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19. augustil suri tuntud põllumajan-
dusteadlane, raamatukirjutaja ja ra-
vitseja Aleksander Heintalu.

Ravitsemisega alustas ta juba Vi-
galas, peamiselt tegeles aga Vigala 

mõisapargi renoveerimisega. Ümber-
kaudsed elanikud võisid kiita pargi 
korrasolekut. Abiks olid tal kutsekooli 
õpilased, sest ta pidas keskkonnahari-
dust küllaltki tähtsaks. Nüüdseks on 
Sassi istutatud puud kasvanud üsna 

Aleksander Heintalu, tuntud kui Vigala Sass
31. mai 1941 – 19. august 2015

kõrgeks, nagu on aukartust äratav ka 
Vigala-Sassi kirjanduslik-teaduslik 
pagas. Sassi teadmised kasvasid suu-
re kiirusega ja tahe midagi uut luua 
eraldatud paigas viiski ta Saaremaa-
le. Ikka algas kõik kodu rajamisega, 
sinna juurde tuli kultuspark oma ri-
tuaalidega.

2007. aastal omistati Sassile Vigala 
aukodaniku nimetus, selle üleand-
misel tol suvel tutvustas ta Vigala 
rahvale oma eepost „Kuldmamma“. 
Teose valmimine sai teoks tänu erine-
vate kultuuride ja eeposte uurimisele. 
Raamat oli tõeline elutöö, mille üle ta 
tundis suurt uhkust. Vigala Sass võt-
tis ikka ja jälle oma teadmised kokku 
raamatuna - küll on ilmunud teoseid 
ravimtaimedest ja ka ravitsemisest. 
Sassi ütlemine teadmiste kohta oli 
järgmine: „nendest on kasu siis, kui 
leiavad rakendamist“. 

Sass oli otsekohese ja julge ütlemise-
ga, seetõttu oli temaga kerge suhelda. 
Ta oskas hinnata õpilaste tarkust, 
sest vastastikune lugupidamine lubas 
Sassil suureks lugupeetud teadlaseks-
nõuandjaks sirguda. Sassi Männisalu 
talu juurde teed ei rohtunud. Jääb 
vaid hinnata Sassi vaimset pärandit 
siin Päikese all, kus on kasvamas 
ka tema viis last: esimesest abielust 
poeg Benno, kooselust Elo Liiviga tüt-
red Kõue ja Õnne, pojad Uko-Aija ja 
Essu.

Alati kokkusaamisel ja lahkuminekul 
soovis Sass PÄIKEST!!! Loodusmehe 
ja maausulisena pidas ta väga lugu 
Päikesesüsteemi tähest Päikesest.

Soovime Päikest kõikidele Sassi tut-
tavatele ja sõpradele, õpilastele! 
Vigala rahvale olid Sa samuti Päike, 
olid kui teerajaja, valgustaja ja suur 
õpetaja. 

Sassi meenutasid tema tuttavad 
Ants Ojavee ja Jaan Viska 
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Elan juba peaaegu 12 aastat Viga-
last väljaspool, seega on need vä-

hesed kodused hetked eriti mõnusad 
ja oodatud. Seepärast olin eriti rõõ-
mus, kui sain võimaluse oma laagri-
praktika Vigala folkloorilaagris teos-
tada. Folkloorimaailm on minu jaoks 
võõras ja seetõttu ootasin uut koge-
must põnevusega. Ja ma ei pidanud 
pettuma!

Juba laagrisse jõudes tundsin, et te-
gemist on ühe mõnusa ettevõtmisega. 
Laagrit tehakse suurest armastusest 
ja pühendumisest ehk siis tegemist on 
asjaarmastajatega, kes soovivad folk-
loori laste seas populariseerida ning 
säilitada. Siinkohal ma kiidan kohe 
laagri korraldajaid ja läbiviijaid! Mul-
jetavaldav oli viibida seltskonnas, kes 
on südameasjaks võtnud oma teadmi-
si, kogemusi ja oskusi noortega jaga-
da. Austan ja imetlen neid inimesi! 

Kuue laagripäeva jooksul sukeldu-
ti sügavale folkloori. Laagrilistel oli 
võimalus osa saada mitmekesistest 
ja arendavatest tegevustest: õppida 
erinevaid pille, meisterdada, taimi 
seada, küpsetada, jutte kuulata-ju-
tustada, puutööd teha, tantsida, spor-
tida, laulumänge mängida, huvitava-
te külalistega kohtuda, muuseumit 
külastada, rahvatantse tantsida, re-
gilaule laulda, orienteerumismängus 
osaleda, seltskonnamänge mängida 
ja looduses matkata. Oluline osa oli 
osaliste fantaasia ja loovuse arenda-
misel, kuid tahaplaanile ei jäänud ka 
ettevõtlikkus, iseseisvus, meeskonna-
töö ja osavus. Oli märgata, et lastele 

ja noortele pakkusid tegevused suurt 
huvi ja meelerahu. Töötubadest välju-
ti alati rõõmsate ja naerustena – tunti 
uhkust tehtu ja omandatu üle.

