ikka parimatest pari-
mad. 

Meie vabariigi 97. sünnipäeva 
tähistasime traditsioonilise kont-
sertaktusega, kus ei puudunud ka 
viktoriin olulisematest faktidest 
kodumaa kohta. Rõõm tõdeda, et 
õpilaste teadmised on väga head – 
võistkondade vahelised punktiskoo-
rid olid 0,5 punktilised.

Õhus on juba tunda kevadet ja III 
veerandi lõpp on väga lähedal. Jõu-
du ja jaksu kõigile lõpuspurdiks!

Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikool

kaaegsetest õpikutest, vihikutest ja 
õpilaspäevikutestki, ka ei puudunud 
näituselt tüdrukute ruudulise seeliku-
ga koolivorm. Lisaksl olid ka sellised 
koolitarbed, mille olemuse ja otstarbe 
lapsed ära arvama pidid – lükati, ar-
vutusmasin Felix, arvelaud, pioneeri 
kaelarätt ja puidust sulepea koos sul-
gede ja tindipotiga. Nuputamist jagus 
ja selliseid vastuseid, kus kõik viis asja 
õigesti ära arvati, ei tulnudki. Päeva 
jooksul toimus ka väike ajalooteemali-
ne viktoriin. Oli tore ja huvitav päev!

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

VeebruariKuu 
Vana-Vigala PõhiKoolis
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

17.02.2015. istungil otsustati:
- lubada jagada üks kinnistu Tõnu-
maa külas kaheks maaüksuseks;
- määrata teenindusmaad viieteist-
kümnele teele;
- väljastada projekteerimistingimu-
sed Araste külas ühe taluhoone re-
konstrueerimiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 498 eu-
rot;
- väljastada ehitusluba Vana-Vigala 
külas ühe abihoone ehitamiseks;

teade volikogule avalduste 
esitamise kohta!

Vigala Vallavolikogu istungid toi-
muvad üldjuhul iga kuu viimasel 
neljapäeval. Volikogu liikmetele saa-
detakse päevakord koos määruste ja 
otsuste eelnõudega nädal enne voliko-
gu istungit ehk kuu eelviimasel nel-
japäeval. 

Juhul, kui te soovite esitada vo-
likogule avaldust mingi problee-
mi lahendamiseks, siis palun see 
esitada valla kantseleile hiljemalt 
kümme päeva enne volikogu is-
tungit.

Hiljem esitatud avaldused võetakse 
arutusele järgmise kuu volikogu is-
tungil. Avaldused esitada soovitata-
valt e-posti aadressile: vigala.vald@vi-
gala.ee või posti teel aadressile Sääla 
tee 8/8, Kivi-Vigala küla, Vigala vald, 
Rapla maakond 78001. (Näiteks järg-
mine vallavolikogu istung toimub 26. 
märtsil, kui te soovite esitada järgmi-
sele istungile avaldust, siis peaks see 
valla kantseleisse jõudma hiljemalt 
17. märtsiks.)

Stipendiume määratakse üks kord aastas kevadel kuni 10-le õpilasele. Stipendiumid 
jagunevad põhikooli III kooliastme õpilaste, gümnaasiumiõpilaste ja põhihariduse 
baasil kutsekeskhariduse andvatel erialadel õppivate kutsekooliõpilaste vahel. Sti-
pendiumi võib taotleda statsionaarses õppes üld- või kutseharidust omandavale 
isikule, kes ise ja kelle vanematest/hooldajatest vähemalt üks on valla elanike re-
gistris, olles kantud sinna vähemalt aasta enne taotluse esitamist.

Taotluse esitajaks võib olla täisealine isik, asutus või organisatsioon.

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

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

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

AunImeTuS 
“Vigala Valla aasta Ema”

„Aasta ema“ aunimetuse kandidaadid 
palume esitada hiljemalt aprillikuu 
esimese nädala lõpuks ehk 05.04.2015. 
Kirjalikud ettepanekud kandidaatide 
kohta aadressil Sääla tee 8/8, Kivi-Vi-
gala küla Vigala vald Rapüla maakond 
78001 või e-postile helilints@gmail.
com. 

Kirjalik ettepanek peab sisaldama järg-
misi andmeid:

1. kandidaadi nimi ja elukoht;
2. laste arv, vanused ja nimed;
3. kandidaadi töökoht ja amet;
4. kandidaadi iseloomustus ja teenete 
loetelu/ tegevuse kirjeldus;
5. ettepaneku tegija nimi.

https://riigiteataja.ee/
akt/407112012030 

- kanda maha väikevahendid vasta-
valt allasutuste juhtide poolt esita-
tud nimekirjadele;
- suunata 2015. aasta eelarve projekt 
volikogule vastu võtmiseks;
- toetada Vigala õpetajate showtrup-
pi seoses osalemisega 17. vabariikli-
kul õpetajate teatrifestivalil Viljandi 
Gümnaasiumis ning eraldada kul-
tuuri- ja spordiprojektide eelarvest 
selleks 80 eurot.

Vigala Vallavolikogus

26.02.2015 istungil otsustati:
- võtta vastu Vigala Valla 2015. aas-
ta eelarve;
- määrata sihtotstarve kahele ka-
tastriüksusele;
- kinnitada Vigala valla territooriu-
mil asuvate riiklikus teeregistris 
registreeritud tervikteede teeosade 
nimekiri;
- määrata avalikuks kasutamiseks 
Tiduvere külas Sepa tee ja Allipere 
tee;
- võõrandada otsustuskorras Vigala 
valla Kausi külas Käära kinnistu.

