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Veel vana aasta lõpus saime ka teada,
et Hasartmängumaksu Nõukogu on
heaks kiitnud projektitaotluse Vigala
hooldekodusse invalifti paigaldamiseks ja terrassi ehitamiseks. Volikogu
kiitis möödunud aastal heaks VanaVigala rahvamaja endise sööklaosa
ruumide rekonstrueerimise, mida
asume nüüd teostama.

Ees ootavad suured väljakutsed

A

lanud on 2016. aasta. Suvel täitub 227. a “Vigala õiguse” kehtestamisest, mil algas vallaametnikega valdade moodustamine Eestis.
Vigalas öeldakse, et üle madala aia
oskab astuda igaüks. Vigalast on läbi
aegade saanud alguse uued ideed ja
algatused. Ka algaval aastal meil väljakutsetest puudust pole.
Vaadates tagasi, on möödunud 2015.
aastal vallas toimunud nii mõndagi.
Vana-Vigala külas on käivitunud täisvõimsusel kivist töötasapindu valmistav Exclusive Stone OÜ tootmishoone.
Valminud on Vana-Vigala lasteaia
juurdeehitus ja parkla. Vana-Vigala
põhikool ühendati kutsekooli hakkepuidukatlamaja keskküttevõrku ning
remonditi rõdu. Vana-Vigala rahvamaja sai uued tualettruumid, värskema
ilmega fuajee ning maja viidi üle odavamale küttele. Kivi-Vigalas valmis
raamatukogu ruumide laienduse esimene etapp ja soojustati lasteaiamaja
laed. Kivi-Vigala põhikooli võimla läbis
uuenduskuuri. Hajaasustuse programmi ja “Vigalasse elama” programmide
raames toetati elanikke puurkaevude,
kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamisel. Volikogu toetas
ka Vana-Vigala vabatahtlikele pritsumeestele komandohoone ostmist.

Nagu olete lehest lugenud, on saabunud aasta haldusreformiaasta.
See, et valitsuse poolt välja kuulutatud haldusreformi seaduse eelnõus
on ainsaks näitajaks saanud elanike
arv ja suur pilt puudub, teeb ka meie
ülesande keerulisemaks. Samuti ei
sisenda optimismi see, et seaduse seletuskirjast võime lugeda – kui viime
omavalitsused inimestest kaugele,
siis inimesed peavadki ise hakkama
saama. Meil on vaja üheskoos kõigi
Vigala ärksate inimestega sõnastada
Vigala inimeste huvid, pidada naabritega kõnelusi ning otsustada, kas üldse liituda ja kui liituda, siis kellega
liitumine on meie huvides.
2015. a asusime omavahel mõtteid vahetama ka selleks, et teha selgeks Vigala valla kahest põhikoolist ja lasteaiast ühise asutuse loomise mõttekus.
Me oleme täna veel kaugel konkreetsetest lahendustest. Me soovime teha
valikuid, mis toovad kasu meie lastele.
Viimasel komisjoni istungil anti konkreetsed ülesanded õpilaste arvu ja tulude-kulude analüüsimiseks. Samuti
tegeleme sellega, et Vigala lasteaedade
töökorraldust muuta nii, et lasteaiad
oleks suvel suletud ainult ühe kuu.
Vana aasta lõpus tuli ebameeldiv
uudis jäätmekäitluse vallast, kus
Ragn-Sells teatas “hinnakirjade ühtlustamise” nime all, et prügiveotasud
kasvavad ligi kolmandiku võrra. Kui
detsembris kinnitati valla uuendatud
jäätmekava ning jaanuaris on plaanis
volikogusse viia uus jäätmehoolduseeskiri, siis on meil võimalik peale
jäätmevaldajate registri korrastamist

TASUTA

viia läbi hange ning alustada vallas
olmejäätmete korraldatud vedu, millega hinnad loodetavasti uuesti maa
peale tagasi jõuavad.
Mis puudutab taaskasutatavaid jäätmeid, ohtlikke jäätmeid ja probleemtooteid, siis Vigala vald on Märjamaa
vallaga kokku leppinud, et Vigala valla
elanikud võivad Märjamaa jäätmejaama anda ära kõiki seal vastu võetavaid
jäätmeid. Täpsem info asub Märjamaa
valla kodulehel http://marjamaa.kovtp.
ee/marjamaa-jaatmejaam Samuti jätkame jäätmeringide korraldamist eeskätt ohtlikele jäätmetele ja komplekssetele elektroonikajäätmetele.
Kui Gerd Kanter ütleb treeningu kohta “pole viga”, tähendab see “väga
hästi”. Sama tähendus on ka meie
hüüdlausel “Vigalal pole viga”. See
pole keskpärasuse hüüdlause, vaid
ülimalt pretensioonikas loosung. Meie
Vigala edu on minu arvates selles, et
meil on omamoodi mõtlevad pühendunud inimesed.
Lõpetan Osho mõtetega:
“Kui teil on midagi, mis pakub rõõmu, rahu, ekstaasi, siis jagage seda.
Ja pidage meeles, et jagamisel ei ole
tagamõtet. Jagamine täidab teid rahuloluga. Jagamine ise on rõõm, selle
taga ei ole ühtki teist eesmärki.
Elus piisab inimeseks olemisest. Leppige iseendaga. Austage ennast. Laske loomusel võtta oma suund. Ärge
sundige, ärge tõrjuge. Kahelge – see
kahtlemine pole patt, see on märk intelligentsusest. Kahelge ja küsige nii
kaua, kuni saate vastuse. Kes otsib,
see leiab. See on täiesti kindel, see on
alati nii olnud. See, kes tõeliselt otsib,
ei jää kunagi tühjade kätega.”
Koostöörohket uut aastat!
Priit Kärsna, vallavanem
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II õppeveerandi ettevõtmistest Vana-Vigala Põhikoolis

II

õppeveerandi kaheksasse nädalasse mahtus õppimise kõrval
mitmeid toredaid sündmusi. 2. novembril toimus juba traditsiooniks
saanud Eesti mäng 6. - 9. klassidele.
Oma teadmisi Eesti kohta said proovile panna kõik lapsed ning kellel õnnestus õigesti vastata, sai auhinnaks
maiustuse.
Isadepäeva tähistasime seekord
laupäeval, 9. novembril, mil toimus
isade ja laste ühine väljasõit Pärnusse, kus kõigepealt sai kätt proovida
bowlingumängus ning seejärel vaatasime Apollo kinos 3D multifilmi „Hotell Transilvaania 2“. Nii isad kui lapsed jäid koosveedetud päevaga väga
rahule!
Novembrikuus toimus ka poistepäev, mille organiseerijateks ja läbiviijateks olid 5. klassi lapsed koos
õpetaja Raili Roosiga. Laste kiituseks võib öelda, et see üritus oli neil
väga põhjalikult läbi mõeldud ja ette
valmistatud ning õnnestus kenasti.
Poisid said mõõtu võtta erinevatel
vastupidavus- ja osavusaladel, teatevõistlustel ning veidi oli vaja tunda ka
peenema näputöö saladusi – näiteks
tuli välja, et nööbi õmblemine ei olegi
nii lihtne ülesanne kui arvata võiks!
24. novembril toimus kadrikarneval,
mille teemaks oli seekord „Karvased
ja sulelised ehk Onu Remuse jutud“.
Iga klass valis välja ühe Onu Remuse jutu, mille näitleja Tõnu Aava muheda lugemise järgi ka lavale tooma
pidi. Nii võiski karnevalil näha päris
mitmeid jäneseid, hunte, rebaseid,
karusid, kilpkonni ja muid loomariigi
esindajaid. Karneval lõppes ühiste lõbusate mängude ja tantsudega.
25. novembril käisid vanemad õpilased Vana-Vigala TTK aulas vaatamas

