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TASUTA

Oli meil ka Oskar Lutsu periood „Kapsapea“, „Võidulaenu pilet“, „Linakaupmiis Aaberkukk“, Pildikesi
„Kevadest“, „Sirgamäe omad Tartu
näitusele minemas“ jt.
Alates 1998. aastast oleme iga aastal osalenud Raplamaa Harrastusteatrite festivalidel. 2004. aastal võideti
peapreemia Mihhail Zoštšenko komöödiaga „Untsus päev“. Tol ajal olid meie
näiteringi „raudvaradeks“ Viivi Sõber
ja Uljam Kuusla, kes pärjati mitmel
festivalil. Ave Vaarma on saanud ka
parima näisnäitleja preemia.

KiVi-Vigala RahVamaja NäiteRiNgil „sÕbRa-Vägi“ oN süNNiPäeV
Kõigepealt meie nimesaamise
lugu 17. septembril 2005
See oli möödund nelikümmend viis
kui teatrit Vigalas tehti nii,
et loodi Vigala muusikaselts
ja valmistuti etteasteteks
Nii kuulsaks saigi Vigala
ja truppe hakkas vohama
Nii Jaamas, mõisas, koolides
kui väiksemates asutustes
Nad esinevad siin ja seal,
nii Eestimaal kui Vigala peal.
On Jaamas oma „Toplet-Kiiks“
showd teeb õpetajate tiim.
Kuid kõige vanemad tegijad
on ikka ilma nimeta
ehkki teinud Vigalal nime nad
trupis laureaate peidavad.
Nüüd appi tõttab „Topelt-Kiiks“
ja trupil nime juubeliks viib.
Sest ajast tõsilugu see nüüd „Sõbra-Vägi“ olgu see!

N

äitemängu tegemise algusaasta Kivi-Vigalas on kirja pandud
inimeste mälestuste põhjal, kuna
puudub arhiivimaterjal. Aastatel
1945 - 1949 lavastati ja esitati operett
„Mustlaslaager“, „Kosjakased“, „Eesti
pulm“, „Kauka jumal“ „Häda õrna südame pärast“, „Tõde ja õigus“ ja „100
vakka tangusoola“.
1950 – 1960ndatest on teada, et
vaatamata rasketele aegadele mingil
määral tegevus toimus. Esitati põhiliselt lühinäitemänge ja nalju.
1960 - 1995 õpiti ja esitati muusikal
„Vesiroos“, „Kadunud poeg“, „Hani suvilas“, „Vigased pruudid“, „Vedelvorst“,
„Kolmas sugupõlv“, „Lahutuse ohvrid“,
„Mahajäetud küla“, „Libahunt“.
1996. aastast kuni tänaseni on olemas kirjalikud materjalid järeltulevatele põlvedele. Valdavalt on mängitud
lühinäidendeid, estraadi, omaloomingut, aga on rinda pistetud ka selliste
lavastustega nagu Ardi Liives „Need
kauged ajad“, Virve Osila „Rootsi onu
ehk ka vaesed naeravad“, Andrus Kivirähk „Rehepapp ja näärisokk“ ja
„Uljas neitsi“, Jüri Tuulik „Pulmad
Abruka moodi“.

Viimastel aastatel on näiteringi ülesandeks sisustada Kivi-Vigala Rahvamaja erinevad sündmused – jõulupidu, isadepäev, kevadpidu ja jaanipäev.
Seepärast ei ole ühtegi suuremat lavastust ette võetud.
Sellegipoolest on esinemas käidud
Pärnu-Jaagupis, Kaelasel, Raikkülas,
Märjamaal, Haimres, Valgus, Kõmsil,
Vana-Vigala Mõisapäevadel ja baikerite kokkutulekul. Samuti oleme
esinenud lasteaedades ja hooldekodus. Mängime vastavalt sündmusele
lühinäidendeid, etendame rahvakalendri kombestikke, teeme paroodiaid
ja sketše. Meie trupp käib koos, et
nautida head seltskonda, teha koos
midagi lõbusat ja näidata seda siis ka
teistele.
Hetkel kuuluvad „Sõbra-Väe“ truppi
Ave Vaarma, Marge Plamus, Merle Paiba, Tiina Lepp, Gerda Mölder,
Marko Kreuz, Ilona Noor, Annabel
Vaarma, Egert Nei, Kärolin Lints ja
Heli Lints.
Näiteringi juhendajad läbi aegade
on olnud: Viivi Sõber, Helmut Ilumets, Hannes Sassi ja Heli Lints.
28. novembril ootame kõiki endiseid ja
praeguseid näiteringi liikmeid, sõpru
ja fänne Kivi-Vigala Rahvamajja muinasjutuhõngulisele sünnipäevapeole.
Heli Lints
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Õppereis Nõva looduskeskusesse

K

Vana-Vigala Põhikooli sügisesed tegemised

äesoleva õppeaasta esimene veerand ja koolivaheaegki on tänaseks selja taha jäänud. Selle aja
jooksul toimus meie koolis mõndagi
põnevat.
Esimese õppeveerandil toimus õpilastele kolm huvitavat õppereisi. Esimene neist 1. - 6. klassidele Nõva looduskeskusesse, teine 7. - 9. klassidele
Särghaua teaduskeskusesse ja Kurgjale ning kolmas 4. - 8. klassidele Tallinna loomaaeda. Kõiki kolm õppereisi
toimusid Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kaasrahastamisel. Sama
projekti raames toimus ka eelkutseõppe klasside matk Põrgupõhja staabipunkrisse, kus uuriti metsavendluse
ajalugu ja peeti koos tervislik piknik.
Projektid nende õppereiside rahastamiseks kirjutasid õpetajad Krista Viibus, Lille Viska, Ilona Pappe ja Tiina
Kalda. Suur tänu teile, et tegite laste
koolielu sel sügisel rikkamaks!