Isiklikult mulle meeldis väga orien-
teerumismäng, sest seal kasutati nu-
tiseadmeid. Elame ju paralleelselt 
infotehnoloogiaga ning on oluline 
näidata, kuidas nutiseadmeid ees-
märgipäraselt kasutada. Orienteeru-
mismängu jooksul pidid laagrilised 
meeskondlikult mõtlema, võtma ise 
vastu otsuseid, ise vastutama ning 
märkamatult omandati teadmisi Va-
na-Vigala kohta. See näitas, et folk-
loori saab suurepäraselt tänapäeva-
sega siduda.

Laager lõppes pärimuspäevaga 
„Pärimuse pärlid”, mille raames toi-
mus laagris osalenud laste ja noorte 
kontsert. See oli tõesti suur ja uhke 
ettevõtmine, mille tunnistajaks ma 
olin. Vaatasin ja kuulasin ning kiitsin 
igaühte oma mõtetes - kuue päevaga 
tegid nad seda, mida mina 28 eluaas-
taga suutnud pole – õppida selgeks 
pillimäng!

See laager on üks imeline maailm, 
kus tekib tunne, nagu kokku oleks 
tulnud üks suur perekond, kes ühiselt 
tegutsevad ja ühte asja ajavad. Mul 
oli hea meel sinna perre kuuluda!

Suur aitäh kõigile, kes neid toi-
mekaid laagrikorraldajaid toetavad. 
Aitäh Kodanikuühiskonna Sihtkapi-
talile, kelle rahalisel toel laager 13. 
aastat teoks sai. 

Kuna laagris puutusin kokku eel-
kõige laste ja noortega, siis tänan ka 
neid – nad olid lihtsalt suurepärased! 
Mälestusi on palju ja siiamaani tuleb 
naeratus näole, kui laagriaega mee-
nutan, Twisterit mängin või võimlast 
mööda kõnnin. Suur pai ja kummar-
dus teile kõigile! Muidugi kuulub 
minu südamlik tänu ka laagrimees-
konnale ja Kristale, kes mu rõõmsa-
meelselt vastu võtsid ja mind prakti-
ka jooksul toetasid.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et minu 
praktika õnnestus – see oli aeg täis 
elamusi, kogemusi, eneseületusi ja tõ-
demusi! Olen rahul ja õnnelik, et sain 
veeta need 6 päeva nende imeliste ini-
meste seltskonnas. Kindlasti jäävad 
nad pikaks ajaks minu südamesse!

Mariliis Lazarev

Vigala folgilaagri korraldajad täna-
vad Vana-Vigala Põhikooli pesapaiga 
ja Vigala Vallavalitsust rahalise 
panuse eest.

MINU ELAMUSED 
VIGALA FOLKLOORILAAGRIS

UUED RAAMAtUD KIVI-VIGALA 
RAAMAtUKOGUS

Ilukirjandus:
Persson, Leif G. W. Kes tapaks 
lohe
Evans, Natalie Meg Kleidivaras
Macomber, Debbie Kosjasobitajad
Väester, Saale Kuldsest puurist 
välja
McKay, Emily Miljonäri mõrsjaost
Andrews, Amy Naudingujaht
Lember, Ira Pärandus
Raag, Arno Teine noorus
Myers, Helen R Tema elu suurim 
üllatus
Vassiljev, Aleksander T Tudengi-
naljad
Pomerantsev, Peter Tõde ei ole ole-
mas ja kõik on võimalik: seiklused 
tänapäeva Venemaal
Aadma, Kadri Täht teises taevas
Rothfuss, Patrick Vaikivate asjade 
aeglane settimine
Portes, Andrea Valge varese ana-
toomia
Ots, Margus Veeaeg
Clarke, Lucy Üksainus hingetõm-
me

Teabekirjandus:
Kents, Maie Laulan lahket laulu-
kest
Maasikad
Souter, Keith Mis on depressioon ja 
kuidas sellega toime tulla
Soomere, Ilmar Parajuhtumid 
Eestimaal
Pojengid
Põhja-Ameerika indiaanlaste 
legendid
Parker, Philip Põhjalaste raev
Amson-Bradshaw, Georgia Uuri & 
joonista mustreid