Õ p i l a s s t i p E n d i u m i d

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

akt/405072013018  



5VIGALA SÕNUMID

Kas te mäletate veel mind? Olen 
Vana-Vigala Kiisu Albert. Otsi-

sin jaanuaris teie abiga teed tagasi 
koju. Aitäh kõigile aitajatele! Jõulude 
aegu, kui olin oma tavalisel jalutus-
käigul, läks mul ütlemiseks ühe va-
resepoisiga. Sain talt nokaga pähe ja 
kaotasin teadvuse. Kui uuesti midagi 
tundma hakkasin, olin lumehanges ja 
kõik käpad olid nii kanged külmast, 
et ma ei suutnudki ennast enam lii-
gutada. Konutasin seal läbimärjana 
terve igaviku. Äkki tulid ühed soojad 
käed, mis mu üles tõstsid ja Poisi põue 
surusid. Edasi läks sõit Tallinna Loo-
made Kiirabikliinikusse ja sealt edasi 
hoiukoju ravile. 

See oli õnnelik õnnetus, sest mi-
nuga tehti seal sada imet! Üks tõ-
hus antibiootikumikuur ja maailma 
rammusamad konservid! Silmadesse 
sain silmatilku, kuna põletik oli hull 
ja silmad jooksid vett nii mis hirmus. 
Turjale pandi tilku kirpude ja muu-
de külaliste peletamiseks ning ühe 
tabletiga anti tuld ka kõhuparasiiti-
dele. Kõrvapuhastus oli üks hull asi, 
aga nüüd kuulmine korras ja ei pea 

ennast kogu aeg kõrva tagant kraapi-
ma. Küll on hea olla puhas ja omada 
imeliselt läikivat kasukat!

Nagu juba aru saite, oli Vana-Viga-
la härra Kiisu Albert Tallinnas kuu 
aega terviseuuringutel ja kapitaalre-
mondis. Vanahärra oli oma elu ela-
nud täistuuridel ja nagu ikka, kui 
hooldusremonti ei tee, võib ükskord 
tee peale jääda ja ära külmuda. Albert 
sai õnneks tänu hoolivate inimeste 
kaasabile üles soojendatud ja eluvaim 
uuesti sisse puhutud. Leidsime ta ko-
dukohas talle hoolitseva pere ja palju 
tugiisikuid, kes teda jõudumööda toe-
tavad. Albert asus kodukanti naastes 
kohe oma valdusi kontrollima ja pea-
linna uudiseid jagama. Ta teab nüüd, 
et üks õige kass peab saama vaktsinee-
ritud, ussi- ja kirbutõrjet, hästi süüa 
ja palju paid! 

Kass Albert ja loomade hoiukodu

Kuidas 
Vana-Vigala Kiisu 
tallinnas Käis

Kas sina oskad oma õuekiisu ja -kut-
su eest piisavalt hoolitseda? 
Juba järgmine kord kui apteeki 
lähed, küsi oma õueloomale kir-
bu-puugitõrje tilku turjale ja ussi-
tablette kõhule. seda peaks aastas 
ainult paar korda tegema ja võtab 
aega mõne minuti! 

Veel oleks tähtis käia korra ka looma-
arsti juures steriliseerimas ja vaktsi-
neerimas. nii hoiad oma lemmikute 
arvu kontrolli all ja jõuad nende kõigi 
eest ilusti hoolitseda. 
Kui ükskord peaks loomapuudus majja 
tulema, siis tule loomade Varjupaika ja 
me leiame Sulle kindlasti sõbra!

uued raamatud KiVi-Vigala 
raamatuKogus

Ilukirjandus:
Murakami, Haruki 1Q84. III osa
Ivanov, Andrei Bizarre
Canal, Anne Ei maa ega meri
Poznanski, Ursula Erebos: see on 
mäng. Ta jälgib sind
Fenwick, Liz Maja Cornwallis
Gantz, Corine Pariisis peidus
Lindgren, Minna Surm Õhtuhiies
Kurmiste, Katrin Umbtaevas
Tasuja, Triin Vastuseta kirjad
Gabaldon, Diana Võõramaalane. 2. 
raamat

Teabekirjandus: 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 
aastaraamat. 2013, nr. 25
Onu Bella Keemia diskreetne võlu
Must, Aadu Perekonnaloo uurija 
käsiraamat
Viik, Sohvi Põnev puutöö
Tooming, Jaan Teater kui saladus
Kunnas, Leo Ukraina häirekell
Talvis, Inga Väikesed vürtsikad 
asjad
Albers, Josef Värvide vastastikmõju

Lastele:
Pichon, Liz Tom Gates: suurepärased 
ettekäänded (ja muu hea kraam)
Asgard. Skandinaavia muinaslood
Valter, Edgar Isand Tuutu ettevõt-
mised
Saar, Anti Kuidas meil asjad käivad
Tomusk, Ilmar Nuustik
Reinaus, Reeli Roosad inglid
Pervik, Aino Roosaliisa prillid
Saluste, Margit See Senni
Reinaus, Reeli Suhkrust ja jahust

Luulet: 
Kareva, Doris Maailma asemel
Runnel, Hando Vanad sõbrad

Minu sari:
Davidjants, Jaana Minu Berliin. 
Pidu kunstnike paabelis.
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Vigala külade keskuses toimus 
Bernhard Laipmanni mälestus-

konverents, mis oli pühendatud tema 
150. sünniaastapäevale.