Septembris pidasime sügise sünnipäeva, toimus sügisnäitus ja kahe
kooli teatejooks, kus eesmärk eelmise
jooksu ajast kiirem olla seekord kahjuks saavutamata jäi, aga eks järgmisel aastal üritame jälle!
Septembris toimus ka iga-aastane
aastajooks, millel seekord pikkuseks
2015 meetrit. Tüdrukutest oli võidukas Signe Leppik, poiste arvestuses
võitis Hannes Välis, kes rändkarika
nüüd peale kolmandat järjestikust
võitu päriseks enda kodust auhinnariiulit kaunistama jätta võib.
1. oktoobril osales kooli mudilaskoor
muusikapäevale pühendatud kontserdil, mis toimus Märjamaa rahva-

majas ning laval olid lisaks meie lastele veel mudilaskoorid Kivi-Vigalast,
Märjamaalt, Valgust ja Kullamaalt
ning Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli noored pilliõppijad. Selleks, et
laulud kontserdil kenasti kõlaksid,
tulid Märjamaa, Valgu ja Kivi-Vigala mudilaskooride lapsed septembri
lõpus kokku ühisele harjutuspäevale,
mis toimus meie kooli saalis. Kokkuharjutamine tasus ennast igati ära,
sest kontsert õnnestus hästi, oli tore
ja meeleolukas!
Oktoobri algusesse jäi iga-aastane
väga oodatud õpetajate päev. Hommik algas aktusega, mille viis igati
väärikalt läbi direktor Hannes Välis.
Õpetajaid tänati lillede ja lauludega
ning seejärel algasid tunnid, kus õpetajateks üheksanda klassi õpilased.
Päris õpetajate päev oli aga sisustatud arvutikoolitusega. Oma tarkusi
selles valdkonnas jagas õpetaja Krista Tõldmaker, kes õpib TÜ Haapsalu
Kolledžis haridustehnoloogiat.
I õppeveerand lõppes juba traditsiooniks saanud viktoriinipäevaga ning
peale veerandilõpu kogunemist ja
klassijuhatajatundi võiski koolivaheaeg alata.
Tänaseks on juba esimene nädal teisest õppeveerandistki mööda saanud.
28 .oktoobril toimus eelkutseõppe
klassidele ühine spordipäev politseinikega. Ees on ootamas isadepäeva
reis Pärnusse, Eesti mäng 6. - 9. klasside õpilastele, poistepäev, jõulunädal
ja jõulupidu.
Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

Ühel septembri päeval külastasime
Nõva looduskeskust. See asub Läänemaal. Keskuse majas oli lahe! Me uurisime liivasid ja pisiputukaid. 4. - 6. klassi õpilased pidid kaardi ja kompassi
järgi metsas orienteeruma. 1. - 3. klassi
ülesandeks oli kasetohtlane ja männikorplane üles otsida. Meie rada läks
läbi metsa. Me nägime palju huvitavat
ja õppisime metsa taimi ning söödavaid
ja mürgiseid seeni tundma. Metsaraja
lõpus leidsime üles kasetohtlase, kes oli
tehtud kasepakust, ja männipakust tehtud männikorplase. Neil oli matkajatele
üllatus – kommikott! Matka lõpetasime
rannas, mis on tuntud laulvate liivade
poolest. Tore oli oma päev lõpetada tee
ja saiakestega. Olime väga väsinud, kuid
päev oli seda väärt!
Börte Marii Vanikov
Vana-Vigala Põhikool, 2. klass

Kividega tutvumas
23. septembril käis Vana-Vigala Põhikooli 7. - 9. klass TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuses ning Kurgjal, Carl-Robert
Jakobsoni muuseumis. Särghaua õppekeskuses näidati meile vanu ja erinevaid kivimeid, mis olid pärit Eestist. Kivimeid oli palju ja need olid huvitavad,
kuna need olid Eestist eri aegadel ja
eri kohtadest saadud. Õpilastele peeti
loenguid Eestis leiduvate kivimite kohta, mis on pärit Eesti eri osadest, kuidas ja millega neid kaevandatakse ning
milliseks otstarbeks kasutatakse paljusid kive ja kivimeid. Räägiti kuidas
erinevad tegurid ja loodusnähtused
mõjutavad kive ja kivimeid ning kuidas
kivimid mõjutavad pinnamoodi.
Lisaks näidati meile teaduskollektsioone, mis olid põhiliselt kivimid ning
veel saime ise uurida mikroskoobi all
mitmeid kivistisi. Särghauale rajatud
hoone oli alles renoveeritud ja täis palju uut tehnikat. Saime ise kivimitesse
graveerida, samuti lasti kivimeid lihvida ja lõigata. Saime teada, et on palju
võimalusi kivimeid uut moodi kujundada. Kivimid võis loomulikult endale
jätta ja need jäidki meile kui toredad
mälestused reisist.

Fred Kikas ja Anti Asumets
Vana-Vigala Põhikool, 8. klass

Õppereise toetas Keskkonna
investeeringute Keskus
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Õppekäik loomaaias
6. oktoobril käisime õppereisil loomaaias. Reisile läksid 4. - 8. klass, teised õppisid koolis.

Meid jaotati kahte gruppi: 4. - 6. klass pidi
minema loomaaiamajja vihmausse uurima. Teine grupp, 7. - 8. klass, läks loomaaeda töölehti täitma. Esmalt saime kätte
töövahendid ja siis liikusime kohta, kus
saime vihmaussidest rohkem teada. Peale seda, kui olime saanud uusi teadmisi
vihmaussidest, tegime katseid ja täitsime
töölehti katsete kohta. Töölehel oli palju
päris huvitavad katseid. Esimene töö oli
leida endale vihmauss. Teiseks katseks
oli vaja leida purk, kus oli mulda. Sellele tuli vett peale kallata, et näha kuidas
muld kihistub. Kolmas katse oli vaadata kuidas ja millele vihmauss reageerib.
Peale katsete lõppu saime veel loomaaias
ringi vaadata.
Olenemata sellest, et oli külm ja märg,
oli seal väga tore. Meile meeldis see reis
väga!
Kärolin Kikas, Riia Orgmets,
Triinu Algma

I õppeveerandi tublid õpilased
Vana-Vigala Põhikoolis
2015/2016 õppeaasta I veerandil õp
pisid hindele „5“ järgmised õpilased:
2. kl – Börte Marii Vanikov
4. kl – Triinu Algma
5. kl – Joonas Asumets
6. kl – Emily Melissa Pilv
9. kl – Raido Rehepapp
Väga tublid olid ka I klassi õpilased Melany Mirell Pilv, Mariel Rannik ja Iiris Rebecca Saffre.
Hindele „4“ ja „5“ õppisid järgmised
õpilased:
2. kl - Heili Einsok, Andre Kuusk, KarlRasmus Lehismets, Karola Vitsberg, Kenert Ülenurm
3. kl – Karola Allipere, Rasmus Noppel,
Markus Pilv
4. kl – Andero-Darren Bergstein, Oliver
Kirsipuu, Karlis Ojavee, Sandra Plamus,
Reijo Vanikov
5. kl – Kärolin Kikas
6. kl – Rando Vanikov
7. kl – Alis-Angela Kuusk
8. kl – Anti Asumets, Fred Kikas
Samuti oli tubli I klassi õpilane Siret Plamus