Minu-sari:
Petrone, Justin Minu Eesti. 3, Mis 
juhtus?
Parmas, Ain Minu Kambodža: 
seljakotireis iseendasse

Lastele:
Pervik, Aino Jääpurikas, murelik 
piim ja teised tüübid
Paasik, Tiina Kasvuhoone A ja B
Widmark, Martin Loomapoemõis-
tatus
Kass, Kristiina Nõianeiu Nöbinina 
ja korstnapühkija
Hellerma, Kärt Pupi ja salakäik
Vilep, Heiki Une-Mati uued udu-
jutud
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Unustatud mõisate avatusele on 
nüüd lisandunud avatud talud. 

147 põllumajandusettevõtet ja talu 
avas suvel oma uksed, et kohtuda kü-
lalistega. Neid oli esimesel üle-eesti-
lisel avatud talude päeval üle 40 000 
inimese, liikvel oli suvepealinna Pär-
nu jagu inimesi.

Avatud talud oli koht, kus kohtusid 
tootjad ja tarbijad. Seeläbi õppisime 
paremini tundma maaelu ja seal val-
mistatavaid tooteid. Lastel oli põnev 
näha erinevaid loomi ja linde. Avatud 
talude päevade eel räägiti palju ma-
hetootjatest, neid oli programmis 41, 
Eestis on üks kuuendik maast mahe-
põllunduse all ja seal tegutsevaid et-
tevõtjaid kokku 1542. 

Jaanihanso siidrivabrik. Asub Kae-
lase külas Halinga vallas. Omanik Al-
var Roosimaa rõõmustas sellisest hu-
vist (päeva jooksul oli neil külastajaid 
olnud tuhande ringis). Jaanihanso os-
tis perekond juba 2000. aastal, koha-
peal leitud ürikutest said nad teada, 
et talu algus ulatub mõisa aegadesse. 
Viimase omaniku ajal oli rajatud suur 
viljapuuaed. Jaanihanso oli omal ajal 
tegelnud puskariäriga. Nüüd leidsid 
uued omanikud, et paras aeg on alus-
tada õunamahla pressimise ja siidri 
valmistamisega. Siidrivabrikuks sai 
endine kolhoosi töökoda, kus meiegi 
tutvusime siidri ja šampuse valmis-
tamise seadmetega. Idee ettevõtte 
rajamisest tuli Eestimaa sügisest õu-
nauputusest, miks lasta õuntel mäda-
neda. Sel aastal paistab hea õunasaak 
olema ning repliigi korras öeldi, et 
Vigala kutsekoolil on erastamata õu-
naaed. Tehase käekäik oleneb sellest, 
kuidas inimesed võtavad omaks too-

Avatus tähendab edasiminekut.
AVAtUD tALUD KOLME MAAKONNA tEEDEL.

dangu. Siia juurde viib lisada, et omal 
ajal tehti rohkem kodudes õunaveini. 
Kokkuvõtvalt saab lisada, et siider on 
hea looduslik asi, mis ehedalt pudeli-
tesse jõuab (esimene toodang 2013). 
Tänutäheks peremehele kinkepakk, 
milles Vigalat tutvustav voldik, Tiia 
Hintsu ja Maimu Udami käsitöö ning 
piimatööstuse tooteid Vallo Aspergilt. 
Paki pani kokku Mare Ülemaante.

Oidremaa mõis, Koonga vald. Mõi-
sa trepil oodati meid peremehe Riho 
Erismaa poolt. Kroonika tarvis pandi 
nimed kirja. Aeg oli sealmaal, et oli 
aeg lõunat süüa ja mõisaruumides 
ringi vaadata. Paluti degusteerida 
„hapupiimemandat“ maapiimaga. 
Piimatootmisega on Riho ja Marika 
Erismaa tegelenud 15 aastat. Ümber-
ehitatud laudahoonesse sai robot Lely 
Astronaut lüpsiplats. Suurel osal päe-
vast pole inimest laudas vajagi, käiak-
se hommikuti ja õhtuti loomi söötmas 
ja vasikaid jootmas. Lisaks farmitöö-
le pakub mõis majutusteenust. Perel 

on suureks abiks majapidamisel neli 
last, kes nüüdki agaralt toimetasid. 
Kaasa sai „Pärnumaa romantilise 
Rannatee retseptiraamatu“. Üks olgu 
välja öeldud - Oidremaa mõisa suve-
südame söögi jaoks läheb vaja värs-
ket kartulit, suitsusinki, muna, veidi 
piima, tilli, sibulat ja soola. See lihtne 
roog on tulnud perenaisega kaasa Võ-
rumaalt. 