Improteatri lavastust „iga etendus
on esietendus“. Tegemist oli lavatükiga, mis suuresti sündis kohapeal
publiku poolt pakutud repliikidest ja
teemadest. Näiteks toimus osa tegevust ühiselamu köögis, hakklihakaste
pandi laulu sisse ja puudutamata ei
jäänud ka pagulastemaatika. Oli väga
värskendav ja huvitav teatrielamus!
Detsembrikuus oli ühe nädala
jooksul avatud traditsiooniline jõulukohvik, kus koduseid hõrgutisi pakkusid nii õpilased kui ka õpetajad.
7.detsembril külastas meie kooli tuntud „loomahull“ Toomas Pranstibel,
kel seekord oli kaasas kott ämblikega. Lapsed said näha ja julgemad ka
katsuda suuri ja karvaseid ämblikke
linnutapikuid ning nende peremees
oskas lastele oma eksootilistest lemmikutest väga huvitavalt ja köitvalt
rääkida.
Jõulupidu toimus 21. detsembril.
Esineda said kõik lapsed, kel selleks
vähegi tahtmist ja julgust jätkus.
Kontserdikava oli mitmekesine - sai
kuulda laule, pillimängu ja omaloomingulisi luuletusi, näha tantse ja
võimlemiskava. Loomulikult jõudis
peo lõpuks kohale ka jõuluvana ning
peale kingituste jagamist lõppes õhtu
diskoga.
Talvine koolivaheaeg on tänaseks
selja taha jäänud ning sellesse on
mahtunud nii mustad ja soojad jõulud
kui ka lumi ja krõbedad külmakraadid. Soovin kõigile õpilastele, kolleegidele ja lapsevanematele koolirõõmu,
jaksu, ärksat meelt ja üksteise mõistmist, et kõige pikemal õppeveerandil
koos vastu pidada!
Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

Vana-Vigala Põhikooli tublid
õpilased II veerandil
Ainult hinnetele “5” õppisid:
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 1. klassi õpilased
Melany Mirell Pilv ja Iiris Rebecca
Saffre.
Hinnetele "4" ja "5" õppisid:

2. kl - Andre Kuusk, Karl-Rasmus
Lehismets, Sirli Plamus, 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
7. kl - Alis-Angela Kuusk
8. kl - Fred Kikas
Hästi õppis ka 1. klassist Mariel
Rannik
Margit Liira

II veerandi kokkuvõte õppeja kasvatustööst Kivi-Vigala
Põhikoolis
„Väga head“ tulemused õppimises ja
käitumises:
2. kl
3. kl
4. kl
5. kl
6. kl

Liisa-Marinelii Viik
Laur Lennart Kärsna
Marit Burmeister
Berit Kristin
Iiris Djtašok

„Väga head“ ja „head“ tulemused õppimises ja käitumises:
2. kl Ralf Puusepp, Richard Riomar
4. kl Romanis Siiman, Kaspar Sume
5. kl Aron Aun, Rebecca Riomar,
Kalju Torri
6. kl Heily Tiitus
7. kl Merili Burmeister, Triin
Djatšok, Silver Haljas, Relika Kullap,
Kristina Ollo
8. kl Jürgen Kõllo, Henry Tiitus
Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor
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Küünlapäeval lõppesid
Läänemaal jõulud
Küünlapäev, küünlamaarjapäev, LääneEestis ka pudrupäev on 2. veebruaril.

Kirikukalendris tuntud kui neitsi
Maarjale pühendatud püha. Legendi
järgi süttinud Kristuse kirikusse viimisel seal küünlad, mille järgi päev ongi
nime saanud.
Rahvakalendris peeti küünlapäeva
naiste pühana. Naised käisid kõrtsis ja
külas punast napsu – naistepuna joomas. Mehed tegid kodus naiste töid.

Talveootuses detsember Kivi-Vigala Põhikoolis

P

raegusel hetkel aknast välja vaadates ei usukski, et detsembrikuu
ja jõuluaeg möödus ilma lumeta ning
vihmase ja porisena. Kuid ilmastikuolud ei seganud meid sisustamaks
advendiaega erinevate ühistoimetustega.

Kõik sai alguse sellest, et meie kunstiõpetaja Ede hakkas paaniliselt kummalisi materjale ja esemeid kooli tooma. Seejärel hakkasid õpilased koos
õp. Edega toimetama: lõikuma, värvima, kleepima, klammerdama, pihustama, siduma jne, mille tulemusena
meie koolimaja järk-järgult piduliku
ja kauni dekoreeringu sai.
Kõik õpetajad ja õpilased olid juba natuke õhetavamad, erutunumad ja ootusärevamad ning seepärast sujus jõuludeks ettevalmistamine isegi natuke
paremini, kui veerandilõpus võiks olla.
Kätte jõudis jõulupidu ja terve kool oligi piduehteis. Taaskord olid õpilased
oma juhendajatest õpetajatega teinud
ära suure ja tubli töö ning eeskava
kestis tubli poolteisttundi. Kavas lühinäidendid noorematelt ja vanematelt,
rahvamuusika “orkester”, mis koosnes
kanneldest, flöödist ja ksülofonist, laule esitasid solistid ja ansamblid, hoogu
andsid rahvatantsud noorematelt ja
vanematelt rühmadelt, showtantsud
ja üllatused. Ega siis jõuluvanagi mööda saanud minna, astus ikka sisse ja
kingituste jagamisel lunastati pakid
sama hoogsalt kui eeskavas. Järgnenud diskol keerutasid plaate meie koo-

li kuumad DJ-d ja tantsu vihtusid nii
õpilased kui ka õpsid. Suur tänu meile
kõigile toreda peo eest!
Kuna jõulupidu sai reedesel päeval ära
peetud, siis esmaspäeval, 21. detsembril, oli koolis Jõulueri, mis tähendab, et
õppetöö oli viidud natuke teistsugusemaks ja jaotatud töötubadesse, milleks
olid: Teadmiste tuba, kus suunavateks
õpetajateks olid õp. Eve Kärsna, Elle
Ermann ja Marko Kreuz; Meisterdamise tuba, suunajateks õp. Anne-Ly
Viimne ja Heli Laan ning Tantsumängutuba, suunajaks õp. Ilona Noor.
Kui õpitoad olid kõigil gruppidel edukalt läbitud, siis traditsiooniline pidulik lõunasöök juba ootas.
Järgmisel päeval ei saanud tunnistuste jagamisega enne pihta hakata, kui
oli külastatud meie kooli Jõulukirpu
ning soetatud endale veel puuduolevaid jõulukinke, aga loomulikult ka
maitsta hõrgutavaid küpsetisi alates
piparkookidest kuni pirukate-kringlite-kookide-leibade-kommideni välja.
Ja said ka tunnistused jagatud, oli palju väga heade tulemustega tunnistusi,
heade tulemustega tunnistusi, rahuldavate tulemustega tunnistusi ja võibolla ka mõni tunnistus, mis ootab juba
uuel veerandil natukene rohkem süvenemist ja suuremat pühendumist.
Head uut veerandit!
Ilona Noor
Kivi-Vigala Põhikool

Küünlapäev on talve poolitaja. Pool
loomasööta pidi alles olema. Karu keeras sellel ajal teist külge, kaaren pani
esimese „pesapalgi“ juba paigale, külma süda pidi lõhki minema. Sel päeval
tehti küünlaid. Küünlapäeval keedeti tanguputru sealihaga või odrajahu
putru.

Noortel inimestel oli jälle põhjust
külas käia, sest peeti jõulusoku pulmi. Sokupulmad algasid küünlapäeva
õhtul ja kestsid kuni järgmise päeva
õhtuni. Sellesse tallu, kus sokupulmi
peeti, viidi küla pealt toitu. Näiteks
liha, kala, õlut … Jõulusokk ise oli
meeste riietes, see inimene, kes jõuluajal sokukese tuppa tõi, oli naiste riietes. Jõulusokkusid ja nende naisi võis
olla mitu.
Küünlapäeval ennustati ilma. Oli
küünlapäev selge – oodati head suve.
Sajune küünlapäev ennustas vihmast
suve. Töökalendris hakkas küünlapäevast kangakudumine, mis kestis
jüripäevani. Kirde-Eestis oli komme
kõrvetada künnihärgade sarvi, et sarved oleksid tugevad. See on maagiline
tegevus.
Sillaotsa Talumuuseum ootab
huviliste gruppe 1. – 5. veebruarini
küünlapäeva pidama
Muuseumitund kestab 1,5 tundi ja
maksab 3.- EUR.