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikooli direktori kt.
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161 AASTAT OESE (Vigala) KOOLILE TRÜKITUD EESTIKEELSE
TEKSTIGA NOODIKOGU ILMUMISEST

1854.

aastal lasi parun Berend-Johann-Friedrich
(Boris) von Uexküll Münchenis trükkida "XXIV Choräle und Motetten in
allen Tonarten für die Oisishe-Schule
mit estnischem Texte...". Mõningate
ajaloolaste poolt on peetud seda esimeseks eestikeelse tekstiga noodiks,
mis välismaal trükitud, vaieldamatult on see esimeseks spetsiaalselt
koolile trükitud eestikeelseks noodiks
ja kui tähelepanuväärne - Vigala koolile. See fakt, tänavune muusik-aasta
ja raamatukogunädal andsid põhjuse
rääkida neist kaugeist asjust.
Eestvedajaks oli Mare Ülemaantee, toimumiskohaks Vana-Vigala
Tehnika- ja Teeninduskool, kuulajaks eripedagoogika osakond, muusikuks Aino Reemann ja jutustajaks
Ene Raud. Nendel kaugetel aegadel
on põnev lugu ja järelemõtlemise iva.
Rääkisime Eisenitest, isast ja pojast.
Üks pühendas ennast Vigala laste harimisele ja jäigi Vigalasse, teine läks
suurde ilma ja puhkab Tartus Raadil, temast jäi meile kõigile aukartust
äratav kirjatööde kogu ja Vigalasse
sünnipaika Oesele R. Kulla mälestuskivi. Papi Jaan Eisen nagu teda
nimetati, sai Oese kooliõpetajaks 17.
aastaselt. Koolis oli kolm pinki (tasemeklassi), kokku poolsada õpilast.
Esimestel aastatel ainult poisid, kuid
üsna varsti ka tüdrukud. Koolis õpiti kõiki ELUKS vajalikke asju, mitte
ainult lugemist-kirjutamist ja teisi tänapäevaseid õpiaineid, vaid ka tisleritööd, raamatuköitmist ja viiulimängu. Nootide ilmumise ajaks oli Jaan
Eisen Oese kooliõpetaja olnud kaheksa aastat ja ilmselt varasemad käsit-

si kirjutatud noodid olid seks ajaks
kulunud. Keskmiselt 50-60 õpilasele
nootide kirjutamine oli suur töö ja nii
saigi Oese kool endale esimesed eestikeelsed trükitud noodid ja ajapikku
kasvas sellest oma noodikogu, mis oli
A. Looringu arvates tolle aja kõige rikkalikum noodikirjandus lauluõpetuse
jaoks. Jaan Eisen oli 36 aastat Oese
kooliõpetaja, kui palju oli tal õpilasi,
kes oskasid noodist laulda, kui palju
viiulimängijaid, kes omavalmistatud
pilliga koju tagasi läksid...
26. oktoobril meenutasime papi
Eisenit ja Oese kooli ning kooli valgustavat mõju ümbruskonnale. 1857.
a sündis perre ainukeseks jääv laps
- Maddis, hilisema nimekujuga rahvaluuleprofessor Matthias Johann
Eisen, kelle algatused tänaseni oma
elu elavad, ilma et mõtleksime nende
ideede autorile. Tema pandud nime
äiatar kannab lillade õitega suvelillekene, Nuustaku vahetati Otepääks
tema ettepanekul, 240-250 trükist on
omaette saavutus...
Kunagi ütles õpetaja Alide Viikmaa, et see, kes professor Eisen on
Eesti rahavale, on Jaan Eisen Vigala
rahvale. Vigala oli Läänemaa rikkam
ja edumeelsem kant, kus oldi uhked oma rahvariietele, folkloorile ja
muusikale. Noor Oese Maddis saatis
Hurda üleskutse peale rahvaluulet ja
lühivormina mõistatuse: valge sadul,
mustad kirbud? Mis see on?
Vastus järgmises vallalehes ja kui
varem tahate teada-minge raamatukogusse.
Ene Raud
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pärandile juhitakse tähelepanu säilinud traditsioonide järgi. Näitusel on
tööd riputatud pesunööri külge, mis
teeb kujunduse pilkupüüdvaks. Teame kuidas võrulased hindavad oma
keelt, kihnlased kõrti, hiidlased kiiktooli, lääne-virulased regilaulu, muhulased oma saare murret.

Rändnäitus „Pärand elab!“
jõudis Märjamaale

M

ärjamaale jõudis Eesti vaimse
kultuuripärandi nimistut puudutav näitus. Avamisel sai sõna Anneliis Kõiv Rahvakultuuri Keskusest.
Nimetatud näitus on rännanud Eestimaal juba kaks aastat. Rändnäitus
kutsub märkama ja väärtustama põlvest põlve edasi antud teadmisi, oskusi ja tavasid, mis on meile ja kaaskodanikele olulised ja omased. Elavale

VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vaimset kultuuripärandit tuleb mõista hoopis laiemalt. Liivi Miil Sillaotsa
muuseumist tutvustas villase lõnga
värvimist, eriti just seentega. Näiteid
tõi paljudest taimedega võimalustest
ning järgmise aasta heina-maarjapäevaks (2. juuli) kutsus muuseumi.
Sekka kõlasid Märjamaa lõõtsanaiste
lood. Maiu Linnamägi esitas koos pillinaiste trioga regilaulu. Kultuuripärand ei ole ainult käsitöö, tants, pillimäng, vaid ka igapäevane tegevus,
olgu selleks kalapüük, moosi keetmine, õlle tegemine, saunas käik, liha
suitsutamine. Lapsi ootavad näitusel
töölehed ja värvi ise pildid. Paljude
perede jaoks on traditsioonidel oma
projekt vastavalt lisale volikogule
kinnitamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 405,95
eurot.
Vigala Vallavolikogus

Vigala Vallavalitsuses
20.10.2015 istungil otsustati:
- võõrandada enampakkumise tulemuste alusel Vigala Vallavalitsuse
hallatavale asutusele Kivi-Vigala Põhikoolile kuuluv buss 2280 euro eest.
27.10.2015 istungil otsustati:
- anda nõusolek erastada Sääla külas
ostueesõigusega 12714 m2 maad ehitise teenindamiseks;
- muuta Vigala Vallavalitsuse korralduses 25.08.2015 nr 170 maa suurust;
- alustada kompenseerimismenetlust
ühele õigustatud subjektile tagastamata jääva maa kompenseerimiseks;
- määrata kompensatsioon ühele õigustatud subjektile õigusvastaselt võõrandatud tagastamata jääva maa eest;
- määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa nelja tee teenindamiseks;
- esitada eelarvestrateegia 2016-2019