Üks asi, mis torkas silma, oli see, 
et valda on tekkinud mustkattega 
teelõike. Möödunud aastal renoveeri-
ti 5 kilomeetrit vallateid. Teelõikude 
valik sõltub kasusaajate arvust, eelis-
tatakse neid teelõike, kus omanikud 
koristanud teeäärse võsa ja puud. Tee 
ehitus pole odav, kuid möödunud tal-
vel polnud vaja lumetõrjet teha, seega 
jäi vahendeid üle, samas on kallis töö 
hööveldamine ja tolmutõkke. Teetöö-
deks võeti laenu, Riho Erismaa peab 
sellist käitumist vajalikuks. Toon 
paralleeli, Vigala on sama suur vald 
rahvaarvult, kuid pindalalt väiksem. 
Peaksid olema samasugused võima-
lused teedega. Eelarvesse on neil veel 
planeeritud kolemajade lammutami-
ne. Meeldis uue Koonga vallavanema 
Pikkmetsa öeldu - vald teeb tõsiseid 
pingutusi parema elukeskkonna ni-
mel. Saab järelda vaid üht: valla suu-
rim vara ja tulu allikas on inimene 
(Kodulehelt). Naabrite eeskuju Viga-
la valla volikogu tööks peaks olema 
nakkav. Rõõm oli lahkuda edasipür-
givast, tööd rügavatest inimestest ja 
elanikke arvestavast vallast.

Ilus suurepärane ilm lubas Vigala 
külade reisiseltskonnal olla sõnumi-
tooja Vigalast ja teisalt olla toredate 
kohtumiste teine osapool. Järgmises 
numbris uued kohtumised, neid oli 
meil kaheksa.

Reisikava kokkuvõte ja fotod 
Jaan Viska`lt 

Alvar Roosimaa siidri 
valmistamist tutvustamas

Oidermaa mõis külaliste ootel
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

14.07.2015 istungil otsustati:
- määrata kolme rajatise teenindami-
seks vajalik maa;
- väljastada projekteerimistingimu-
sed Vanamõisa külas ühe sauna elu-
majaks rekonstrueerimiseks;
- väljastada projekteerimistingimused 
Kausi külas ühe puurkaevu rajamiseks 
ning kooskõlastada selle asukoht;
- väljastada kasutusluba Kurevere 
külas asuvale reoveepuhastussüs-
teemile ning Vanamõisa külas ühele 
puurkaevule;
- kiita heaks üks hajaasustuse prog-
rammi aruanne puurkaevu rajami-
seks ja üks hajaasustuse programmi 
aruanne reoveesüsteemi rajamiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 125 eu-
rot;
- lubada Kivi-Vigala Raamatukogul 
kasutada kuni 3180 eurot kapitaalre-
mondi vahenditest raamatukogu re-
konstrueeritavasse ossa uute riiulite 
(põhivara) soetamiseks;
- toetada MTÜ Põrgupõhja Risti Selt-
si võistluse Põrgupõhja Retk 2015 lä-
biviimist 200 euroga;
- Arutusel oli Vana-Vigala Raamatu-
kogu direktori avaldus toetada Vana-
Vigalas 25. juulil raamatukogu, rahva-
maja ja MTÜ Vigala Külade Ümarlaud 
korraldatava kogukonnapäeva läbi-
viimist 150 euroga. Taotlus rahuldati 
ning nimetatud summa eraldati kul-
tuuri- ja spordiprojektide eelarvest.

28.07.2015 istungil otsustati:
- tagastada õigusvastaselt võõranda-
tud maa Kivi-Vigala külas ühele õi-
gustatud subjektile;
- nimetada Vana-Vigala Põhikooli 
direktor-õppealajuhataja kohusetäit-
jaks alates 01.08.2015 kuni uue asu-
tuse moodustamiseni (lasteaedade 
ja koolide liitmine üheks asutuseks) 
Margit Liira;
- teha volikogule ettepanek kinnitada 

vallale väikebussi soetamiseks läbi 
viidud hanke tulemused vastavalt 
hindamiskomisjoni protokollile;
- teha volikogule ettepanek finantsee-
rida bussi ostu jäägiga kapitalirendi-
ga. Sissemaksuks kasutada eelarves 
jaotamata investeeringute vahendeid.;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 65 eurot;
- arutusel oli Vigala koguduse esime-
he, Heino Aosaare, taotlus toetada Vi-
gala kirikus 4. - 6. septembril “Vigala 
Muusikapäevade” raames toimuvat 
Veljo Tormise kontserdi korraldamist 
1200 euroga. Taotlus otsustati rahul-
dada ning eraldada nimetatud sum-
ma reservfondist;
- arutusel oli Märjamaa Folgi raames 
Vigala vallas toimuvatel kontsertidel 
esinejate toitlustamine. Otsustati eral-
dada kultuuri- ja spordiprojektide eel-
arvest esinejate toitlustamiseks kolm 
eurot inimese kohta, kokku 195 eurot.