Kastame mesilasvahast küünla, püstkojas valame tinast grupiõnne, peame
jõulusoku pulmi, mängime jõulumänge.
Pakume karaskit ja sooja taimeteed.
Palume registreeruda tel: 48 97 764;
5525 222, e-kiri: sillaotsa@velise.ee
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Uus LEADER programm alustab märtsikuus

A

lates 1. märtsist 2016 avaneb
taas Euroopa Liidu maamajanduse mitmekesistamise ja maaelu
arendamise projektitoetuste programm LEADER, mida Eestis haldab
Maaelu ministeerium ja rahastamist
viib läbi Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Amet (PRIA).
Raplamaa valdades (v.a Järvakandi)
korraldab programmi teavitamist,
nõustamist, taotluste vastuvõttu ja
taotluste menetlemist ning hindamist Raplamaa Partnerluskogu.
2016. a toimuvad taotlusvoorud kolmes toetusmeetmes.
1. märtsil avaneb ja jääb avatuks 1.
aprillini projektitoetuste taotlusvoor
meetmes Kogukonna edendamine (nn
pehmete ehk tegevusprojektide meede). Toetatakse erinevaid kogukonna elu elavdavaid tegevusi kultuuri,
spordi, noorsootöö jm valdkondades.
1. aprillist kuni 1. maini on avatud
taotlusvoor meetmes Elukeskkonna
parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine. Toetatakse
investeeringuid (ehitamist ja inventari soetamist) maaelu avalike objektide arendamiseks (terviserajad,
spordiväljakud, külamajad jne).
1. aprillist kuni 1. maini on avatud
taotlusvoor meetmes Ettevõtluse

VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses
01.12.2015 istungil otsustati:
- määrata Vanamõisa külas ühele teele nimi ja registrinumber ja Naravere
külas ühele teele nimi ja registrinumber;

konkurentsivõime
tugevdamine.
Toetatakse investeeringuid ettevõtetesse (seadmete soetamine, tootmisruumide ehitamine) ning ettevõtjate
koolitus-teavitustegevusse.
LEADER programmi puudutavad
materjalid, sealhulgas meetmelehed,
taotluste vormid ja dokumentide loetelu, menetlemise ja hindamise töökord on üleval Raplamaa Partnerluskogu kodulehel www.raplaleader.
Jaanuaris-veebruaris toimuvad valdades programmi tutvustavad infopäevad, mille graafik on üleval samuti kodulehel.
Infopäevad toimuvad 15. jaanuaril
kl 9 Kehtna vallamajas, 18. jaanuaril kl 15 Lipa vaba aja keskuses, 20.
jaanuaril k 14 Vigala TTK-s, 21. jaanuaril kl 15 Juuru rahvamajas, 25.
jaanuaril kl 15 Kaiu rahvamajas,
27. jaanuaril kl 15 Kohila raamatukogus, 28. jaanuaril kl 15 Märjamaa
raamatukogus, 2. veebruaril kl 15
Rapla kultuurikeskuses.
Veebruaris ja märtsis on samuti projektitaotluste toetajate individuaalne nõustamine niihästi valdades kui
ka Raplamaa Partnerluskogu büroos
Maavalitsuse hoones tuba 404. Infot
saab telefonidel 4841 134, 48 41 135,
48 41 139 ja e-maili aadressil info@
raplaleader.ee
- lubada erastada Kivi-Vigala külas
maad hoonete alla ühel hoone omanikul;
- määrata Vanamõisa külas kahe tee
teenindamiseks vajalik maa ja Avaste
külas kolme tee teenindamiseks vajalik maa;
- jagada Tõnumaa külas kaks kinnistut mõlemad kaheks maaüksuseks;
- kiita heaks kaks hajaasustuse programmi aruannet;
- kiita heaks üks Vigalasse elama
programmi aruanne;
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaias
2016. aasta Vigala valla rahastatava
kulu arvestuslikuks maksumuseks
ühe lapse kohta 3411 eurot (284.25
eurot kuus) ning kinnitada VanaVigala Lasteaias 2016. aasta Vigala
valla rahastatava kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta aastas 3203 eurot (266.92) eurot
kuus;

- väljastada projekteerimistingimused Leibre külas ühe puurkaevu rajamiseks, Kurevere külas ühe hoone
renoveerimiseks;
- väljastada kaevetööde luba Avaste
külas kahe kinnistu vahel elektrikaabli paigaldamiseks;
- väljastada ehitusload Oese külas
ühe teravilja käitluse kompleksi rekonstrueerimiseks ja Kojastu külas
ühe elamu rekonstrueerimiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 372 eurot.
15.12.2015 istungil otsustati:
- kiita heaks üks hajaasustuse programmi aruanne;
- väljastada ehitusluba Leibre külas
ühe puurkaevu rajamiseks;
- kompenseerida Pärnu linna koolides
õppekavavälise tegevuse kulusid 10
eurot kuus;
- vastavalt volikogu otsusele maksta
detsembri palgaga välja lisatasu kõikidele valla allasutustes (põhikoolides, lasteaedades, raamatukogudes,
rahvamajades ja hooldekodus) ja vallavalitsuses töötavatele töötajatele
a’100 eurot;
- kehtestada Vigala valla raamatupidamise sise-eeskirjad;
- eraldada Kivi-Vigala põhikooli
söökla loaruumi remondiks 930 eurot jaotamata hariduskuludest ning
1000 eurot kasutamata toitlustustoetusest;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 65 eurot
ning maksta alates 1. jaanuarist SA
Märjamaa Haiglale kahe omasteta
hooldatava eest kokku 615.70 eurot
kuus kuni 2016. aasta lõpuni;
- määrata Vigala Hooldekodu hoolekogusse vallavalitsuse esindajaks Gerly
Puusepp.
29.12.2015 istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba Leibre külas
ühe puurkaevu rajamiseks, Araste
külas ühe puurkaevu rajamiseks ja
ühe saun-suvila ehitamiseks ning Tõnumaa külas ühe puurkaevu rajamiseks;
- väljastada kasutusluba Vana-Vigala
külas ühe teraviljahoidla kasutusse
võtmiseks;
- teha Rapla Maavalitsusele ettepanek
kajastada maakonnaplaneeringus Vigala valla võimalikud arenduskohad
(planeerida vajalik maa Via Balticat
teenindavale taristule);
- eraldada sotsiaaltoetusteks 282.02
eurot;
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Vigala Vallavolikogus
30.12.2015 istungil otsustati:
- lubada Vigala Vallavalitsusel ja valla allasutustel teha iga kuu kulutusi
kuni 2016 aasta eelarve vastuvõtmiseni ühe kaheteistkümnendikuni
2015. aasta eelarves ettenähtud kulutustest, arvestamata kapitaalremondi
ja investeeringute kulutusi;
- enne eelarve vastuvõtmist toimuvate ürituste ja ühekordsete tegevuste
finantseerimise otsustamine delegeerida vallavalitsusele;
- tühistada Vigala Vallavolikogu otsuse 24.09.2015 nr 45 “Vigala valla
omandis olevale kinnisasjale ja kinnistusse kandmata katastriüksustele isikliku kasutusõiguse seadmine
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks” punkt 1.5. Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutusel valmistada
ette muudetud kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamise lepingu ja
asjaõiguslepingu projekt ning korraldada lepingu sõlmimine. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kohustub tasuma kõik nende toimingutega seotud
kulud;
- kinnitada Vigala valla jäätmekava;
- määrata sihtotstarbed viiele maaüksusele;
- omandada vallale Vana-Vigala külas asuv Sulo tee L1, katastriüksuse
nr 88401:001:0459;
- määrata Vigala Hooldekodu hoolekogu liikmeks Toivo Averin;
- kooskõlastada Koonga valla üldplaneering.

Aukodanike kandidaadid
Vallavalitsus ootab Vigala valla aukodaniku nimetuse kandidaate.

Nimetus omistatakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Vigala vallale
osutatud väljapaistvate teenete eest
valla haridus-, kultuuri-, sotsiaal- või
majanduselu edendamisel või vallapoolse erilise austusavaldusena.