29.10.2015 istungil otsustati:
- seoses Kivi-Vigala paisurajatise
rekonstrueerimisega, toetada paisu
veetaseme säilitamist ning esitada järelepärimine Keskkonnaametile vee
erikasutusloa taotlemisel keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kohta
ja hinnangu saamiseks seoses veetaseme langusega tulenevate kahjude
kohta ümbritsevale keskkonnale;
- anda nõusolek Vana-Vigala rahvamaja noortekeskuse ja ürituste ruumide rekonstrueerimiseks summas
29000 eurot;

osa, olgu selleks sünnipäev, lapsesünd, aastapäevad. Elavad traditsioonid teevad pered tugevaks, panevad
hindama möödunut, jälgima tehtud.
On väljend lastetuba, seal õpitu tuleb
ellu kaasa. Öeldakse, hoidkem oma
kultuuripärandit, siis ta elab, nagu
näituse esitluse pealkirjas. Need aarded oleme vanematelt pärinud, oleks
hea kui tutvustaksime seda ka järeltulevatele põlvedele, siis on rändnäitus oma eesmärgi täitnud. Teame, kui
palju on märke traditsioonide hääbumisest, et tsivilisatsiooni pealetungiga jääksime truuks oma kultuuripärandile.
Kui haridust jääb väheks, siis olgu
hea haritus. Siin pole muud, kui seda
sammud näitusele, hiljem veel kinno.
Lapsevanematel ja koolidel oma õpetajaskonnaga on palju teha selleks, et
saaksime öelda. „PÄRAND ELAB“
Jaan Viska
- määrata kohanimed 3 kohalikule
maanteele;
- määrata kohanimed 31 valla territooriumil olevale ühissõidukipeatusele;
- taotleda munitsipaalomandisse 2
riiklikku teederegistrisse kantud teede alused ja teenindavad maad;
- võtta vastu Vigala valla arengukava
2015 – 2021 arenguvisiooniga aastani
2026 terviktekstina koos täienduste
ja muudatustega;
- kehtestada riikliku toimetulekutoetuse määramise aluseks olevad eluruumi alaliste kulude piirmäärad;
- võtta vastu Vigala valla eelarvestrateegia 2016-2019;
- maksta jaotamata investeeringute
vahenditest ehitusnõunik Fred Puusepale 2015. a juhitud ehitusprojektide eest projektijuhtimise lisatasu
2500 eurot.

ALANUD ON EELARVETAOTLUSTE VASTUVÕTT 2016. AASTAKS
Käes on 2016. a vallaeelarve koostamine. Ootame MTÜ-de, seltsingute, üksikisikute,
jne eelarvetaotlusi hiljemalt 30.11.2015 e-postiga: gerly@vigala.ee või paberkandjal tavapostiga vallavalitsusse.
Nii e-kirja kui ka tavakirja selgituseks palume märkida “Eelarvetaotlus 2016”.

Taotlusvorm on saadaval valla kodulehel www.vigala.ee/taotlusvorm.rtf
Taotlusvormile on soovitav lisada kalkulatsioone, lisaselgitusi jms.
Juhul kui taotletakse projektijuhtimise kulude katmist, palun need kulud kindlasti
taotluses või selle lisas lahti kirjutada.
Info: Gerly Puusepp, gerly@vigala.ee

VIGALA SÕNUMID

V

Õpetlik lugu

anemal härral süttis voodis elektriline soojendi, õigesti paigaldatud suitsuandurid andsid tulekahjust
õigeaegselt märku ning naaber aitas
süttinud soojendi tulekustutustekiga
kustutada. Meesterahvas viidi tervisekontrolliks haiglasse.

Oktoobrikuu viimasel päeval teatati
häirekeskusele, et Pärnus Kaevu tänaval neljakordse korrusmaja ühest
korterist tuleb suitsu ning teataja
sõnul elab korteris vanem meesterahvas. Naabrid kuulsid suitsuanduri helisignaali ning tegid kindlaks, et
korteris põleb voodi ja selle ees põrandal olev tekk, umbes 1 ruutmeetri
ulatuses. Naaber kustutas põlengu
tulekustutustekiga. Päästjad aitasid
tulekahju lõplikult kustutada ning
tuulutasid ruumid. Tegemist oli korrusmaja kahetaolise korteriga, mille
mõlemasse tuppa oli õigesti paigaldatud suitsuandur.
Soovitame inimestel aeg-ajalt testida olemasolevaid suitsuandureid, et
veenduda nende töökorras olekus. Samuti ärge unustage oma lähedasi, eelkõige vanemaid inimesi, kes vajavad
abi suitsuanduri kontrollimisel.
Antud sündmus kinnitab jällegi, et
töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur on elude päästmisel väga
oluline.
PÄÄSTEAMET
Lääne päästekeskus
Keraamika- ja kunstiring
alustab taas!
Ring toimub Vana-Vigala
rahvamaja kunstiklassis
KOLMAPÄEVITI
Ring avatud 17.00-19.30
Oodatud on kõik huvilised!

Sõidame Märjamaale ujuma!
Märjamaa ujula on Vigala valla rahva päralt alates
kella 20:00 kuni 21:30 järgmistel kolmapäevadel:
11. ja 25. november; 9. detsember
Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest 19:15; VanaVigala bussijaamast 19:30. Bussisõit maksab 2,5 €
Info ja eelregistreerumine bussisõiduks
telefonil 48 94 777; 5269841 Ilme Roosi
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Projektiperiood hakkab lõppema