25.08.2015 istungil otsustati:
- määrata koha-aadress Vaguja külas 
asuvale teele;
- tagastada õigusvastaselt võõranda-
tud maa Jädivere külas ühele õigus-
tatud subjektile;
- rahuldada 8 hajaasustuse program-
mi taotlust. Jätta rahuldamata 4 taot-
lust, millest ühe taotluse dokumen-
tatsioon ei vastanud nõuetele ja kolm 
taotlust jäid rahuldamata rahaliste 
vahendite puudumise tõttu.;
- väljastada ehitusluba Jädivere kü-
las ühe puurkaevu rajamiseks ja vana 

puurkaevu tamponeerimiseks, Kivi-Vi-
gala külas ühe puurkaevu rajamiseks 
ning Naravere külas ühe elamu ja ait-
kuuri lammutamiseks. Lammutuste 
osas esitada utiliseerimistõendid.
- eraldada sotsiaaltoetusteks 2080 
eurot, sellest ranitsatoetuseks 1710 
eurot.

Vigala Vallavolikogus

30.07.2015 istungil otsustati:
- soetada Vigala vallale buss Renault 
Master maksumusega 47 601 eurot ja 
33 senti. Buss ostetakse valla asutus-
te ja vallas tegutsevate MTÜ-de põhi-
kirjaliste tegevuste täitmiseks.
- finantseerida põhivara soetamine 
(bussi ost) jäägiga kapitalirendiga 
järgmistel tingimustel: sissemaks 10%, 
liisingu periood 60 kuud, jääkväärtus 
(viimane makse) 30% ja kasutada fik-
seeritud intressi. Sissemaksuks kasu-
tada eelarves jaotamata investeeringu-
te vahendeid. Volitada vallavalitsust 
läbi viima kõiki vajalikke toiminguid.;
- anda nõusolek Rapla maakonna Vi-
gala valla 14 maaüksuse jätmiseks 
riigi omandisse ja määrata maaük-
sustele sihtotstarbed. Volikogu pidas 
vajalikuks enne riigimaa müüki sea-
da servituut Saarepuu maaüksusele 
tagamaks juurdepääsu Järma kinnis-
tule ning mitte anda nõusolekut Jaani 
maaüksuse riigiomandisse jätmiseks, 
kuna maaüksusel asuvate ehitiste 
omandiõigus on hetkel teadmata.

II tiib sai uued raudbetoon põrandad, PVC aknad, uued sise- ja välisuksed, vee-, ka-
nali- ja küttesüsteemi. Uue siseviimistluse - PVC põrandakatted, plaaditud põrandad 
ja seinad niisketes ruumides, viimistletud seinad-laed. Uus elektrikilp, kaabeldus, 
seinakontaktid, lülitid, valgustid. Paigaldatud sai ka uus vesipõrandaküttesüsteem. 

Seoses raamatukogu laiendamisega teise tiiba on taas kasutusel kogu maja. Uus suu-
rem ja kaasaegsem raamatukogu võimaldab laiendada teenusepakkumist, paran-
dada avalikkusele ligipääsu neile vajalikule infole, teadmistele, kultuurile, toetades 
elukestvat õppimist ja enesetäiendamist, samuti soodustada loominguliste võimete 
arengut. Võimaldab korraldada näitusi, loenguid, raamatute tutvustusi, eksponeeri-
da koduloolist materjali. Alustada parema koostööga nii lasteaia kui kooliga, samuti 
korraldada kohtumisi noortele huvipakkuvate inimestega ja muinasjutuhommikuid 
mudilastele. 

Edasiseks Vigala valla elanike elukvaliteedi tõstmiseks ning omaalgatuse ja koos-
töö tugevdamiseks on tulevikus plaan ellu viia raamatukogu teine etapp, millega 
renoveeritakse olemasoleva raamatukogu tiib ja tehakse korda hoone välisvii-
mistlus ning juurdepääsuteed. 