Taotluse aukodaniku nimetamiseks
võivad esitada kõik füüsilised ning juriidilised isikud. Taotlus tuleb esitada
kirjalikult Vigala Vallavalitsusele 15.
jaanuariks 2016.
Täpsem info: https://www.riigiteataja.
ee/akt/404072013013
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Tromboos

romboosiks nimetatakse trombide
ehk vereklompide tekkimist veresoontesse, mis omakorda on seotud
vere hüübimisega. Vere hüübimine on
organismi loomulik kaitsemehhanism,
mis käivitub veresoonte kahjustamisel. Kõrvalekallete tõttu vere hüübimise protsessis arenevad trombid ja
takistavad normaalset verevoolu. Kui
tromboos jääb õigeaegselt diagnoosimata või ravita, võib see põhjustada
tõsiseid probleeme.
Tromboos tekib enamasti veresoone
seina kahjustuse, suurenenud verehüübivuse ja verevoolu aeglustumise
tõttu. Olenevalt sellest, millises veresoonkonna osas vereklomp tekib, jaotatakse tromboosid arteriaalseteks ja
venoosseteks. Arteriaalse ja venoosse
tromboosi mõju verevarustusele on
erinev.
Arteriaalne tromboos: erinevates
organites või jäsemetes on vereklombi tõttu takistatud hapnikurikka vere
pealevool, mille tagajärjel tekib organi funktsiooni kahjustus. Arteriaalne
tromboos võib põhjustada südameinfarkti, ajuinfarkti ja gangreeni.
Venoosne tromboos: erinevates organites või jäsemetes, eelkõige jalgades, on takistatud vere äravool, mille
tagajärjel tekib kahjustatud organis
või jäsemes verepais, valu ja põletik.
Trombi tükikeste ehk embolite vabanemisel võib tekkida kopsuarteri
trombemboolia - veresoonte ummistus
vereringega kohale kandunud trombi
tükkidest.
Süvaveeni tromboos: trombid tekivad tavaliselt sääre, reie või puusa
piirkonna süvaveenides. Sümptomiteks on turse, valulikkus ja punetus.
Jäse on teisega võrreldes kuumem,
kõvem ja tihti ka jämedam. Seisund
on ohtlik, sest pärast neid tunnuseid
võib tekkida kopsuarteri trombemboolia.
Kopsuarteri trombemboolia: vabanevad trombi tükikesed ehk embolid liiguvad süvaveenidest verevooluga läbi südame kopsuarterisse
ja ummistavad erineva suurusega
arterid. Sümptomiteks on raskendatud ja sageli valulik hingamine, äge
või tundide ja päevade jooksul süvenev õhupuudus, köha (ka veriköha),

mõnikord raskustunne ja valu rinnus
ning teadvusekaotuse hood. Mainitud
sümptomid võivad esineda samaaegselt süvaveeni tromboosi tunnustega.
NB! Kopsuarteri trombemboolia võib
olla eluohtlik!
Trombide vastane ravi ehk antitrombootiline ravi
Trombide tekkimise ennetamiseks
kasutatakse kahte tüüpi ravimeid:
antiagregante ja antikoagulante. Antiagregantidest oluliselt tõhusamad
trombide ennetuses on suukaudsed
ehk tabletina võetavad antikoagulandid. Antikoagulandid peatavad
vereklombi kasvamise ja lagundavad
trombi. Seni on kõige laiemas kasutuses suukaudne antikoagulant varfariin ehk Marevan.
Viimastel aastatel on kasutusele tulnud mitmed uuemad antikoagulandid, mis on sama tõhusad või isegi
tõhusamad, mugavamad kasutada ja
väiksema veritsusriskiga. Raviarst
arvestab trombide tekke riski konkreetsel patsiendil ning valib välja sobivaima ravimi.
Rapla haiglas on võimalik alates
13.01.16 tulla tromboosiõe vastuvõtule igal kolmapäeval kell 9-16. Selleks palun registreeruda Rapla haigla
polikliiniku registratuuris 48 44 050.
Tromboosikabineti õe vastuvõtule on
oodatud saatekirjaga patsiendid, kellele on määratud antikoagulantravi
ehk vere hüübimist takistav ravi.
Nõustamise teemad:
- antikoagulantravi alustava patsiendi nõustamine - nii süstitavate kui
suukaudsete antikoagulantide osas
(süstetehnika, tüsistuste märkamine,
regulaarne ravimi tarvitamise vajalikkus, kontrollanalüüside tegemise
vajadus);
- õpetus tromboosi olemusest, tromboosi ennetusest ning enesejälgimise
õpetus (veritsustüsistuste märkamine);
- antikoagulantravi saava patsiendi
toitumis- ja elustiilialane nõustamine;
- Marevan ravi juhtimine;
- nõustamine kompressioonsukkade
kasutamiseks (profülaktilised ja ravi
eesmärgil sukad).
Diana Mäng, haigla ülemõde
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Uusaasta tervitus kõigile
loomakasvatajatele ja põllumeestele

lustan selliste sõnadega:
„Kirjud lehmad mul mõlguvad
meeles olgu päeval või olgu see ööl…“
Niisuguste mõtetega on töötanud meie
valla lüpsikarjakasvatajad, kes veel
praegugi piima kombinaati saadavad
ja töötavad ilma ühegi puhkepäevata
juba palju aastaid.
Kirjutan ainult neist, kellele teen
kontrolllüpsi ja korjan piimaproove.
Need väsimatud on Moka talu pere
Eliisabed ja Mihkel Kurevere külast.
Õnneks on neil juba asendaja olemas,
pojapoeg Kristo, kes alustab alles talumehe elu. Palju jõudu ja närvi Temale.
Edasi korjan piimaproovid Araste külast, Loigu talust, kus töötavad samuti väga visad Eha ja Endel.
Järgmiseks peatun Jõe talus. Marge,

Enn ja poeg Erki rassivad nii laudas,
kui ka põllul. Müts maha nende ees.
Nüüd jõuan Naravere külla Vahtra
tallu. Vastu võtavad ülitöökad Liia ja
Eedi.
Edasi tuleb pikem sõit Kesu külla,
kus palehigis rassivad ema Tiia ja
poeg Hillar. No on väsimatud.
Nüüd on pikem sõit, see läheb Läti
külla Uueaiamaa tallu. Alati vastutulelikud ja heatahtlikud Jüri ja Merike.
Üsna varsti sõidan Uuekaldajaani tallu, kus väsimatud Merli ja Mart mind
juba ootavad.
Ja ongi viimane Tõnumaa küla Rebase talu, kus lehmi lüpsab Ülle ja söödab Jaan. Jaanil on mitu operatsiooni
seljataga ja ikka on seal loomade va-

ÜHEST JÕULUEELSEST HEATEOST
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etsembri algul väisasid Vigalat,
Tallinnat ja Muhu saart Ukraina
sõdurid, kes viibisid ravil Seli sanatooriumis.
Sellise sõpruskülaskäigu taga seisis
Reemet Kasekamp, kes organiseeris
sidemed Ukraina saatkonna ja Seli
sanatooriumiga.
Neli keppide ja karkude abil liikuvat meest olid Eestis esimest korda.
Nad olid meeldivalt üllatunud sellisest tähelepanust ja osavõtlikkusest.
Külastati Märjamaa jõululaata, sõideti praamiga Muhu saarele, külastati mitmeid looduskauneid kohti.