äesoleva aastaga lõppeb kutsekoolide jaoks väga viljakas nn
„kõvade“ projektide periood. Kõvad
projektid on projektitegijate kõnepruugis need projektid, mille käigus
saab midagi ehitada või soetada. Kutsekoolide jaoks on sellised olnud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF)
ja Eesti Vabariigi poolt rahastatavad
projektid, millele arvestatava osana
lisandusid ehituslikud projektid CO2
kvoodi müügist saadud vahenditest.
2015. aasta alguses anti kutsekoolidele
võimalus kirjutada väiksemaid investeeringuid nõudvaid, põhiliselt soetusi
ettenägevaid projekte ERF järelejäänud vahendite arvel. Elukeskkonna
arendamise rakenduskava prioriteetse
suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetmele „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“.
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis kirjutati neli projekti, millest rahastuse said kaks, „Kokanduse-, kondiitriõppe- ja kodumajanduse erialade
õppebaasi täiendamine“ summas 14
000€ ja „Õppeotstarbeliste IT seadmete soetamine“ summas 24 000€.
Esimene nendest kujunes kokanduse
algõppeköökide peahoonesse ületoomise teiseks etapiks ja andis võimaluse soetada uutele köökidele veel
hulga seadmeid, milles osa olid vajalikud tervisekaitse nõuete täitmiseks
ja teine osa õpetavate tehnoloogiate
mitmekesistamiseks.
IT vahendite soetamise projekt andis
tubli lisa kooli keskpäraseks muutunud IT tehnikale. Soetati kõik uued
kuvarid ja moodsamaid võrgusead-

meid. Tänu nimetatud projektile said
videoprojektoritega varustatud kõik
klassid, kus toimub õppetöö ja soetatud
13 sülearvutit õppetöö mobiilsemaks
ning kaasaegsemaks muutmiseks.
Nagu kutsehariduses üldse, on projektiperiood 2008 – 2015 olnud väga
tõsine arenduste aeg ka Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli jaoks.
Kõige esimese ERF projekti toel 2008.
aastal soetati juurde õppeköögi seadmeid. Järgnevate projektidega renoveeriti täielikult keskküttetrassid ja
paigaldati majadesse soojasõlmed, renoveeriti täielikult ja sisustati õppetöökoda ning neljas õpilaskodu.
CO2 kvoodimüügi vahenditest renoveeriti osaliselt kooli peahoone ja
kolmas õpilaskodu ning viidi üle taastuvale ja odavamale küttele ning renoveeriti peaaegu täielikult katlamaja.
Viimane mahukam ehitusprojekt oli
eelnimetatud kokanduse algõppeköökide väljaehitamine peahoonesse,
mida rahastas Haridus- ja Teadusministeerium kodumaise rahaga kutsehariduse korralduse ja õppekavade
reformi projekti kaudu.
Nagu eespool öeldud, saab lõppevat
projektiperioodi nimetada igati õnnestunuks. Kripeldama jääb ainult
peahoone esimese korpuse renoveerimine, mis algselt oli plaanis rahastada, aga kahjuks ei mahtunud lõpuks
ikkagi investeeringute sisse ära. Aga
õnneks on elu täis üllatusi ja küll tuleb temalegi oma aeg.
Enn Roosi
Vana-Vigala TTK direktor
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Teekond maakerke maale jätkub
Algus oktoobrikuu lehes

P

arun Gustav von Rosen seisis taas
oma kodumõisa varemetel 1989.
a, seda pilti näidati meile ka vestlusringi alguses. Selgus, et tol ajal kasvas valge Saare (Lyckholmi) mõisa
põranda läbi mantelkorstnast kõrgem
pappel. Et mõis taastada, tuli aga
Rosenitel varemed koos maaga Eesti
riigilt välja osta. Lisaks mõisahoonele
kerkis endise hobusetalli varemetele Lyckholmi muuseum, mille ees on
nelja riigi lipud: Eesti, Rootsi, Saksa
ja Soome. See iseloomustab Noarootsis erinevate rahvaste kooselu. Külastuspäeval parajasti langetati üht
saarepuud muuseumi kõrval, teisele
saarele oli tehtud tasanduslõikust.
Kui aastal 2001 Rosenite suguselts
Saare mõisas kokku sai, pidas president Lennart Meri tervituskõnet saksa keeles, ja sõnas, mõisa teeb haruldaseks see, et ta on Põhjasõjast saadik
ühe perekonna valduses olnud. Muuseum taasavati 1997. Muuseumis räägiti, et Noarootsis toimus päris agar
eksponaatide korjamisvõistlus. Eksponaatidel põhirõhk aastatel 1918-40.
Taastajateks olid Gustav von Rosen ja
naine Lore. Praegu kuulub mõis Lothar Alexander Rosenile. Olime väga
tänulikud südamliku vastuvõtu eest
ja kinkisime mõisa sümboolikaga teed
suveõhtuteks.
Enne lahkumist infot piirkonna-,
valla- ja koolielu teemadel. Tänapäevaste koolide kohta Noarootsis ütleb
A. Kari: tugev, kaasaegne kool saab

olla tänu mitmetele projektidele,
millede üheks koostajaks–teostajaks
majandusjuhataja koos vallaga või
vastupidi. Üldiselt mõisatega seotud
inimesed mõistavad paremini kohalikku ajalugu, piirkonna arenguid,
nende teadmised toetuvad pikemale
kultuuriloole. Noarootsi kool on samuti nagu Vana-Vigala õpilaskoduga
kool. Järjekindla kasvatustööga on
nad suutnud õpilaskodusse siirdunud õpilastelt nõuda, et hea koostöö
aluseks on reeglitest kinnipidamine.
Noarootsis on üle 70 õpilasega põhikool, 23 lasteaialast ning õpilaskodus
elab üle 20 õpilase. Kool kannab nimetust lasteaed-põhikool. Seega lasteaiaga liidetud, mis on täiesti mõistetav. Põhikoolis majandusjuhatajat
pole, öeldi, siis oleks ta kindlasti üks
projektide koostajaist ja ellu rakendajaist. Õpilaskoduga kool kohapeal
tagab ikkagi hea võimaluse elanikele olla tööga hõivatud. Noarootsi
Gümnaasiumi majandusjuhataja on
ka abivallavanem, kellele mõisakooli
areng tähtis, sest mõisakoolidele on
avatud mitmeid võimalusi. Samuti
teevad õpetajad ühist kutsetööd, seega piirkonnas on seotud põhikool, lasteaed, gümnaasium ja vald. Projektid
tagavad õppekava parema täitmise,
teame vallal ei jätku alati raha õppekäikudeks. Minu soovitus on ikkagi:
teistelt õppida pole hilja ja Vana-Vigalas tuleks kaasata kutsekool oma
võimalusi tutvustama, sest põhikoolis
kasvab kutsekoolile järelkasv. Piirkondlik lähenemine ja koostöö toob
edu ega kordaminekud lihtsalt tule.
Endise koolijuhina ei saanud teemast
vaikides mööda minna.
Mõis on samuti algkoolist kodukooliks kujunenud, samas olid head
kontaktid Pürksi rootsi põllumajanduskooliga. Ajaloost on teada mitmeid
tuntuid õpetajaid. Kohalik kodukool
tagas õpilastele edasipääsu Tallinna gümnaasiumidesse esimese Eesti
Vabariigi ajal. (Fakte Saare mõisa
kodulehelt). Jagatakse seisukohta,
et koolist peab hea hariduse saama,
Noarootsis tegutsetakse selle nimel.
Jätkus sõit põhja suunas, et olla
Dirhami sadamas. Sealt jäävabast
sadamast saab alguse püütud kala
teekond eestlase toidulauale. Üks
bussitäis rahvast oli Osmussaart külastamas. Meiegi nägime eemalt 7 kilomeetri kaugusel seda ligi 500 hektarise pindalaga saart. Peagi olime
kiiresti arenevas suvituspiirkonnas
Spithami külas. Põõsaspea neeme tipus asetseb linnuvaatlustorn, seda