See ajaloopäev tõi kohale ligikaudu 
40 huvilist Vigala kihelkonna maa-
delt, Märjamaalt, Lihulast, Taeblast. 
Korralduslikku ideed vedas õppejõud 
Tõnu Ploompuu Tallinna Ülikoolist. 
Enne Vigala konverentsi oli ta Bern-
hard Laipmanni mälestussambale 
Haapsalus pärja asetanud. Seda Ro-
man Haavamägi poolt 1933. a püs-
titatud mälestusmärki näitas ta ka 
oma ettekandes. Mälestusmärgil 
lihtne tekst aastaarv „1905“ ja mehe 
nimi. Nõukogude ajal neid kodaniku-
liikumise aktivistidele püstitatud mä-
lestusmärke loeti tinglikult punaste-
le pühendatuks. Konverentsi käigus 
selgus, milline oli B. Laipmanni roll 
ajaloos, ning kuidas praegu mõistame 
möödunut. Haapsalu oskas märga-
ta ja hinnata Läänemaal toimunut, 
sealses linnakoolis käinud õpilaste 
tegevust Eesti ühiskonnas. Bernhard 
Laipmann käis Haapsalu linnakoolis 
koos venna, hilisema kunstniku Ants 
Laikmaaga, kelle sünnist järgmise 
aasta mais möödub samuti 150 aas-
tat. Tõnu Ploompuu ettekandest sel-
gus: Bernhard Laipmann oli isa Hans 
ja ema Leenu 18 lapselises peres 12 
laps. Ainult neist neli sai täiskasva-

nuks. Bernhard Laipmanni enda pe-
res oli 5 last, neist tütar Helene suri 
15-aastasena Vigalas, tema kõrvale 
on maetud karistussalklaste poolt hu-
katud Bernhard. 

Järgmisena sai sõna Kaie Bergmann, 
kes on üles kasvanud raamatute kes-
kel, olles ühtlasi Vigala kultuuriloo 
parim tundja kohapeal. Ajaloopäeva 
aitasid läbi viia raamatud kunstni-
kust „Ants Laikmaa“ ja Mihkel Ait-
sami „Jõulud Vigalas“, mis käsitlevad 

peamiselt 1905. a sündmusi. Kaielt 
saime kinnitust, et B. Laipmann oli 
Paiba talu peremehena üks aktiivse-
maid seltskonnategelasi, tema alga-
tusel loodi 1893. a Velisel muusika-
selts. Kaie Bergmannil jätkus tahet 
kiita Vigala kihelkonda kui aktiivse-
mat piirkonda Läänemaal. Piirkonna 
elujõu tagas loomulikult elanike arv. 
Maal töötasid mitmed seltsid, ringid, 
eriti aktiivselt Peru kool, Raba kool. 
Nüüd muusika-aastal on hea meenu-
tada, et elanikel jätkus tahet aren-
dada haridust ja muusikat. Jällegi 
on üks kild tegusast Vigala rahvast 
meenutatud. Praegu tundub, et järel-
tulevatel põlvedel on side möödunuga 
kadumas. Kaie Bergmanni kätes oli 
tõeline rariteet, muusikaseltsi kroo-
nika, mida lubas Sillaotsa muuseumi 
töötajal paljundada. 1940. a okupat-
sioon lõpetas seltsi tegevuse, kuid do-
kument jäi möödunust alles. 

Järgmisena kõneles Sõjamuuseumi 
teadur Toomas Hiio, kes on ühtlasi 
M. Aitsami raamatu „Jõulud Vigalas“ 
(2014) koostaja. Raamatut annab väl-
ja Tiina Kaalepi kirjastus Hea Lugu. 
Ajaloolasena hindas Hiio raamatus 
esitatud materjali põhjalikku kä-
sitlust. Oma ettekandes tugines ta 
raamatus esitatud faktidele, milline 
oli 1905. aasta Läänemaal, õigemini 
saime teada fakte toimunud revolut-
sioonist, selle osapooltest: parunid ja 
talupojad; proletaarlased ja rahvus-
lased. Selge, sorav ja hästi mõistetav 
ajalookäsitlus tolleaegsest perioodist. 
(Piltidel põletatud mõisate nimed 
Läänemaal ja hukatud võitlejad T. 
Hiio esitluselt.)

tundKem oma Kangelasi ja Valgustagem ja hinnaKem 
möödunut, Kui üht osa läänemaa ajaloost - Vigalast
Tagasivaade, meenutused ja film Bernhard Laipmannist 

(2.02.1865-29.01.1906)

Tõnu Ploompuu Kaie Bergmann

Fotod: Jaan Viska



7VIGALA SÕNUMID

Bernhard Laipmann oli 1905. a va-
badusvõitluse sümbol ja on andnud 
ainet hilisemateks mõtisklusteks, te-
mast on kirjutanud Aino Kallas oma 
näidendis „Bernhard Riives“, Mihkel 
Aitsam „Jõulud Vigalas“ ning Mark 
Soosaar oma ainukeses kunstilises fil-
mis „Jõulud Vigalas“. Muidugi elab B. 
Laipmann edasi Vigala rahva vanema 
põlve mälestustes. 

Lõunaga koos võtsime ette külastus-
käigu B. Laipmanni hauaplatsile. 

Pärg Tõnu Ploompuult, konverentsi 
osalejate poolt küünla süütamine, 
austus Vigalas sündinud kodanikulii-
kumise ühele eestvedajale.

Vanemal põlvkonnal on veel säili-
nud side möödunuga, mida tuletavad 
meelde nimetatud allikate olemasolu. 
Vigalasse 1933. a ehitatud kirikutor-
ni jalamil on mälestustahvlil nimed, 
kes langesid 1905. a lahingutes.

Pärast lõunat jätkus päev filmiga. 
Osa inimesi lahkus, sest paljudel on 
filmi video kodus olemas. Film jutus-
tab 1905. a revolutsioonist Vigalas. 
Filmi valmimisele eelnes seik, kus 
Mark Soosaar sattus Velisele ja koh-
tus seal Jaan Limbergiga (kohalik 
koduloohuviline), kes osales 1905. a 
revolutsioonis ja nägi B. Laipmanni 
surmapäeva sündmusi. Sobiv eeltöö 
möödunu talletamiseks jäädvustati. 
Filmi valmimisel 1980. aastal enam 
kohalikku meest J. Limbergi polnud. 
Ka filmis A. Kivi esitatud rahvalaul 
oli varem filmitud. 