Praamisõidul Virtsust Kuivastusse
kohtuti ka Ivo Linnaga, kellega kujunes huvitav vestlus. Paljud teisedki
reisijad astusid ligi, ilmutasid osavõtlikkust ja andsid kätt. Vigalas võõrustas külalisi ka Kaitseliidu jaoülem
Heino Hints. Paar ööd ööbiti Reemet
Kasekampi talus, kus juttu jätkus
hommikuni. Mehed olid lahingutes
kõige kuumema koha peal – Donetski
lennuvälja ümbruses.
Teisel päeval külastati ka Uuskaubi
ürditalu, kus külalised tundsid suurt
huvi ravimtaimede kasvatamise ja turustamise vastu. Oli meestelgi tead-

hel ja toimetab. Ütleks nende kohta
samuti, et väga töökad ja sihikindlad
inimesed.
Veel kiidan veterinaararsti Anne-Ly’d,
kes on alati kohal, kui loom on haige.
Seda nii öösel, kui päeval. Ta on väga
abivalmis ja rahulik inimene.
Kindlasti vajab kiitmist ka Maile, kes
on üle neljakümne aasta aidanud looma ravida ja seemendada. Suur tänu
Talle.
Õnnitlen uue aasta puhul ka kõiki väsimatuid lihaloomade kasvatajaid ja
lammaste pidajaid. Head uut aastat
ka põlluharijatele.
Olin valla sünnipäevapeol ja sain osa
sellest toredast sündmusest, kuid pärast meenete kätteandmist tekkis mul
kurb tunne, kuna ühtegi loomakasvatajat ja põllumeest ei peetud meeles.
Otsustasin, et kiidan Teid selle väsimatu ja raske töö eest ise.
Malle Kivi
misi, kuidas Ukraina rahvameditsiinis ravimtaimi kasutatakse. Tunti
huvi sellegi vastu, kuidas taimedega
sõjas saadud vigastusi ravida. Õdusas
vestlusringis maitsesime „Mõnusat
joogiteed“ ja andsime kaasagi ravimja taimeteesid.
Jutt veeres ka lahingutele, kuna
mulle endale oli see midagi uut – kuulda vahetuid kogemusi sõjast. Üks noormees kandis uhkusega sõjaväemundrit ja Ukraina sõjalisi autasusid. Minu
pisut provotseeriva küsimuse peale
kangelaslikkusest ja „geroi“ staatusest
vastati lihtsalt – me pidime seda tegema, sest me olime vabatahtlikud. Seal
ei olnud ainult ukrainlased, vaid ka
Ukraina venelased.
Lahkudes soovisime neile vastupidamist. Vanim meestest tuletas ka
meile meelde, et vaataksime, et meiega nii ei juhtuks.
Reemet Kasekamp aitas korraldada
ka Soome ukrainlaste kogukonna kokkusaamist Selis ravil viibivate võitlejatega, kellele anti üle Soomes Ukrainale kogutud rahalised vahendid.
Praegu on mehed tagasi kodumaal,
kuid sidemed Eestiga on jäänud. Selis
ravil on jätkuvalt Ukraina võitlejaid.
Kellel soovi ja võimalusi, võib samuti
sisustada neile mõne nädalavahetuse.
Hillar Aiaots
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Muusika roll

inimeste elus
2

015. aasta oli Eestis kuulutatud
muusika-aastaks. Eesmärk: tõsta
mitmekülgne muusikaelu tähelepanu keskpunkti, tutvustada muusika
loojaid ja esitajaid, innustada muusikahuvi. Hea meenutada, toimusid
teised Vigala muusikapäevad. Kiita
saab neid koole, kes korraldasid muusikalektooriume. Koolis varem töötades sai peaaegu igal aastal kohtutud
kahe erineva kollektiivi esinejatega.
Lastele on vaja emotsionaalset kasvatust, nad kohe vajavad hingeminevaid
helisid.
Aastalõpp oli rikas mitmete kollektiivide etteastetest. Jälle pean alustama Märjamaalt, kohe kõige lähemalt.
See on nii tore, kui esinejate helid
kostuvad Vigalasse.
Alustan Arsise kellade ansambli jõulukontserdiga. Kontserti juhtis Aivar
Mäe, kes tervituseks lausus: „Tere
Märjamaa, Teenuse ja Vigala rahvas!“
Peagi täiendas, et tuleb veel kaks kohanime Sipa ja Kivi-Vigala. Muusikutele ja koorirahvale on eelkõige tuntud Vana-Vigala. Kellade mänguga
on tegeletud 22 aastat. Ansamblis on
8 kellamängijat. Jõulukavas oli kaks
erinevat solisti: näo- ja muusikasaadetest tuttav Mikk Mäe ja kitarrivirtuoos Remi Boucher Kanadast. Kellade ansambel ja muusikud pakkusid
hea koostöö, kus kõlasid klassika ja
jõulumuusika. Palade ja heliloomingu tutvustus oli Aivar Mäelt, kel on
palju huumorimeelt, hea suhtlusoskus saaliga. Osa arupärimisi võrdus
hõbe- ja kuldvillaku küsimustega.
Nõnda möödus see tunnike kiiresti.
Olime suurepärases maailmas, kus
käsikella helinate vahele jagati teadmisi heliloojatest, muusika ajaloost.
Nautisime noore tähe Mikk Mäe ro-

7
mantilisi helisid, mida saatis Kanada
professori kitarrihääled. Ilus algus oli
tehtud jõulude tulekuks, laulud puudutasid meie hingi ja soojendasid südant Lilled solistidele ja Aivar Mäele.
Loomulikult ei saa märkimata jätta
A. Mäe rolli segakoori juhendamisel
Vigalas, või teisalt raadiost kuuldu
põhjal, toetab ta Paidesse teatritrupi
rajamist. A. Mäe on juht, kes on näoga rahva poole ja on nõus panustama
eesti kultuuri. Kes möödunud aastal
ei jõudnud ühtesid maailma vanimatest pille kuulama, peab ootama järgmist võimalust.
Jõululaupäev Vigala kirikus. Kirik
täitus rahvaga, kes ei pidanud paljuks kuulata jõuluevangeeliumi ja
olla oma mõtetega lahkuvas aastas.
Kirikulistest tundusid nooremad olema enamuses. Jõulusõnumi vahele
musitseerisid Andres Uibo orelil, ei
tea juba mitmendat korda perekondlikul tähtpäeval Vigala kirikus, lisandus Priit Aimla puhkpillimuusika ja
üle kiriku kõlas Vigala neiu Jaanika
Kuusiku lauluhääl. Suurepärane trio.
Oli ilus vaikne õhtu ja surnuaial põlesid küünlad esivanemate ja lähedaste
haudadel. Olime meenutustes nendega. Sealt ruttasime koju jõuluõhtut
pidama ja jõuluvana ootama.
Süütalastepäeval, 28. detsembril
Marko Matvere, Pirjo Levandi ja VLÜ
müravaba jõulutuur. Sellele kontserdile jõudsime juba viiekesi Vängla külast. Siia juurde võib lisada ka Päärdu küla kultuurilembust. Ansambel
oma tutvustamises nimetab 26 koosmängu aastat. Alustati rahvalikust
muusikast, mida Matvere peab väga
ehedaks loominguks. Seekord oli ansambli koosseisus daam punases, kes
ennast küll ei pea eesti rahvamuusika
esitajaks. Pirjo Levandi oma lauludega tõi õhtusse palju särtsu ja hoogsaid
meloodiaid. Elegantne ja kaunis daam
laulis meeleolukat muusikat, mis on
omane kuumade maadele, kus on elu
ja tuld. Selline esitus sobis igati ilusasse talveõhtusse. Üks neist kõlas
Kihnu jõululoo järel. Inimesed nagu
polnud harjunud Matvere habeme ja
vuntsidega, kuid välimus oli tal vajalik Happy Jazz festivalil Charlie Chaplini laulude esitamiseks. Kontserdil
kuulsime mitmeid vähemlauldud jõululaule, nägime paljude muusikariistade vahetust palade esitamisel. Õhtu
tegi meeleolukaks just hea koosmäng
ansamblis. Kena meeleolu loomisel tänati Pirjo Levandit. Aplaus ei tahtnud