Regionaalsete investeeringutoe-
tuste andmise programmist rahas-
tuse saanud projekti "Kivi-Vigala 

Raamatu kogu rekonstrueerimine" 
käigus valmis 28. augustil raamatu-

kogu laiendus. 
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VIGALA MEhED RAKVERES KOLMANDAL EEStI MEEStE tANtSUpEOL

Meeste Tantsupeo KOLM meeskond tänab kogu südamest kõiki peol osa-
lenuid erilise panuse eest peo õnnestumisse.

Teie loomingulisus, isiklik säde ning oskus läbi tantsude vagust maailma 
tuua ja edasi anda aitavad Eesti rahvatantsu ja rahvamuusikat tulevastele 

põlvedele edasi pärandada.

AITÄH! Olge meheks!
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Oli laupäev, kogunesime endisesse 
jaamahoonesse. Rõõm oli alusta-

da maakonna kalenderplaanis toodud 
üritusega. Vana-Vigala raamatukogu 
oli avatud õhtusel ajal, et kohtuda 
tuntud Vikipeedia administraatori 
Ivo Kruusamägiga. Tartus õppiv, Ko-
sel elav Ivo jõudis kohale Paidest ar-
vamusfestivalilt. Toimuva kohta ütles 
ta, et anti ka sõna, või teisisõnu, kui 
seal muud head ei olnud, nägi vanu 
tuttavaid. Vikipeedia kui tõeline asja-
tundja iseloomustab teda: on lisanud 
Vikipeediasse ligi 4000 fotot, kirjuta-
nud üle 700 artikli, oma tegevust ni-
metab hobiks, mida on harrastanud 
üle 9 aasta. Lisaks võib sealt välja 
lugeda, et Ivo Kruusamägile meeldi-
vad kõrvaltegevused: maalimine ehk 
värvide nägemine ja arhitektuur ehk 
kompositsioon tervikust. Selliste tead-
mistega spetsialist asus oma materja-
li meile tutvustama, kiitis väga Keila 
valda tutvustavat materjali, lisas ka 
oma koduvallast fotosid. 

Õppust Vigala poolt kureeris Luc Saff-
re, kes kohapeal on loonud Vikipeedia 
töötoa. Belgia päritoluga Luc tunneb 
ennast Vigalas hästi, ega muidu ha-
kanud külade ajalugu ja tänapäeva 
Vikipeedias avaldama. Ühelt poolt 
saab materjal dokumenteeritud ning 
ka piirkonda tutvustada. Selline ees-
kuju on ainult kiiduväärt, kui ainult 
lisanduks täiendust.

Eks kohapealne koolitus oli ikka 
selleks, et leida Vikipeediasse pa-
nustajaid, aega tuleb leida ühise 
veebientsüklopeedia toimetamiseks. 
Vikipeediast on nüüdseks kujunenud 
oluline infoallikas. Ka Google'i otsin-
gumootor pakub tihti otsisõnale esi-
mese vastena just Vikipeedia artiklit. 

Vajadus uute kaastöötajate leidmi-
seks polegi nii lihtne. Edaspidine jutt 
keskendus fotodele, nende kvalitee-
dile, valguse ja varju mängule, kom-
positsioonile, olulise esile toomisele. 
Head pildid sünnivad eelkõige oma 
fotoaparaadi võimalusi ära kasuta-
des. Olukorda lihtsustab asjaolu, et 
digipilte saab kustutada, omal ajal 
pildistades filmile pidi palju rohkem 
läbi mõtlema. 

Oligi aeg ruumist lahkuda, et alusta-
da nn fotojahti. Peatuskohtadeks 1) 
Hirvepark, Lisette saar, looduslikud 
üksikobjektid; 2) Vana-Vigala sild, 
selle all voolav jõgi; 3) Teenuse poo-
le liikudes tee äärde jääv aitkuivati, 
mis ilmselt oli mõisa ajal viinaköök; 
lehiseallee oma iluga; 4) Vana-Vigala 
mõis, mis sai väga kiitva hinnangu 
päevajuhilt Ivolt, kes ei uskunud, et 
Vigalas on nii esinduslik hoone, kui 
ainult seda inetut elektriliini ees po-
leks. Objekte pildistades mõtlesime, 
kas endiseid mõisakompleksi hooneid 
saaks paremini kasutada-välja aren-

Vabandus!

Ma väga vabandan korterelamute inimeste ees, kes otsisid abi vallavalitsusest. Pean 
tunnistama, et minu pisikene Naksi paneb vahetevahel mu käest plehku, ta kohe 
oskab seda momenti tabada. Varem käisin teda kohe otsimas, aga enam ei suuda ma 
teda otsima minna. Kaebus on tõsine, et Naksi käib oma hädasid tegemas korterma-
jade rõdudel. Piinlik asi muidugi, ometi püüan iga päev temaga ise need ringid ära 
teha. Tean omast käest, kui ebameeldiv on kui sinu ukse alla hunnik on tekkinud. 