kohta läbib arktiliste lindude rändetee. Koju võtsime kaasa teadmise –
olime asunud Mandri-Eesti loodepoolsemas punktis.
Puutumata looduse otsingul olime
Eesti ühe väiksemas 372 elanikuga
vallas Nõval. Seda liivase ranna, mererannas asetseva rannavalliga randa teatakse veel vähe. Rand ise on ligi
23 km pikk ja kuni 13 m kõrge. RMK
poolt on Perakülas turistidele toredad
peatuskohad ehitatud. Loodenurgas
avastajaid jätkus, eks meiegi läksime
koju teadmisega kaunist mererannast, ütlesime, jätkem „linnasolgis“
suplemine. Avastamist on Nõval palju, seda teeme juba teinekord.
Koduteel tegime reisirahvaga veel
peatuse Harju-Risti kiriku aias. Eemalt paistis poolsilinderjas kiriku torn,
kiriku aia ääres oli kirikut tutvustav
stend, aias nägime Vabadussõja mälestusmärki, mis jäi sõjas purustamata. Meiegi asetasime küünlad vaikuse
laste rahupaigale. Teisalt on see mälestuspaik-koht, kus leinata neid, kel
hauda polegi. Rahupaigad on tekkinud
maailma paljudesse paikadesse.
Kui olime nii lähedal Kurksele, siis
käisime ka seal ja saime näha Pakri
saari. Meie külaskäigust jäid mälestusmärgi jalamile põlema küünlad
Kurkse suurõnnetuse ohvritele: 14
sõdurile. Kurksesse sõidul nägin vastu sõitvat endist paadimeest Heino
Kreintali, kes oma kasupojaga päästis
8 sõdurit. Praegu pakutakse Kurkses
Pakri saartele külastusteenust matkajatele. Eemalt nägime Paldiskit ja
Pakri poolsaare tuulikuid nõrgalt labasid liigutamas.
Tükike Eestimaast sai jälle lähedasemaks. Olime koos kodumaa ajaloo,
tänapäeva ja tulevikuga - kavandatava Loode-Eesti geopargiga, mis algab
Noarootsist ja lõpeb Paldiskiga. Päeva
tegi eriti ilusaks Padise valla maadel
punaselt sillerdav õitsvate moonide
väli. See virgutas meid tagasisõidul.
Julgelt soovitan huvilistele järgmiseks suveks seda kava Loode-Eestis.
Jaan Viska
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21. novembril kell 21.00
VANA-VIGALA RAHVAMAJAS
PUHKEÕHTU
RAHVUSLIKUS STIILIS
Tantsuks mängivad:
Harli ja Viktoria

Kavas: Mardi ja kadripäevast inspireeritud tegevused ja viktoriin.
Kõigi pileti ostjate vahel toimub
õnneloos!

Vigala Aastaisa 2015 - Andres Kikas

2015.

a aastaisa tiitli vääriliseks tunnistati Andres
Kikas. Andres on loomult rahulik,
südamlik ja osavõtlik, aga samas ka
rõõmsameelne, nalja armastav ja tegus.
Andrese peres kasvab kaks toredat
last ja neist on sirgumas igati toredad
ja laia silmaringiga kultuurihuvilised
isiksused. Fred ja Kärolin on mõlemad väga head õpilased ja on eeskujuks kaasõpilastele ning nende pildid
ripuvad ka Vana-Vigala põhikooli autahvlil.
Ka Andres ise armastab õppides maailma avastada ning kevadel lõpetas ta
TLÜ Haapsalu Kolledži tootedisaini
eriala omandades bakalaureuse kraadi. Andres on väga loominguline inimene, ka oma kodu sisustuses on märgata disainerikätt, samuti on ta aidanud
kujundada erinevaid üritusi ja andnud
soovitusi lavastuste dekoreerimisel.
Lisaks sellele, et Andrese peres toetatakse laste huviharidust on ka pere

ise aktiivne osaleja kultuurielus.
Koos abikaasa Liinaga tantsib Andres FS „Kiitharakad” segarühmas. Lisaks tantsib ta veel meesterühmas ja
aegajalt saadakse kokku nn „Varsakapjade” rühmaga, kellega koos teatraalseid showtantse õpitakse. Üheks
Andrese hobiks on näitlemine. Alates
1991. aastast on ta osalenud VanaVigala näitetrupi „Topelt-Kiiks” tegemistes. Andrese andekust on mitmel
korral märgatud ka väljaspool Vigalat, ta on saavutanud mitmel korral
parima meesosatäitja tiitli Raplamaa
Harrastusteatrite festivalil ning osatäitmise eest tunnustati teda ka sellel
aastal, XX Vabariiklikul Külateatrite
festivalil. Ka Andrese mõlemad lapsed peavad teatrist lugu ja tegelevad
näitemänguga.

Peoriietus rahvuslik! Pilet: 5 €
Info ja laudade tellimine:
5612 6641
28.novembril algusega kell 19.00
Kivi-Vigala Rahvamajas

Näitetrupi „Sõbra-Vägi“ juubelipidu
„MUINASJUTT“

Armas sõber, oled sa prints või
printsess, Shrek või piparkook....
Tule ja lusti koos „Sõbra-Väega“ imelises
muinasjutus.
Seda muinasjutulist juubelipidu aitavad
sisustada sõprade muinasjutud ja
pillimees Toomas Krall.
Pääse muinasjuttu 5 eurot.
Info ja laudade broneerimine tel 5202436

Andres on tubli ja hooliv pereisa ja
tema peres kasvavad toredad ja kultuurisõbralikud lapsed. Soovime nende perele edu ja õnne!
Vigala Haridusja kultuurikomisjon

20. detsembril saab Vigala vald 25!
Juubelipidustused toimuvad 19. detsembri õhtul
Kivi-Vigala Põhikoolis ja Kivi-Vigala Rahvamajas.