lõppeda, nagu tavaks, oli ansamblil
üks lugu varuks.
Vana-Vigala mõisasaal. Kontsert pealkirjaga Näärid käes. Ilus 2. jaanuari
õhtu. Mõisa ette muudkui voorib autosid, tullakse üle valla ja isegi Märjamaa pole kauge kant. Näen oma õpetajat Vaike Vaidet, see on nii südant
soojendav, kui kultuurihuvi on vastastikune. Päevinäinud 240-aastases
hoones oldi valmis, et kõikidele kohti
jätkuks, õpetajad tõid klassidest toole
veel lisaks. Lavale rivistus alles esimest aastat koosharjutav meeskoor,
paari projekti põhjal toetust saanud
mehi juhendab Silja Käär. Täissaalile kõlasid 15 meeskoori laulja hääled.
Kontserti tutvustamas Olavi Meeles,
kel on oskust kava tutvustada ja teisalt oma laulukvinteti juhendada.
Vigala meeskvintetil juba 18 koostegutsemise aastat. Kontserdi lõpul O.
Meeles arvas ehk jätkub jõudu edaspidiseks. Loomulikult oli kontsert
tore kokkusaamine uueaasta teisel
päeval. Õhtut täiendasid noorte andekate tütarlaste Anni Vitsbergi ja Aveli Meelese etteasted. Tütarlastel küll
jätkuvad õpingud väljapool Vigalat,
Anni õpib Viljandis, lisaks laulmisele
õpib mitmeid pille ja Aveli Haapsalus
ainult laulmist.
See kontsert oli hea võimalus kõigile
oma tuttavatele head uut aastat soovida. Pakun, et sellest õhtust kujuneks
Vigala, võib julgelt lisada piirkonna
rahva uue aasta tervitamise traditsioon. Kindlust kogu üritusele lisab
tõik, et kontsert toimus Vigala kõige
parema akustikaga saalis, sellest on
juba koorilauljaid ja muusika lektooriumi rahvas aastaid rääkinud. Lahkudes mõisast kinnitas Olavi Meeles,
et esimese korruse kivisaalis kõlab
muusika samuti väga hästi. Võib julgelt kinnitada oli üks toredamaid ja
ilusamaid õhtuid kokkusaamiseks ja
musitseerimiseks.
Elus hindame neid liidreid-juhte, kes
suudavad hea meeskonna luua. Olgu
nendeks Aivar Mäe, Andres Uibo,
Silja Käär ja Olavi Meeles. Suur
kummardus kuulub Teile kohalolnutelt. Ees ootab mereaasta, kus suvel
püüame oma küladereise merega
seostada. Aastalind rasvatihane juba
nokib akna taga pekki. Jääb soovida
ilusat, tegusat ja muutustele avatud
aastat!
Jaan Viska
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Tuleohutusest Vigala vallas

igala vallas toimus 2015. aastal
kümme tulekahju. Neist üks eluhoones ja üheksa väljaspool hooneid.
Hoone tulekahju tekkepõhjuseks oli
rike elektripaigaldises.

Mõned soovitused uueks tuleohutusaastaks.
Teeme ometi oma küttesüsteemid
ohutuks!
Küttesüsteemid vajavad regulaarset puhastamist. Kõige parem on kui
seda teeks korstnapühkija. Korterelamus peabki selle eest hoolitsema kutseline korstnapühkija. Ühe korteriga
elamus võib neli aastat ise puhastada, igal viiendal aastal tuleb samuti
kutseline korstnapühkija tellida.
Lisaks puhastamisele tuleb jälgida ka järgmisi nõuandeid:
- Küdevat kütteseadet tuleb hoida pideva järelevalve all.
- Pane tuhk mittepõlevast materjalist
anumasse.
- Tuleb vältida ülekütmist – küta korraga üksnes üks ahjutäis puid. Kui
sellest toasooja saamiseks ei piisa, on
ohutu kütta üks ahjutäis hommikul ja
teine õhtul. Metallkestaga kaminate,
ahjude puhul – paar kolm halgu korraga.
- Kütta tuleb kuivade puudega – ka
õuest, kaetud riidast toodud puudel
on suur niiskuse sisaldus. Arvestada
tuleb puude kütteväärtusega. Näiteks
lepal on see väiksem, saarel suurem.
- Ahju või pliiti tuleb kütta lahtise
siibriga – vaegpõlemine tekitab tahma.
- Kütteseadmed vajavad normaalseks
põlemiseks õhku – nõukogudeaegsed
hõredad eluruumid (õhu loomulik
juurdevool igalt poolt) tehakse remondi käigus „termoseks“, õhu juurdevoolu ruumi enam ei ole ja kütteseade
lihtsalt ei tõmba. Õhu juurdevooluks
ruumi paigaldatakse välisseina ventilatsiooni klapp.
Suitsuandur igasse kodusse
Õigesse kohta paigaldatud ja töökorras andur annab meile ruumi mingil
põhjusel levivast suitsust aegsasti
märku. Andur tuleb paigaldada lakke
ja kui on suur majapidamine, tuleb
paigaldada andur kindlasti ka igale
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korrusele. Anduri tööshoidmiseks ei
ole vaja midagi muud, kui andurit
aeg-ajalt tolmust puhastada ja vajadusel paigaldada uus patarei. Patarei
vahetamise vajadusest annab andur
lühikeste piiksatustega ise märku.

Päästeameti visiooniks on jõuda aastaks 2025 päästealase turvalisuse
tasemelt võrdsele positsioonile Põhjamaadega. Tegemist on ambitsioonika
ülesandega, aga kui me saame selle
poole liikuda igaühe, kes enda turvalisuse eest hoolib, sealhulgas ka Vigala vallakodanike kaasabil, siis on kõik
võimalik.

Kelle kodud suitsuanduriga varustatud, võivad olla kindlad, et nende rahulik ööuni on valvatud. Suitsuandur
küll ei muuda su kodu tuleohutuks,
kuid tulekahju korral avastab selle
kiiremini kui inimnina või -silm.

Siit ka üleskutse meile kõigile - võtame endale 2016. aastal eesmärgiks
järgida eelpoolnimetatud lihtsaid
soovitusi. Siis oleme koos ühe pika ja
vajaliku sammu turvalisuse nimel astunud.

Hooli enda lähedastest
Vaadake üle ka oma lähedaste ja
naabrite kodud. Kas neil on seal ohutu? Kui märkate, et neil on abi vaja,
siis aidake neid ise või andke neist
teada. Me kõik peame mõistma seda,
et kui jätame märkamata, võib juhtuda õnnetus, mis lõppkokkuvõttes
võib puudutada ka neid, kes on oma
kodudes teinud kõik, et õnnetusi ei
juhtuks. Meie soovitame kindlasti
probleemi ees silmi mitte kinni panna
ning võtta telefon ja helistada nt kohalikku omavalitsusse, päästeametisse, politseisse. Rohkem teie tegema ei
pea, aga võite olla kindlad, et probleemiga hakatakse tegelema. Kui need
samad koostööpartnerid ei tea, et teil
on probleem, siis nad ei saa sellega ju
tegeleda.

Jaak Jaanso
Tuleohutuskontrolli büroo juhataja
Päästeameti Lääne päästekeskus

Psühhiaatrilise ravi korraldusest Raplamaa haiglas 2016. aastal
Alates 1. jaanuarist 2016 lõpetab Eesti Haigekassa SA Raplamaa Haiglalt statsionaarse psühhiaatria raviteenuse ostmise. Seetõttu sulgeme 10 voodikohaga psühhiaatria osakonna.

Ägedate psühhiaatriliste seisunditega haiglaravi vajavad patsiendid saavad edaspidi kompleksset ravi Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikus Tallinnas.

Haigekassa planeerib suurendada haigla lepingumahtu ambulatoorse psühhiaatria
ja psühhiaatria päevaravi teenuse ostmise osas. Lepingumahu suurenemise võrra
laiendame psühhiaatrite vastuvõtte polikliinikus ning koostöös Regionaalhaigla
psühhiaatriakliinikuga arendame edasi psühhiaatria päevaravi. Plaanis on suurendada vaimse tervise õe iseseisvaid vastuvõtte, kuhu patsiente suunavad psühhiaatrid. Osa stabiilsemate seisunditega psühhiaatrilisi haigeid on võimalik ravida sisehaiguste osakonnas.
2016. aastal jätkavad Rapla haiglas töötamist psühhiaatrid Lily Kanter, Lembe Ermos, Eneken Allikmäe, Katrin Orav ja Tamara Babitševa. Vaimse tervise õena jätkab
Aimra Toost. Kliiniliste psühholoogidena töötavad edasi Pille Kuldkepp ja Urve Uusberg ning psühholoogina Aive Hirs.
Täpsemat infot saab haigla kodulehelt www.raplahaigla.ee või polikliiniku registratuurist tel. 484 4050
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1905. a
rahvarahutused
tekitavad jätkuvalt
küsimusi