Esimene salm kõlas nii: Siin Vigalas 
on sündinud kohutavad lood. / Üks 
Vigala taluperemees, kes kõrgest koo-
litud, / sai ära surmatud, sai ära sur-
matud.

Filmis peaosatäitjana Bernhard Laip-
mannina Eevald Aavik, heliloojana 
Veljo Tormis (Vigala aukodanik), 
parun Üxküllina Linnar Priimägi, 
kunstnik Ants Laikmaana Jüri Ar-
rak. Filmimise ajal olid näitlejad kut-
sekoolis toidul, nägime Laipmanni 
kehastajat lambanahkses kasukas 
liikumas. Elasime igati filmi valmi-

misele kaasa. Filmi ülesvõtmist mäle-
tavad paljud ümbruskonna inimesed, 
kutsekooli õpilased osalesid massist-
seenides, nägime mõisa välisvõtteid. 
Filmi sisevõtted tehti Tõstamaal, 
mõisa mahapõletamine filmiti Väi-
ke-Rõude mõisa juures, talupoegade 
vangistamist Matsalu mõisas. Talude 
põletamiseks oli ostetud paar hoonet 
Parasmaalt, Koonga vallast, nendest 
rääkisime külade sügisesel ekskur-
sioonil. Praeguseks on see paik ilma 
inimesteta küla. Nüüdseks on neid 
seal vallas 7. Neil aastatel polnud 
talu ja maakoht püha. Tühjenemine 
jätkub eelkõige ääremaadel. 

Film esilinastus 1981. aastal, kuid 
tolleaegne olustik ei võimaldanud fil-
mil edasi ekraanil olla. Digitaalselt 
taastati 2012. Kokkuvõtte võiks lõ-
petada filmis B. Laipmanni öelduga 
„Jumalaga Vigala rahvas, ma lähen 
su eest nüüd surma“. Tummalt sei-
sis rahvas mõlemal pool teed, paku-
ti seisjatele sõna, ei ühtki sõna ega 
käeviibet. 

Järgmine aasta mais räägiks Ants 
Laikmaa 150. sünniaastapäevast.

Kummardusega korraldajatele 
Jaan Viska

fotod Jaan Viska

Laipmanni haual
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Kevadpühade kombestik Sillaotsa 
Talumuuseumis 

23. märtsist kuni 2. aprillini

Muuseumitunnis saame teada mida tegi maarah-
vas palmipuudepühal ning nädal hiljem kevadpühade 
ajal. Nendest pühadest räägime kui urbepäevast, 
kiigepühadest, lihavõttepühadest, munade püha-
dest, ülestõusmispühadest. Milliseid mänge va-
nasti mängiti, kuidas ja millega mune värviti ning 
milliseid soove sooviti? Peale selle võtavad muu-
seumitunnis osalejad koju kaasa oma valmistatud 
munahoidmise topsi ja kirju muna.

Muuseumitund kestab 1 tund ja 30 minutit. Grupi 
suurus kuni 20 last.

Pilet: 3 EUR, sisaldab peale muna veel teed ja 
karaskit. Palume registreeruda.
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Kuidas tekib hambasse auk?

Kui inimesele on tekkinud viimase 
kolme aasta jooksul uus hamba-

auk, siis on ta kaariesehaige. Selle 
asemel, et pidevalt lasta uusi täidi-
seid järjest suurenevatesse hambaau-
kudesse asetada, paluge oma hamba-
arsti, et ta aitaks Teil kaariesehaiguse 
põhjuse välja selgitada ja selle kont-
rolli alla võtta.

Kaariesekahjustuse teke ja parane-
mine ehk hambakõvakoe mineraaliai-
nevahetus on igati loomulik looduslik 
protsess. Hambasse hakkab tekkima 
“auk” kohe, kui hammas suhu on lõi-
kunud. Ja siit edasi on tasakaalukü-
simus, kas süljele (loodusele) antakse 
aega happerünnaku tagajärgi taasmi-
neraliseerida. Kui toitumiskordade 
vahele ei jäeta piisavalt kestvaid (vä-
hemalt mõnetunniseid) vahesid, siis 
on hamba pinnal ülekaalus happeline 
keskkond, mis mineraale hambast 
“välja imeb”. Kui selline olukord on 
krooniline, siis päädib see lagunevate 
hammastega. Lastele arusaadavalt on 

see lahti seletatud kiku.hambaarst.
ee veebist leitavas multifi lmis “Juss 
meisterdab suhkrukella”.

Ekslikult arvatakse, et pelgalt kaks 
korda päevas hammaste pesemine 
ja kord aastas hambaarsti külasta-
mine hoiab hambad terved. Ei teata, 
et tegelikkuses on kaaries hambava-
enuliku tervisekäitumise tagajärg. 
Eelkõige siis hambavaenulike toitu-
misharjumuste tagajärjel suhu kasva-
tatud “kurja” mikrofl oora põhjustatud 
negatiivsest mineraaliainevahetusest 
tingitud hammaste lagunemine.

Inimestel on arusaam, et bakterid 
meie suus on tingimata vaenlased, 
keda tuleb mehhaaniliste ja keemilis-
te vahenditega tappa, aga see ju pole 
nii. Hammaste harjamine mõjutab 
kvantiteeti ehk heal juhul vähendab 
korraks bakterite arvu, aga ei muuda 
nende kvalitatiivseid omadusi. See 
tähendab, et hambaid ainult pestes ei 
ole võimalik hambakaariest kontrol-
lida, vaid peab ka hambasõbralikult 
toituma ehk suhkrukella põhimõtteid 
järgima. See tähendab, et toidu-

kordade vahele jäetakse vähemalt 
3-4 tunnised pausid, mille jooksul 
ei näksita ja janu kustutatakse 
veega. Ainult selline käitumine kas-
vatab suhu sõbraliku mittehappelise 
mikrofl oora, mis hambaid ei lahusta 
olles samal ajal oluline inimese im-
muunsüsteemi osa.