Hea Vigala elanik, tee endale see õhtu vabaks ja pidutseme kõik koos!
Täpsem info detsembrikuu vallalehes

13. ja 27. novembril
KELL 11.00 – 14.00
VANA-VIGALA RAHVAMAJAS

SUUR RIIETE MÜÜK
Müügil korralikud ja stiilsed rõivad
ning kodutekstiilid.
Lisaks: maitsvad küpsised Rootsist
Norra kodukeemia
VALIKUS UUS KAUP!
Tule ja veendu oma silmaga!
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Vana-Vigala näitetrupp „Topelt-Kiiks” tähistas oma 25. sünnipäeva

S

eekordset juubelipidu planeerides
tekkis meil mõte pakkuda juubelist osasaamise võimalust laiemale
sihtgrupile. Otsustasime jagada peo
kahte ossa - päeval etendus ja õhtul
sünnipäevapidu. Tundus, et ettevõtmine sellisel kujul õigustas end igati,
sest saal oli täis mõlemal korral. Päeval toimus suvel valminud "Neetud
talu" etendus ja Vigala rahvale toodi
see koju kätte esimest korda.
Selle tükiga on nii, et esmakordselt
oli see meil repertuaaris 1998. aastal
ning see oli ka lavastus millega me
esimest korda Sillaotsa Talumuuseumis üles astusime. Siis ei kandnud
meie trupp veel mine "Topelt-Kiiks" ja
ka lavastust püüdsime mängida ajastutruult. 2015. aastaks oleme tuntust
kogunud kui kamp "kiiksuga" teatriharrastajaid ning ka juubeli aastaks
valminud etendus on rikastatud loomekiiksuga. Kitzbergi tegemised on
toodud tänapäeva ning nii mõnigi
tegelaskuju on soorolli vahetuse läbi
teinud. Näiteks tantsukunsti tudeeriv
perepoeg ei olegi tänapäeval enam haruldus.
Kodupublik võttis meid palavalt
vastu ja etenduseks valmis seatud
toolid olid kõik täidetud. Tulid ka esimesed õnnitlused maavalitsuse esindajalt Age Tekkult, vallavanemalt
Priit Kärsnalt ja Vana-Vigala Raamatukogu juhatajalt Mare Ülemaantelt.
Õhtuks tõime lavale improvisatsiooni A. Kitzbergi "Kosjasõidu" teemadel, kuna „Kosjasõit” oli meie trupi
esimene lavastuslik katsetus, millega

oleme veel üles astunud viiendal juubelil ja 2008. a koos Valgu MOTTiga
uuesti Sillaotsal.
Improvisatsioonis toimus esimene pilt
mitte kõrtsis, vaid näiteringi proovis,
kui selgus kidakeelse Antsu jutust, et
Raplamaa kiiksuga näiteringi kohta
on linnalehes lorilaul avaldatud. Ants
ja trupivanem Rooland läksid lugu
linnalehte klattima, kust väideti, et
lugu Kivirähki enda kokku pandud
– age see ei olnud veenev, kui kirjas
ikka seisab –
„Nii halba teatrit kusagil, me veel ei
ole näinud, kui külalaval Raplamaal
meil näitetrupp on loonud.
Trupp on nii suur ja kiiksuga ja teksti segi ajab... „
on seda väga raske teisiti mõista. Lahenduseks saadavad ajalehe toimetusetibid Tallinna Draamateatrist
spetsialisti Anneli Roosi asja üle vaatama. Kriitikule mängiti katkendeid
lavastustest "Kalevipoeg" (kiiksuga),
"Kirsiaed" (Tšehhovi oma, mitte see
kiiksuga) ja "Neetud talu" (klassikaline variant). Anneli kiitis trupi
heaks ja kummutas ka lorilaulus olevad väited. Kingiks sai iga näitleja
posteri fotodega mängitust. Anneli
lõi ka trupile uue traditsiooni. Nimelt kinkis ta mulle, kui tublile lavastajale Maria Klenskajalt saadud
kaelakee ja kõrvarõngad, mis järgmisel juubelil tuleb edasi kinkida - uuele tegijale.

Trupil käis õnnitlejaid ka teistest kollektiividest. Valgu M.O.T.T., kui meie
noorem sugulane, tegi meie auks luuletuse. Anti ka kingitus, mis peaks rikastama ja ergastama meie tegevust
nii peoõhtul, kui ka aastate pärast. FS
"Kiitsharakad", kes on meie lavastusi
folkloorsete tantsudega sisustada aidanud, tõid meile suure korvitäie tervistavaid tooteid ning jagasid välja Vigala
loomepreemiaid - harakaid Vigala parimatele näitekunstnikele. Iga trupiliige sai nomineeritud. Kivi-Vigala "Sõbra-Vägi" oli end peoks üles ehtinud,
šikid ja sädelevad daamid lehvikutes
ja suleboades. Õnnitluses otsiti pühapäevamaad ja näitlema pandi kõik
tegevliikmed. Selgus, et pühapäev
asub Vana-Vigala rahvamajas Astra
juures. Kingiks olid nad pea kõik meie
lavastused vedelal kujul pudelitesse
villinud ja siltidega varustanud. Kastist võis leida näiteks "Laiba sahvris",
"Vedelvorsti" aga ka "Kirsiaia". Kohalik tantsutrupp "Mädzikud" õnnitlesid
meid samuti ning tegid ettepaneku,
kui muusikali lavastamiseks läheb,
siis tantsutüdrukud on meil olemas.
Pidu läks igati korda ja loodame, et
saame teid oma loomekiiksuga veel
kaua rõõmustada. Kui soovid meie
trupiga liitud, siis oled oodatud. Näitering koguneb Vana-Vigala Rahvamajas ja uued liikmed truppi on teretulnud!
Astra Põlma,
„kiiksuga” aastast 1990
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MK Juhan maadlejad Vigala Lahtisel Matil