110

aastat tagasi toimunud vabrikutööliste streikide ja talupoegade mõisapõletamiste lainet on
läbi ajaloo tõlgendatud võimul olevale
poliitilisele korrale sobivas võtmes.
Eesti Vabariigi iseseisvusperioodil on
neis sündmustes nähtud omariikluse
püüet, nõukogude ajal sotsialistlike
ideede vastuseisu mõisnikest rõhujatele. Suurte poliitiliste ideede varjus
on jäänud tähelepanuta sündmuste
keerisesse sattunud inimeste elusaatused.
Rahutuste käigus hukkus 50 inimest ja ülestõusu mahasurumisele
järgnenud
karistusoperatsioonides
hukati tsaarivõimu poolt Eesti- ja
Liivimaa kubermangudes ning Saaremaal veel 205 inimest. Sadadele anti
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sõrmejämeduste vitstega ihunuhtlust.
Kuna otsused viidi täide välikohtuna
kiirkorras, siis said karistuse ka süütud inimesed. Kõik see mõjutas hukatute ja vigaseks pekstute hilisemat
elusaatust. Kõik see jäi omal moel inimeste hinge alles põlvkondadeks.
Üks olulisemaid sündmuste keskusi Lääne-Eestis oli tänase Märjamaa
valla lõunaosas asuv Velise. Siinses
kihelkonnakoolimajas oli ülestõusnute staap, nende juhiks oli kohalik
kooliõpetaja Ivan Paulus. Siit liikusid
salgad ümbruskonna mõisaid põletama ja viinamonopole sulgema, siin
välja kuulutatud vabariigi lõpetas
karistussalklaste rünnak koolimajale
ning sellele järgnenud hukkamised ja
peksmised.
15. - 17. jaanuari õhtutel algusega
kell 18 meenutatakse tollaseid sündmusi samas koolihoones muusikalis-sõnalise etendusega "Saagu nad
rahu". Ajaloolase Martin Ellermaa
tekst keskendub rahutustes osalenute elusaatustele ja mälestustele just
ülestõusule järgnenud perioodist.
Teksti toob lavale näitleja Mait Joorits, muusikat teevad Märjamaa Lõõtsanaised ja Ove Averin. See on karm,
aga õnneliku lõpuga lugu.

VANA-LÄÄNEMAA AJALOO SELTSI TEGEMISTEST

V

ana-Läänemaa Ajaloo Selts kogunes selle aasta esimesel pühapäeval Vigalas Pärna turismitalus.
Põhjust just Vigalas kokku saada on
küll ja küll. On ju ligi viis aastat tegutsenud seltsi 33 liikmest veerand
Vigala elanikud.
Enne pruukosti võtmist rikkalikult
kaetud laudade taga esitles Mati
Mandel koostajana veel küllaltki trükisooja väljaannet “Vana-Läänemaa
ajaloo radadel“. Tegemist on juba
kolmanda väljaandega, mis sedapuhku keskendub lugudele Lihula kandi
minevikust. Muu hulgas võime sealt
lugeda Kasari-Kirbla piirkonna kooli
ajaloost, Lihula vilditöökojast, Lihula vabadussambast ja laululavadest.
Huvitav on lugeda arheoloogilistest
kaevamistest ja leidudest Lihulas ja
mujal Lihula vallas.
Et tegemist on Vigala lähinaabrite lugudega, võib kogumik paljudele huvi
pakkuda. Selts kinkis ka Vigala valla
ja Vigala TTK raamatukogudele nimetatud raamatud, kust neid on või-

malik laenutada.
Klubi koosolek jätkus 2016. a ürituste planeerimisega. Aasta algul saame
kuulata loengute sarja, mida tuntud
telesarja pealkirja parafraseerides
võiks nimetada „Võimalik vaid nõuka-aal“. Esimesteks esinejateks on
Olev Remsu ja David Vseviov.
Kevaditi on klubi teinud ringsõidu
vanal Läänemaal tutvumaks huviväärsustega. 2015. a ekskursioonil
jõudsime ühe päevaga paljudesse
kohtadesse - Kinksi kalmistule, Vatla, Paadrema ja Varbla mõisatesse,
Varbla puhkekülla, Mihkli kirikusse,
kalmistule ja imelisse Pikavere palvemajja. Reis lõppes Vigalas Põrgupõhjal.
Tänavuse reisi sihtkohaks kujuneb
ilmselt Ridala ja selle ümbrus.
Seltskond tutvus ka Pärna talu pererahva ettevõtmistega. Võimalus
oli minna õuel kõrguvasse veskisse,
mille rõdult sai imetleda kauneid

Velise kultuuri ja hariduse selts kutsub
15., 16. ja 17. jaanuaril kell 18
Märjamaa vallas
Velise seltsimajas

SAAGU NAD RAHU
Muusikalis-sõnaline lavastus
1905. a. sündmuste ainetel
teksti autor Martin Ellermaa,
esitab Mait Joorits
muusika Märjamaa Lõõtsanaised

Piletid 6.-/5.- Piletilevist,
Märjamaa rahvamajast ja
8.-/5.- tund enne algust kohapeal
Pileteid etendusele leiab Piletilevist.
16. jaanuaril algusega kell 16 eelneb
etendusele lühike matk sündmustega
seotud paigus Velise alevis.
Jürgen Kusmin
Velise KHS
talviseid Vigala jõe ja ümbruskonna
vaateid.
Vana-Läänemaa Ajaloo Seltsi üritused toimuvad kord kuus pühapäeviti
Lihula mõisas. Oodatud on kõik huvilised!
Sirje Aiaots
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Vängla küla
saab aastal 2016
460 aastaseks
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V

ängla küla asub Vigala valla lääneosas Velise jõe mõlemal kaldal.
Küla läbib Avaste-Vana-Vigala maakondlik tee. Valdavalt on asustus piki
jõe kaldaid. Tihedaim hoonestus on
endise vesiveski naabruses. Külast
põhja suunas on suur majandushoonete kompleks (Maivälja), mille rajatised pärinevad kolhooside ajast. Seal
asuvad kuivatite kompleks, lõunapool
karjalaut, mis oli tööandjaks paljudele
külaelanikele. Ei saa salata, et taasiseseisvumisaastatel, seoses majandite lagunemisega, on Vigalast palju
rahvast lahkunud. Endised majandihooned külas on rahuldavas seisus, ei
ole hirmuäratavad tondilossid. Kolhoosiaja lõpul ehitatud kuivatit hoitakse töökorras. Aastaid varem kogus
tuntust Veskimägi turismitalu, mis
on tänaseks oma tegevuse lõpetanud
ning edukalt jätkab Uuskaubi ravimtaimede talu, mis osales ka Avatud
Talude päeval. Kuhu jõudis külalisi
Vigalasse isegi Tartumaalt. Külla on
sissekirjutatud 30 elanikku. Külas on
ruumi veel teistelegi huvilistele. Vesiveski ootab taastajaid, osa suvilaid
seisab tühjadena.
Vängla küla tekkis Velise jõe koolmekoha juurde. Varasem nimi oli Mullaste, mille vesiveski kohta pärinevad
varaseimad teated aastast 1556. 18.
sajandi esimesest poolest on teateid
küla piires kahe Vana-Vigala mõisale kuuluva karjamõisa kohta. Jõe
põhjakaldal oli Vängla (Vengle; nimi
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tulnud ühe haldaja Schwengelń'i nimest) ja jõe lõunakaldal Keelitse (Kelitze) karjamõis. Keelitse karjamõisa
hoonestu on nüüdseks hävinud. Looduslikult ulatub Vängla külla Kasari
luhtade sisemaapoolseim jätk, mille
tõttu esineb Vänglas suurvee ajal üleujutusi. Üleujutuste takistamiseks
on jõe ääres vallid. Vängla küla huviväärsemad objektid on vana kivist
vesiveskihoone (halvas seisukorras)
koos paisuga, vana karjamõisahoone.
1930ndatel ja nõukogude perioodi algul töötas Vänglas piirkonna olulisim
meierei. (Vikipeedia)
Aastaringsed talud: Nurga, Tipu,
Vähi, Vambola, Laenda, Sepa, Unde
(Rehe), Saare (maamõõtmise käigus
lahkunud Kojastu alla), Aru, Uuskaubi, Kaubi, Leisu ja Asula. Nimed antud rohkem seepärast, et milliseid toredaid nimesid kannavad talud. Küla
kõige vanem elanik Endel Koorep 86
ja noorim aastane Sandra Rüütle.
Küla teevad tuntuks kevadised üleujutused, mil on Vängla sillal suurvett
imetlemas näha mitmeid uudistajaid.
Loetletakse ka veelinde. Kevadel jäämineku järgselt on jõe kallastel palju
kalamehi. Küla teedel ja majade vahel
toimib päris tihe liiklus. Tahaksime, et
kohalike teede kvaliteet oleks parem.
Küla inimesi seovad mitmed üritused:
jaanituli, uue aasta tervitamine, külakoosolekud, suvised ekskursioonid,
ühised teatrikülastused. Ikkagi, küla
väiksuse juures võtavad ekskursioonist osa ligikaudu pooled elanikud.
Jõe äärde on asustus tekkinud hiljem,
küla saab 2016. aastal 460 aastaseks,
samas Vana-Vigalas mõisa ümbritsev
küla 590 aastaseks. Eks küla vanusenumbrid kutsuvad kokkutulekule, et
vaadata tagasi ja meenutada noorematele olnut. Oleme üks Vigala valla
27-st külast. Külalood on seotud igati
paikkonna kultuurilooga, oleme üks
osa Vigala kihelkonnast.
Kolmas valminud kalender sai kujundatud Indrek Viska poolt väikeseks
kunstiteoseks. Kalender sai Vigala
külade Ümarlaud liidri Liina Kikase
toel iga külavanema koduseinale ning
on jõudmas hea tahte korral Vängla
küla igasse talusse. Ehk teisisõnu on
osa piirkonna ajaloost, kultuurist ja
kunstist. Nõnda elab üks küla maakonna äärealadel, ega elanikud väga
kurdagi, kuigi kevaditi vesi tuppa tuleb ja välja pääseb paadiga.
Väheke kalendri lehekülgedest ja
mõtetest kokkupanekul.
• Näitame kalendri lehtedel vesiveskit, niikauaks kui veskit on. Küla-