Ma olen väga tänulik Kert Kukele, kes on väikese Naksi koju toonud või peale 
põrutanud, et „sa kohe koju lähed!“ ja ta on tõesti tema sõna kuulanud. Aitäh Kert! 
Naksi tänab ka Maimut ja Emmit, kes on teda aidanud.

Ma tõesti püüan kõik teha. Panin ta rihmaga kinni, kui aias töötasin, aga siis nutame 
me mõlemad. Kui peaks veel kunagi nii juhtuma, no ma ei tea, mis siis saab. Lihtsalt 
loodan teie heatahtlikkusele, äkki juhtub ime ja te andestate...

Ilme Maalinn

dada või teisisõnu, milline oleks ehi-
tiste tulevik; vana raudteetammi ka-
sutada terviserajana jalgratturitele. 
Pidevalt tuli näpunäiteid pildistatava 
objekti suhtes, seega mõtlesime pa-
remale eksponeerimisele. Kolm tun-
di väljas möödusid kiiresti, oligi aeg 
ülesvõetu arvutisse laadida. Esitlusel 
öeldi plusse ja miinuseid iga pildista-
ja foto kohta. Meeldiv analüüs andis 
julgust, et igal ühel meist on kasvõi 
üksainus foto, mida esitleda pildima-
terjalina Vigala tutvustamisel. Õh-
tune jalutuskäik-pildiretk näitas kui 
paljudele asjadele ei osanud varem 
tähelepanu pöörata.

Kokkuvõttena tuleb mõista, ikka ta-
sub hakata Vikipeedia tegijaks, ka-
sutajad oleme niigi. Selleks ei saa 
kedagi sundida, aga soovitan proovi-
da. Vana-Vigalas on algust tehtud. 
Vigala rühm on tänulik Luc Saffre`ga 
eesotsas õpetliku õhtupooliku eest Ivo 
Kruusamägile.

Tore oli väljakuulutatud üritust lõpe-
tada Vängla küla Leisu talus. Huvi-
listel jätkus veel jõudu järgmise päe-
va varahommikul minna Avastesse 
pildiretke jätkama. 

Ringkäigul osalejana ütlen, õppida 
pole kunagi hilja. 

Jaan Viska

VIGALA VALLA VIKIpEEDIA pILDIREtK
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Septembrist alustab Raplamaa 
haiglas vastuvõtte lastekirurg 

Kuido Väljaots

Lastekirurgi poole saavad pöörduda 
kuni 16-aastased lapsed. Pere- või 
eriarst otsustab koostöös lapseva-
nemaga, milline patsient vajab las-
tekirurgi konsultatsiooni. Igal juhul 
peab lapsel olema saatekiri.

Doktor K. Väljaots võtab vastu:

1) enureetikuid-lapsi ehk voodimär-
gajaid (enne vastuvõtule tulekut 
on vaja teha uriinianalüüs ja ult-
raheliuuring), samuti lapsi mitte-
põletikuliste urineerimishäiretega 
(päevane sage urineerimine, pükste 
märgamine);

2) lapsi, kellel on naba- või kube-
mesonga, samuti vesisonga (hüd-
rotseele) kahtlus või diagnoos;

3) poisslapsi fimoosi (eesnaha kit-
senemise) ja krüptorhismiga (mu-
nandi laskumishäirega) või viimase 
kahtlusega;

4) sissekasvanud varbaküünega 
patsiente;

5) samuti vaatab ta üle ja annab 
nõu patsientidele, kes on läbi teinud 
trauma ja/või opereeritud, saanud 
esialgse ravi kõrgemas ravietapis. 

Lastekirurgi vastuvõtule ei peaks 
saatma patsiente, kellel on prob-
leeme sünnimärkidega või heman-
gioom (healoomuline veresoonte 
kasvaja).

Dr Kuido Väljaots töötab põhikoha-
ga lastekirurgina Tallinna Laste-
haiglas. Esimene vastuvõtt Rapla 
haiglas on 08. septembril.

Registreerumine ja info haigla poli-
kliiniku registratuuris 48 44 050.

UUs maadlUshooaeg on alanUd!