Hammaste harjamise puhul pole täh-
tis selleks kulunud aeg vaid hammas-
te puhastamise kvaliteet. Me peame 
aru saama, et tähtis on hambad pu-
hastada hambakaelalt igemevaost 
(altpoolt igemepiiri). Kui selle tege-
vuse juures ige veritsema hakkab, 
siis on see märk igemepõletikust, 
mitte sellest, et liigtugevalt harjatak-
se. Väiksed veresooned igemekoes on 
transporditeed, millega toimetatakse 
kohale antikehasid, et võidelda ham-
bakaelal pesitsevate mikroobidega. 
Kui hambad korralikult ära puhas-
tada, siis järgmisel päeval on igemed 
juba terved ehk ei veritse hambaid 
puhastades.

Hambahari ei puhasta hammaste 
vahelisi kontaktpindasid. Sealt pu-
hastamiseks peame kasutama indivi-
duaalselt sobivat abivahendit. Noore-
matel inimestel on selleks tavaliselt 
hambaniit, kuid vanematel inimestel 
osutub tõenäoselt tõhusamaks ham-
bavahehari.

Optimaalne on hambaid pesta vä-
hemalt kaks korda päevas: hommiku-
ti ja kindlasti õhtul vahetult enne ma-
gama minekut. Ja sagedus on oluline 
selleks, et hambad saaks hambapas-
tast optimaalse sagedusega fl uoriidi. 
Teaduslik tõsiasi on, et hambapasta 
tähtsaim komponent - fl uoriid - on 
arenenud tööstusriikide hea ham-
batervise alustala. Selle teadmise 
valguses soovitan hambapastat ka-
sutada õigesti ehk seda peale ham-
bapesu mitte välja loputada. Teadus-
likud uuringud näitavad, et neil, kes 
hambapasta suust välja loputavad, on 
rohkem hambaauke. Kõrge kaariese-
riski korral või tundlike hambakaelte 
korral võib enne magaminekut ham-
bapastat näpuga hambakaeltele suisa 
määrida.

Igihaljale küsimusele, kas ham-
baid pesta enne või peale sööki, võib 
lihtsalt vastata: vahet pole. Fluoriidi 
efekti suurendamiseks tuleks pes-
ta peale söömist. Vahetult happelise 
toidukorra järel harjates varitseb aga 
risk kahjustada happesöövituses peh-
menenud hambakaelasid. Aga küll 
organism sel juhul valureaktsiooniga 
sellest märku annab.

kiku.hambaarst.ee
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EElK Vigala maarJa KogudusE tEatEd

pühapäeviti kell 11.00 jumalateenistus käärkambris.

pühapäeval, 29. märtsil kell 11.00 palmipuudepüha armulauaga jumalateenis-
tus käärkambris.
neljapäeval, 2. aprillil kell 17.00 Suure neljapäeva ehk armulaua seadmise püha 
armulauaga jumalateenistus käärkambris.
reedel, 3. aprillil kell 11.00 Suure Reede ehk Kristuse surma päeva liturgiline 
jumalateenistus kirikus.
pühapäeval, 5. aprillil kell 11.00 Kristuse Ülestõusmispüha armulauaga jumala-
teenistus kirikus.

teisipäeviti kell 10.00 palvering kogudusemajas.

reedeti kell 12.00 käsitööring kogudusemajas.

Pühapäevakool - ei ole kindlat aega. Kui soovid liituda, siis küsi järele millal toi-
mub.
naiskoori proov - toimub igal nädalal, ei ole kindlat aega. Kui soovid liituda, siis küsi 
järele millal toimub.

ootame meiega liitujaid! tel 482 5690 või 5300 7075

Eelteade suguvõsauurimise infopäeva kohta

eesti Genealoogia Selts (eGeS), mis on 1931. a asutatud eesti eugeenika ja Genea-
loogia Seltsi Genealoogia Toimkonna õigusjärglane, tähistab tänavu kevadel seltsi 
taasloomise 25. aastapäeva. Selts tegutseb mittetulundusühinguna 12 osakonnas 
üle eesti: Hiiumaal, Saaremaal, Läänemaal, Järvamaal, Võrumaal, Virumaal, Valga-
maal, Viljandis, Tartus, Raplas, Pärnus ja Tallinnas (sh Harjumaa). 

Suguvõsauurimise laiemaks tutvustamiseks ja oma teadmiste jagamiseks huvilis-
tega on eesti Genealoogia Seltsi liikmeskonnal soov juubelipäeval, 5. mail 2015, 
korraldada oma kodukohtades suguvõsauurimise infopäev/infotund. Selle raames 
tutvustavad seltsiliikmed kokkutulnud huvilistele suguvõsauurimise põhitõdesid 
ja -allikaid, jagavad genealoogia-alaseid näpunäiteid, vastavad teemaspetsiifilistele 
küsimustele jms. Töövorm on individuaalne, igal huvilisel on võimalik saada perso-
naalset abi just teda huvitavais küsimustes (ja kui vastus peakski mingil põhjusel 
kohapeal saamata jääma, siis jõuab see kindlasti seltsiliikmete vahendusel spetsia-
listideni ja vastusena küsijani tagasi). 

eelistatult võiks infopäev aset leida teisipäeval, 5. mail 2015 (kokkuleppel ka mõnel 
muul vastastikku sobival ajal) raamatukogule ja elanikkonnale sobival kellaajal (on 
see siis nt 16-18 või 17-19 või hoopis ära jagatuna hommikusele ja õhtusele ajale). 
Genealoogiliste andmebaaside tutvustamiseks ja näpunäidete jagamiseks on va-
jalik interneti/WiFi olemasolu ning soovitavalt üks arvutitöökoht (vajadusel/või-
malusel on seltsiliikmeil oma sülearvuti kaasas). Huvi ja soovi korral oleme valmis 
suguvõsauurimise andmebaase jm teemakohast tutvustama ühekorraga mitmele 
inimesele (töötuba/sissejuhatav loeng). 