elu suvine üritus on jaanituli silla lähedal, sest sild seob küla kahte poolt.
• Kõigil lehekülgedel on üks M. J.
Eiseni vanasõna. 2016. mais möödub
150 aastat A. Laikmaa sünnist. Seetõttu on kalendris maal Torgu Madisest, kelle lapselaps M. J. Eisen oli.
Oleme nii ühenduses piirkonna kultuuriga ning aastal 2016 külastame
A. Laikmaa näitust Kumus, 2015.
külastasime kunstniku muuseumi
Taeblas.
• Omal ajal tunti Vängla meiereid,
millest on üks ajalooline pilt. Piima
tootmine ja töötlemine oli ühes ja samas piirkonnas. Nõnda sai osa inimesi tööd.
• Tähtsal kohal on S. ja H. Aiaotsa
ravimtaimede talu.
• Küla ühised käigud on jõudnud
mitmesse paika Eestimaal, käidud
isegi Lätis. Kalendrilehtedel on jõudehetk Pakri poolsaarel, Viinistu lähedal Mohni saarel, Laikmaa muuseumis. Külaekskursioonid on kestnud
juba 10 aastat.
• Kalender sai lähedasemaks Mare
Ülemaante toel, hea, et elab meie ümber heatahtlikke inimesi. Nüüdseks
võib öelda, kohaliku elu, piirkonda
kajastav kalender on Vängla küla ja
tema sõprade käes, neid inimesi on
just parasjagu. Aitäh teile.
• Ainult heatahtlikele, entusiastlikele, töökatele, kokkuhoidvatele, kultuurijäädvustavatele inimestele elavad meie külad. Ainult kui kauaks, ei
tea. Kuniks elab su küla, nõnda kaua
elad sa ise...
Uue aasta tervitused Vigala rahvale
Vängla küla inimestelt eesotsas külavanem Jaan Viska`ga
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Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.
Avaldame sügavat kaastunnet
Tiidule ja Ta perele kalli ema
Linda Roosi
surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Lauri Paukkule
EMA
surma puhul.
Päärdu jahimehed

Vanamõisa ja Tõnumaa külarahvas
Südamlik kaastunne Railile perega
Avaldame kaastunnet
Tiinale perega
ISA
surma puhul.
Töökaaslased lasteaiast,
Mai ja Meili

Meie hulgast lahkunud:
Antonina Roosi
Vladimir Vodolaztšenko
Taimi-Maie Paukku
Linda Roosi

Südamlik kaastunne Ilme`le
kalli poja
Urmas Maalinn

Avaldame siirast kaastunnet Agurile
ja Katale kalli isa ja äia

kaotuse puhul.
Folklooriselts Kiitsharakad

Südamlik kaastunne Gabrielile
ja tema perele
ISA
kaotuse puhul
Klassikaaslased 22. lennust

kaotuse puhul
Naabrid Rutt ja Igor

Südamik kaastunne Angela ja
Rene Vodolaztšenkole

Avaldame kaastunnet Railile ja
kõigile lähedastele kalli pereliikme

ISA

Lembit Atka

Ükskord juhtub nii,
et isa läheb ära
ja kinni hoida teda me ei saa...
Ta lahkudes ka päikselt võtab sära
ja jätab maha hulga pisaraid.

LINDA ROOSI

LEMBIT ATKA
kaotuse puhul.
Armo ja Raivu peredega.

kaotuse puhul.
Kolleegid Lepiku
Lihatööstus OÜ-st
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

LEMBIT ATKA

Südamlik kaastunne Hellele lastega
abikaasa, isa, vanaisa

kaotuse puhul.

LEMBIT ATKA

Oleme TEIEGA sellel raskel hetkel.

kaotuse puhul.

Naabrid Sääla tee 6 majast.

Naabrid Helga ja Jaan

Avaldame kaastunnet
Railile perega

Südamlik kaastunne Helle Atka´le
abikaasa

Südamlik kaastunne Agurile isa

LEMBIT ATKA

Lembit Atka

Lembit Atka

kaotuse puhul.

surma puhul.

kaotuse puhul.

Folklooriselts Kiitsharakad.

Klassikaaslased Peru kooli päevilt

Sõbrad peredega

Südamlik kaastunne kõigile
omastele
Linda Roosi
kaotuse puhul.
Vängla Külarahvas

VIGALA SÕNUMID
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JAANUARI sünnipäevalapsed
Elmar Tekkel		
Endel Koorep		
Heino Looring 		
Anni Soolepp		
Juta Mõis 			
Elbe Bergmann		
Laine Mäesalu 		
Saima 	Paavel		
Eduard Verbu		
Ülo Vitsberg			
Vladimir Harlamov		
Arvo Roosi			

88
87
84
84
84
84
83
80
75
70
65
60

Et aastad üle elusilla
ikka rohkem rõõme pillaks.
Ja et ka argipäevas hallis,
kestma jääks kõik hea ja kallis.
PALJU ÕNNE!
Uued ilmakodanikud
Eliise Saarts
Birgit Plamus

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

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

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

vigala sõnumid
soovib oma
lugejatele
tegusat ning
huvitavat uut
aastat!

Maadlusest
29. novembril toimusid Põltsamaal
Eesti meistrivõistlused õpilastele
naiste- ja vabamaadluses:
Kristjan Vodolaztšenko 47kg 3. koht
Triinuly Veimann 44kg 2. koht
12. detsember – Märjamaa Kapp:
Noored:
Markus Pilv 37kg 3. koht
Romanis Siiman 43kg 1. koht
Kristjan Vodolaztženko 45kg 1. koht
Aron Aun 50kg 2. koht
Raido Rehepapp 69kg 3. koht
Hannes Välis 85kg 1. koht
Jacomo Noe 100kg 2. koht
Täiskasvanud:
Hannes Välis 85kg 1. koht
Raido Liitmäe 100kg 1. koht
Jacomo Noe 100kg 3. koht
Tüdrukud:
Heily Tiitus 50kg 2. koht
19. detsember – Lähte jõuluturniir:
Kristjan Vodolaztšenko 46kg 2. koht
Hannes Välis 85kg 1. koht
Urmis Veimann 100kg 2. koht
Heily Tiitus 48kg 2. koht
27. detsember – EPA turniir Tartus:
Kristjan Vodolaztšenko 47kg 1. koht
Heily Tiitus 48kg 3. koht
Jüri Nisumaa

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

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