Treeningute ajad

Vana-Vigalas:
Teisipäev 19.00 - 21.00
Neljapäev 19.00 - 21.00
Reede 19.00 - 21.00

Kivi-Vigalas:
Esmaspäev 16.00 - 17.30
Kolmapäev 18.00 - 19.30
Reede 15.00 - 16.30

Vigala Piimatööstus OÜ otsib oma 
meeskonda:

- Piimaautojuhti
- Lukkseppa
- Pakkijaid
- Juustu kaalujaid

CV saata: karin@emilk.eu
Lisainfo: 489 4901

ASV-Auto OÜ otsib oma 
meeskonda hakkajaid inimesi 
järgnevatele ametikohtadele:

- Autopesija 
- Lukksepp 
- C kat. Autojuht (Eesti sisene) 
- CE Kat Autojuht (Rahvusvaheline 
Saksamaa suunal ) 

Ühendust palun võtta tel. 
527 2580,501 0618,

Vallo@asv.ee

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus…

 
Sügav kaastunne Riina Asumetsale 

perega armsa 

ISA 

kaotuse puhul.
 

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool

Vana-Vigala näitetrupp "Topelt-
Kiiks" osales 21.-13.08.2015. a. XV 
Külateatrite festivalil Palamusel.

Juubelifestivalile said registreeruda 
kõik huvilised ja nii juhtuski, et  kohale  
oli tulnud 35 külateatrit üle Eesti. Rap-
lamaalt oli osalemas 3 truppi - Vana-
Vigala "Topelt-Kiiks", Valgu M.O.T.T. ja 
Kuimetsa IDU. 

Seekord jäi festivaližüriile (Tiina Te-
gelmann ja Rait Avestik) silma Andres 
Kikas! Ka Merlin Suurna Valgu teatrist 
pälvis näitlejapreemia.

Vigala rahval on võimalus A. Kizbergi 
"Neetud talu " kiiksuga varianti näha 
meie juubelipidustustel 10.10.2015.

Palju õnne!

Vana-Vigala ANK otsib 

nOORSOOTööTAjAT!
 SOBIV KANDIDAAT ON:
 - soovitavalt keskharidusega;
 - algatusvõimeline ja tegus;
 - koostöövalmis ja kohusetundlik;
 - valmis kirjutama ja ellu viima erinevaid projekte

 KASUKS TULEB:
 - arvuti kasutamise oskus;
 - hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.

Tööle asumise aeg: 1. oktoober 2015
Kanditeerimissoov ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 20.septembriks 2015 

aadressile: astra.polma@gmail.com

Täiendav info: 56362293 (Astra Põlma)
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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

Augusti sünnipäevAlApsed

OsvAld sinikAs   82
AinO ROkk   81
nAimA mAAlinn   80
ülO Altmets    75
AinO illAste    75
mAti udAm    70
Ain käRsnA    70
lOide enni    70
JAAn imAtOv    65
Helle künnApAs   65
ludmillA netsvet    65

septembRi sünnipäevAlApsed

HilJA AiAOts   92
Helmi AspeRk   87
vilmA neem    85
lindA HAttO   85
ilme RämO   84
vAlve RAusbeRg  83
evAld AllipeRe  81
JutA umAlAs   81
lindA lOORing  80
mAimu udAm   75
kARlA RebAne  70
ilme timOfeJevA  70
ene lAngi    60

Oled see, keda oodatakse,
kelle juures on külmaga soe,

kelle jaoks pole miski liiga raske, 
kelle käsi on alati toeks.

pAlJu Õnne!

OÜ ESTEST PR
 ostab metsa- ja põllumaad. 

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

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

uus ilmakodanik

Renar pesur

OÜ Feralmet

Vanametalli kokkuost Raplas!
Valtu kaubahoovis (Agrovaru plats)

Avatud: E-R 9-17; L 9-14
Telefon: 50 58 637
www.feralmet.ee

PARIMAD HINNAD PIIRKONNAS! 
SUURTELE KOGUSTELE ERIHIN-

NAD, TASUME 2H JOOKSUL!

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud annab teada

27. septembril toimub järjekordne väljasõit kell 7.15 
Vana-Vigala TTK parklast suunaga Kivi-Vigala poole.

Külastame LUIGE VAnAVARA jA KÄSITööLAATA ning Nissi valda.
Lehetu külamajja tellitud lõuna.

Osalemisest teata 20. septembriks telefonil 514 7444

Sõit ja toit tasuta, kuid laadale sissepääs 2 eurot.

10. oktoobril kell 20.00 tähistab Vana-Vigala 
Rahvamajas Vana-Vigala näitetrupp "Topelt-
Kiiks" oma 25. sünnipäeva mõnusa tantsu-

õhtuga.

Kõik endised ja tegevad näitlejad on peole 
kutsutud! Kõik fännid on samuti oodatud.

Täpsem info tulekul!