Evelin Povel-Puusepp
Eesti Genealoogia Seltsi juhatuse liige

nB! Parima võimalusena huvilisteni jõudmiseks näeme seejuures koostööd raama-
tukoguga, mis on kahtlemata kohaliku kogukondliku elu üheks olulisemaks koon-
dumiskohaks. 

Vana-Vigala raamatukogu soovib teada, kas on asjast huvitatuid, et anda kor-
raldajatele tagasisidet. milline kellaaeg sobib? Võtke ühendust Vana-Vigala 

raamatukoguga tel 482 4419.

Miks harjata hambaid? 

Hambad on tähtis puhtaks pesta eel-
kõige südame-veresoonkonna haigus-
te ärahoidmiseks. Kui hambakaela 
igemeserva lähedalt puhtaks ei harja-
ta, siis tekib igemepõletik. Sel juhul 
igemed punetavad ja veritsevad juba 
kergel kokkupuutel näiteks hamba-
harjaga. Kui hambaid ikkagi puhtaks 
ei harjata, siis kasvavad bakterid 
hambakaela mööda järjest sügava-
male igemetaskusse. Sellist pöördu-
matut hamba kinnituskudede kah-
justust nimetakse parodontiidiks. See 
põletik käivitab juba tõsise süsteemse 
põletikukaskaadi, mis kajastub vere-
pildis ja mille tagajärjel tekivad juba 
süsteemsed elu ohustavad haigused. 
Tänasel päeval seostatakse parodon-
tiidiga südame-veresoonkonna hai-
guste (infarkti, insuldi), diabeedi, ras-
vumise, enneaegse sünnitustegevuse 
ja teiste haiguste teket.

Põletikus hambakinnituskudede kor-
ral võib seda veritsevat haava võrrel-
da peopesasuuruse lahtise mädase 
haavaga, kust bakterid vereringesse 
pääsevad. Nii leitaksegi suurte lub-
jastunud veresoonte aterosklerootilis-
test naastudest neidsamu igemetasku 
patogeene. Kahjuks alahindavad 
patsiendid ja vahel ka arstid ige-
mete tervist teadmata, et eesku-
julik suuhügieen lisab elukaarele 
tervelt seitse kvaliteetset aastat.

Kõik inimesed on hambasõbralikult 
käitudes võimelised oma hambad ter-
ved hoidma kogu elukaare jooksul. 
Lapse tervise eest hoolitseb ja vastu-
tab muidugi lapsevanem või hooldaja. 
Hambaarst ei pea hambaid ravima, 
vaid need on võimalik terved hoida.

WHO andmetel sõltub tervis ainult 
10% ulatuses arstiabist, umbes 30% 
on nii ümbritseva keskkonna kui ka 
geneetika osakaal, aga enamus ehk 
siis 40% tuleneb meie käitumisest. 
Just elanikkonna terviseteadlikkust 
parandades suudame terved püsida.

Marek Vink, 
Eesti Hambaarstide Liidu president

Raplamaa hambatervise kam-
paania kestab terve märtsikuu. 

Kuula Tre Raadios 
29. märtsil kell 15.00 marek 

Vinki saadet.
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KarJäärinÕustaminE 
2015 aastal  

Alates 2015. aasta veebruarist saavad 
töötukassasse karjäärinõustamisele 
tulla lisaks töötutele ja koondamistea-
tega tööotsijatele ka kõik teised soovi-
jad (töötavad täiskasvanud, pensioni-
ealised inimesed). 

Selline võimalus avanes tänu teenuse 
kaasrahastamisele euroopa Liidu eu-
roopa Sotsiaalfondist. 

Karjäärinõustamine toimub:
- töötukassa maakondlikus osakonnas 
ja ka väljaspool (nt messidel, infopäe-
vadel jms)
- vajadusel saab karjäärinõustajat kut-
suda nõustamise läbiviimiseks enda 
juurde kohapeale (nt tööandjad või 
muud organisatsioonid)

Kuidas registreerida?
- Telefoni või e-posti teel (töötukassa 
esinduste kontaktid leiate www.tootu-
kassa.ee)
- eesti Töötukassa büroodes infolauda-
des
- Töötukassa Infotelefoni kaudu 15501 
(laualt helistades tasuta) – Skype’ilt 
valides: tootukassa
- Töötukassa Raplamaa osakonna info-
telefon on 4830140
- Töötukassa Raplamaa osakonna mei-
liaadress on rapla@tootukassa.ee

Täpsemalt karjäärinõustamise kohta 
saab lugeda www.tootukassa.ee 

Teenus  on kõikidele tasuta.

Karjäärinõustamine on tegevus, mis 
aitab langetada ja teoks teha oma 
karjääri kujundamisega seotud ot-
suseid: 
- hõlmab nii õppimise kui ka töökoha ja 
kutsevalikuga seotud küsimusi;
- aitab end paremini tundma õppida, 
kohaneda muutustega ja teha läbi-
mõeldud valikuid. 

tErVE KarJäär tEEmanädal 2015
Terve karjäär on teemanädal täiskasvanute karjääriplaneerimisoskuste arenda-

miseks ning karjääriinfo levitamiseks.