Maadlusest
3. oktoober - G. Vahari mälestusvõistlused Lihulas:
Rasmus Kuik 25kg 2. koht
Romanis Siiman 40kg 1. koht
Kristjan Vodolaztšenko 47kg 1. koht
Raido Rehepapp 69kg 3. koht
Andres Välis 76kg 1. koht
Hannes Välis 85kg 1. koht
Urmis Veimann 100kg 1. koht
10. oktoober - Tapa Maadluspäev:
Triinuly Veimann 50kg 1. koht
Andreas Välis 76kg 3. koht
Hannes Välis 85kg 2. koht
17. oktoobril toimus XXI Vigala
Lahtine Matt. Kohal oli 12 maadlusklubi ja 77 võistlejat. Võistlust toetasid: Veljo Asperk, Vallo Asperk, Rait
Ermann, Vigala Vallavalitsus, VanaVigala TTK ja MK Juhan. Uhke auhinnalaua juurde oli asja järgmistel
Vigala maadlejatel:

Rasmus Kuik 21kg 1. koht
Rayan Kuldma 21kg 2. koht
Rebecca Laidna 24kg 3. koht
Rasmus Noppel 38kg 2. koht
Romanis Siiman 40kg 1. koht
Aron Aun 50kg 3. koht
Kristjan Vodolaztšenko 46kg 1. koht
Raido Rehepapp 66kg 3. koht
Andreas Välis 76kg 1. koht
Hannes Välis 76kg 2. koht
Urmis Veimann +76kg 1. koht
Jacomo Noe +76kg 2. koht
Triinuly Veimann 47kg 1. koht
Heily Tiitus 47kg 2. koht
24. oktoobril peeti Palusalu mälestusvõistlusi Tallinnas, kus Ardo Arusaar 130kg saavutas 3. koha.
Samuti 24. oktoobril toimunud
Nublust Nabiks IV etapil Rakkes saavutas Heily Tiitus 50kg 1. koha.
Jüri Nisumaa
Kallis klassivend Ants perega.

Meie hulgast lahkunud:
Hilja Kokka

Siiras kaastunne armsa
EMA
kaotuse puhul.

Ei astu jalg
Sul enam armsaid radu
ei ava käsi koduväravat
Südamlik kaastunne Matile ja lastele
abikaasa, ema, ämma, vanaema
Hilja Kokka
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
Maimu ja Betty

Klassikaaslased XII lennust
Kallis Eve perega!
Tunneme südamest kaasa
armsa ema, ämma ja vanaema
HILJA KOKKA
kaotuse puhul
Rello ja Thea

Kallid kaasteelised!
Olen Lii. Olen töötanud proviisorina 25
aastat ja see töö on olnud ja on mulle
südamelähedane. Varasest noorusest
olen tundnud ka huvi inimese olemuse
ja psühholoogia vastu. Jätkuv huvi viis
mind transpersonaalse psühholoogia ja
hüpnoteraapia erakooli Terviklik Mina,
kus läbisin 3-aastase psühholoogilise
nõustaja väljaõppe programmi. Olen
osalenud mitmetes erinevates töötubades ja koolitustel: Aktiivne une nägemine, Transpersonaalne perekonstellatsioon, Metafoorkaartide kasutamine,
Kehapsühholoogia, Teadlik Keha.
Apteekrina kohtun igapäevaselt
inimestega, kes tulevad apteeki terviseprobleemide korral abi otsima ja
nõu küsima. Osaledes Teadliku Keha
väljaõppeprogrammis, milline töötab
kehaliste sümptomitega, sain kogemuse võimsast protsessist, mis võimaldab
üles leida sümptomi taha peidetud sisemisi teemasid, avada neid, terveneda
ja selle kaudu jõuda suurema eneseteadlikkuseni. Seega usun, et on võimalik üles leida enda sees peituv ravim ja
koostöös meditsiinilise raviga võib see
kiirendada tervenemisprotsessi.
Kõige kogetu kaudu olen saanud
teadlikumaks iseendast, takistustest
millised ei võimalda edasi liikuda, leidnud endas julgust ja tahet vaadata, tunda ja kogeda, läbi selle kasvada ja areneda paremate suhete poole iseenda,
oma lähedaste ja ümbritseva maailmaga. See on pidev dünaamiline protsess.
Õpin igast päevast.
Kõike seda, mida olen õppinud ja kogenud ei taha ma mitte ainult endale hoida vaid soovin seda teiega ka jagada.
Kui oled valmis tööks iseendaga ja
sul on siiras soov endas midagi muuta,
olukordi detailsemalt läbi vaadata või
oled segaduses, ärevuses, masenduses,
või on sul mõni muu seisund või kehaline sümptom, mis häirib igapäevast
elurütmi, siis võta julgelt minuga ühendust, koos leiame lahenduse.
Kasutatavad meetodid: hüpnoteraapia,
hääledialoog, teadliku keha protsess,
psühhodünaamiline psühhoteraapia,
metafoorkaardid.
Heade soovidega ja
siira lugupidamisega
Lii Välis
tel. 53493754
lii.valis@mail.ee

VIGALA SÕNUMID
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novembri sünnipäevalapsed
LAINE MÜÜRSEPP 		
MAIMU MITT 			
HELMI HIIBUS 			
MEIDA SAARELEHT 		
ILMAR LUIGE 			
JAAN NIIT 			
SALME ÜLENURM 		
JAAN KUUSIK 			
ANTI HINTS 			
NIKOLAI JERMAKOV 		

89
88
86
83
83
80
75
70
65
60

Päikesevalgust eneses kanna,
südamesoojust edasi anna.
Lillede ilust Sa naeratus võta,
rõõmsalt Sa ikka edasi tõtta!
PALJU ÕNNE!

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Kolmapäeval 25.11 kell 14.00
Vigala TTK aulas
Pilet: 2 € müügil enne etendust

Vana-Vigala raamatukogus
vaatamiseks
Ennu Põldmaa fotonäitus
10.11- 20.12.2015

HEA KÄSITÖÖLINE, TALUNIK, MAHETOOTJA VÕI ...
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool korraldab
16. dets. 2015 kell 10.00 - 15.00

JÕULUMÜÜGI
Oled oodatud oma tooteid müüma, et ostjal oleks
midagi huvitavat jõuluvana kingikotti või jõululauale
panna.

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

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

Müügikoha broneerimiseks teatada hiljemalt
12.12.15.
Kontaktisik: Maie Üürike, telefon 5693 9081;
e-post: maie@vigalattk.ee
Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida avaldamiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

ASV-Auto OÜ otsib oma
meeskonda hakkajaid inimesi
järgnevatele ametikohtadele ;
- Autopesija
- Lukksepp
- C kat. Autojuht (Eesti sisene)
- CE Kat Autojuht (Rahvus
vaheline Saksamaa suunal )
Ühendust palun võtta
tel. 5272580, 5010618
Vallo@asv.ee

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