2015. aasta alateemaks on rikkus - milline on rikas karjäär?

Rikkus on subjektiivne heaolu kujundaja. materiaalse rikkuse kõrval on oluline 
elukvaliteet tervikuna. Karjäärinädalal otsime vastuseid küsimustele, milline on 
rikas karjäär ja kuidas seda saavutada. On see kõhtu täitev, hinge toitev, pikaaja-
line pühendumine või rikkalik oskustepalett, aste astmelt kõrgusse tõusev või 
siksakiline virvarr?

Karjäärinädalal toimuvad raplamaa neljas koolis teemaõhtud.

23.03.2015 märjamaa gümnaasium
15:00- 15:30 muutused ja võimalused töömaailmas (ettekanne) esineja: Katri 
Kanarbik või elliko Konno
15:30- 17:00 Tööseadusandlus (loeng) esineja: Liis Valdmets (Tööinspektsioon)
17:00 – 18:00 Karjääri kiirabifdsf18:00-19:00 Kuidas toetada oma last karjääri-
valikute tegemisel? (ettekanne) nele Hulkko ja Katri Kanarbik Rajaleidja kesku-
sest
24.03.2015 rapla täiskasvanute gümnaasium
10:00 – 11:00 muutused ja võimalused töömaailmas, esineja: elliko Konno
11:00-12:00 Karjääri kiirabi
24.03.2015 rapla Vesiroosi gümnaasium
15:00- 15:30 muutused ja võimalused töömaailmas (ettekanne) esineja: Katri 
Kanarbik või elliko Konno
15:30- 17:00 Tööseadusandlus (loeng) esineja: Liis Valdmets (Tööinspektsioon)
17:00 – 18:00 Karjääri kiirabi
18:00-19:00 Kuidas toetada oma last karjäärivalikute tegemisel? (ettekanne) 
nele Hulkko ja Katri Kanarbik Rajaleidja keskusest
25.04.2015 rapla Ühisgümnaasium
14:30- 15:00 muutused ja võimalused töömaailmas (ettekanne) esineja: Katri 
Kanarbik või elliko Konno
15:00- 16:30 Tööseadusandlus (loeng) esineja: Liis Valdmets (Tööinspektsioon)
16:30 – 17:30 Karjääri kiirabi
17:30-18:30 Kuidas toetada oma last karjäärivalikute tegemisel? (ettekanne) 
nele Hulkko ja Katri Kanarbik

Karjäärinädala raames toimuvad sündmused on avatud osalemiseks kõigile soo-
vijatele ning on TASuTA! Soovijatel on võimalik valida osalemiseks endale sobiv 

aeg ja koht. Liituda võib ka üksikuteks loenguteks.

Sõidame Märjamaale ujuma!
Märjamaa ujula on Vigala valla rahva päralt alates
kella 19:00 kuni 20:30 järgmistel kolmapäevadel: 

  4. märts; 18. märts; 1. aprill; 15. aprill; 29. aprill 

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest 18:15 ja 
Vana-Vigala bussijaamast 18:30. Bussisõit maksab 2 eurot.

Info ja eelregistreerumine bussisõiduks  telefonil 489 4777; 526 9841 Ilme Roosi
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31. jaanuaril leidis aset kolm 
maadlusvõistlust: Viljandis, 

Väike-Maarjas ja Pariisis. Kõikjal 
jõudsid Vigala maadlejad poodiumile. 
Viljandis peetud Laste Karikavõist-
luste I etapil saavutasid medaliko-
ha: Rasmus Kuik (20kg) 2. koht, Lis-
ette Böttker (30kg) 2. koht, Romanis 
Siiman (35kg) 3. koht. Väike-Maarjas 
toimunud Maalehe Auhinnavõist-
lusel näitasid taset tüdrukud: Ma-
ret Kane (37kg) 3. koht, Heily Tiitus 
(44kg) 1. koht, Triinuly Veimann 
(44kg) 3. koht. Samas leidsid aset ka 
kehalised katsed, kus tüdrukud samu-
ti edukad olid: Maret 3. koht, Heily 2. 
koht ja Triinuly 1. koht.

Pariisi GP-l oli edukas Ardo Aru-
saar, kes peale pikemat võistluspausi 
kehakaalus 98kg saavutas 1. koha.

7. veebruaril toimunud Eesti õpilas-
te meistrivõistlustelt võitis Krist-
jan Vodolaztsenko kehakaalus 42kg 
2. koha.

tEaBEÕHtu mtÜ-dele

Hea vabaühenduste liige, aktiivne kodanik!

Ootame teid osalema Raplamaa Arendus- ja ettevõtluskeskuse (RAeK) poolt 
korraldataval Teabeõhtul 19. märtsil kell 16.30 Raikküla Valla 

Vabaajakeskuses, Lipal.

ajakava:

16.30-18.00 Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Kärt Vaarmari ja mirjam Reint-
hal annavad nõu, kuidas tehakse keskkonda puudutavaid otsuseid  nagu uute 
elamualade või tootmisalade (nt suurlautade või kaevanduste) planeerimine, 
keskkonnalubade andmine jmt ning kuidas otsustamises kaasa saab rääkida.
18.00-18.30 RAeKi teenused mTÜ-dele – Karin Ratas, RAeK mTÜ konsultant
18.30-19.15 Kohaliku Omaalgatuse Programmist – Silvi Tarto, KOP koordinaa-
tor Raplamaal
19.15-20.00 Leader meetme info – Iris Haiba, Raplamaa Partnerluskogu projek-
tinõustaja

Oma osalemisest palun teada anda e-postiga karin@raek.ee või telefoni teel 
489 4755 hiljemalt 12. märtsiks 2015.

Üritus on tasuta ja selle läbiviimist toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Kes-
kus ning SA Raplamaa Arendus- ja ettevõtluskeskus.

Vana-Vigala raamatuKogu 
uudisKirjandus märtsis

Teabekirjandus
Must ,A. Perekonnaloo uurija käsi-
raamat
Uexküll, J. J. Omailmad
Isetehtud kingid
Laasik, A. Teatri vang
Tuule, E. Trompetid udus
Kunnas, L. Ukraina Häirekell

Lastekirjandus
Nesbo, Jo Doktor Proktor ja suur 
kullarööv
Valter,E. Isand Tuutu ettevõtmised
Look, K. Lennujaama lutikad ei 
anna alla
Look, K. Peeter, sõpradele Peetrike
Reinaus, R. Roosad inglid
Hinrikus, K. Suur maailmareis
Havukainen, A. Veera ja sõidukid
Keränen, M. Väravajoonel
Rand, H. Õnnelike õhtulugude 
sahtel
Applegate, K. Üks ja ainus Iva

Ilukirjandus
Canal, A. Ei maa ega meri
Hardy, T. Looduse rüpes
Fenwick, L. Maja Cornwallis
Gantz, C. Pariisis peidus
Nesbo, Jo Politsei
Hvostov, A. Sillamäe passioon
Simons, P. Tatjana ja 
Aleksander II
Kurmiste, K. Umbtaevas

Meie hulgast lahkunud:

JAAN LILLEMETS
JÜRI VARE

Sügav kaastunne emale ja õdedele

JAAN LILLEMETS`a

traagilise surma puhul

Vängla külarahvas

Avaldame kaastunnet Rein Krasnikovile 
perega kalli ema 

ÕIE-HILJA 

kaotuse puhul.

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool

8. veebruar - U8 ja U10 Eesti MV su-
momaadluses, Jõgeva:
U8
Rasmus Kuik 23kg 3. koht
Rebecca Laidna 26kg 2. koht
Karl-Rasmus Lehismets 35kg 2. koht
Rebecca Laidna absoluutkaal tüdru-
kutele 1. koht

U10
Romanis Siiman 35kg 1. koht
Sandra Plamus 45kg 3. koht
Mariette Liigend +45kg 1. koht
Romanis Siiman absoluutkaal poiste-
le 3. koht
Mariette Liigend absoluutkaal tüdru-
kutele 1. koht

14. veebruar - Valga lahtised MV:
Andreas Välis 76kg 1. koht
Hannes Välis 85kg 1. koht

15. veebruar - Laste Karikavõist-
luste II etapp, Tallinn:
Rasmus Kuik 20kg 1. koht
Lisette Böttker 30kg 3. koht
Romanis Siiman 35kg 3. Koht.

Jüri Nisumaa

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

Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida aval-
damiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

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

Märtsikuu sünnipäevalapsed

leida raHe    91 
MiHHail kÕOstik   90 
linda keller    90 
siina ÕisMaa   89 
valda-naGasta kidra  86 
elli spiridOnOva   85 
elMut Metsaveer   81 
ilMe Maalinn   81 
evi-inGrid kald   80 
arvu liitMäe   75 
ennu kivi    70 
kalJu taGu    70 
leili teedla    70 
rein lättekivi   65 
kalJu HeinpÕld   65 
rein sersant   60 
liia kidra    60 
Hulla Oksa    60 

Õnn on igas päikseteras,
õnn on sõbra soojas sõnas,
õnn on tervis, rõõmus meel,
soovin sul neid veel ja veel!

palJu Õnne!

OÜ eSTeST PR
 ostab metsa- ja põllumaad. 

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

uus ilmakodanik

Murel enni

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

Alates 02. märtsist 2015 on 
Rapla haigla polikliiniku 

REGISTRATUURI telefon
484 4050

ABLE GRUPP müüb lõhutud kütte-
puid, hind alates 26€ m2, pikkused 
vastavalt tellija soovile. 3m lõhku-

mata puid, hind alates 20€ m2.

Hinnad sisaldavad koju toomist 
Vigala valla piires.

Pakkuda on ka 30 cm lõhutud kuiva 
kasepuud.

Kontakt 521 8558

OGRIM GRUPP võtab rendile või 
ostab põllumaad. Võivad olla ka 

väiksemad massiivid.

Kontakt 521 8558
Mirgo Seisonen

Lepiku Lihatööstus OÜ pakub tööd:

loomade esmatöötleja-lihunik
Hakklihameister

Täpsema info saamiseks palun helista-
da e-R 9.00-16.00 tel 56354546

Kivi-Vigala ja Vana-Vigala Rahvamajas
Esmaspäeval 16.03.2015 kell 12.00-13.00 

Rahvusliku mustriga tuunikate 
SOODUSMÜÜK

SUKKPÜKSTE KAMPAANIA 
ostad 2 = saad 3

Värvilised/mustrilised sukkpüksid (5-7€)
Lisaks retuusid( 7€),dressipüksid(9€),

sokid( 1€)

Lastele Disney retuusid, sukkpüksid, 
sokid.

Küttepuude soodusmüük! Küsi hinda 
H&M Energy OÜ, tel 600 5323

Teatrisse Lihulasse!
Ugala teatri etendus Peter Quilter „Eesriie avaneb“ 

Osades: Marika Palm, Vilma Luik, Terje Pennie (külalisena), Luule 
Komissarov, Kadri Lepp.

Esmaspäeval 6. aprillil kell 19.00 
Pilet 13.00€ / 10€

Buss väljub Kivi-Vigalast kell 18.00; Jaamast 18.15,
Mõisast 18.20 (bussisõit tasuline).

Pileteid saab Vana-Vigala raamatukogust tellida 482 4419  
25. märtsini.


