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HANS HATTO - VIGALA VALLA AUKODANIK AASTAL 2016

H

ans Hatto on Vigala valla Läti küla Pargi talu peremees.

Hans Hatto on palju aastaid tegutsenud vabadusvõitlejate-metsavendade tegevuse uurimise ja nende tegevuskohtade tähistamisega.
30 aastat tagasi, veel nõukogude režiimi ajal, alustas
Hans Relvastatud Võitluse Liidu staabipunkri asukoha otsimist ja väljakaevamist. Koostöös Vigala Kaitseliidu liikmetega sai sinna paigutatud mälestuskivi
31.12.1947. a toimunud lahingu mälestuseks. Nüüdseks on Põrgupõhjast kujunenud arvukate ekskursioonide ja ürituste sihtkoht. Igal aastal 31. detsembril
tähistatakse seal Põrgupõhja lahingu aastapäeva küünalde süütamise ja mälestuskõnedega. Sellegi ürituse
läbiviimisel on Hans alati aktiivselt tegev. Ka on ta
üle-eestiliselt tuntud-teatud Põrgupõhja retke algatajate-organiseerijate hulgas.
Eelmisel aastal avati pidulikult RVL teise staabipunkri asukohta tähistav mälestusmärk Käntus. Sellegi
punkri asukoha leidmine oli Hans ja Sulev Hatto teene. Samuti osales ta aktiivselt punkrikoha korrastustöödel, mille tulemusel on Vigala valla turismikaardil
jällegi üks vaatamisväärsus juures.

Foto: Reemet Kasekamp
Hans Hatto Valgeristi ordeniga autasustamisel
Kaitseliidu peastaabis 2013. a juunis

Hans Hatto on olnud ka aktiivne Kaitseliidu liige seersandi aukraadis, üle 10 aasta Vigala rühmavanem.
Osalenud aktiivselt õppustel, korraldanud üritusi,
teinud arvukaid esildisi Vigala kaitseliitlaste autasustamiseks. Teda on tunnustatud Kaitseliidu kõrgeima
autasuga – Valgeristi ordeniga.
Hans Hatto on ka Põrgupõhja Seltsi liige ja Endiste
Metsavendade Liidu juhatuse liige. On välja töötanud
ja osaliselt rahastanud “Põrgupõhja Risti“, millega
autasustati endisi metsavendi ja teisi RVL-i tegevust valgustanud aktiivseid kodanikke. Ajaloohuvi on
Hansu viinud ka Vana-Läänemaa Ajaloo Seltsi ridadesse, mille üritustest ta alati aktiivselt kogu perega
osa võtab.
Külarahvas tunneb Hansu õiglase, abivalmis ja sõbraliku mehena, kes kunagi ei keela oma abi.
Hillar Aiaots
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses
19.01.2016 istungil otsustati:
- kinnitada Tõnumaa külas Tagapere katastriüksuse piiride muutmisel
moodustatavatele maaüksustele koha-aadressideks Tagapere ja Rebase;
- määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa ühe tee teenindamiseks;
- väljastada ehitusluba Leibre külas
ühe elamu renoveerimiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 1710 eurot;
- kinnitada Vigala Hooldekodu hoolekogu koosseisu volikogu esindajana
Toivo Averin, vallavalitsuse esindajana Gerly Puusepp, sotsiaalkomisjoni esindajatena Ilme Roosi ja Maret
Järv ning hooldekodu esindajana Ene
Tammis;
- sõlmida Tallinna loomade varjupaigaga leping;
- esitada volikogule kinnitamiseks Vigala valla jäätmehoolduseeskiri ning
Kivi-Vigala Põhikooli arengukava;
- suunata Vigala valla 2016. aasta
eelarveprojekt volikogusse esimesele
lugemisele.
Vigala Vallavolikogus
28.01.2016 istungil otsustati:
- kinnitada Vigala valla jäätmehool-

duseeskiri aastateks 2016 kuni 2021;
- määrata sihtotstarbed Tõnumaa külas kahele katastriüksusele;
- võtta arvele peremeheta varaks Vigala vallas Kivi-Vigala külas, Kollase
tänava äärne maa-alune tuletõrjeveehoidla, Kivi-Vigala külas, tuletõrjeveehoidla-paisjärv, Vana-Vigala külas, Raudtee tänava äärne maa-alune
tuletõrjeveehoidla ja Pika tänava äärne tuletõrjeveehoidla-tiik, millede viimased omanikud on teadmata;
- lugeda Vigala valla 2016. aasta eelarveprojekti I lugemine läbituks;
- kanda maha valla põhivarana arvel
olev Kivi-Vigala Põhikooli kasutuses
olnud terminallahenduse komplekt
(arvutikomplekt 10 tükki, soetamise
aeg 2007 a, soetamise hind 5961,17
eurot) jääkmaksumusega 0 eurot;
- omistada Vigala valla aukodaniku
nimetus Hans Hatto’le;
- kinnitada Vigala valla noorte spordistipendiumi saajate nimekiri ja
stipendiumi suurused alljärgnevalt:
Heily Tiitus, Euroopa Meistrivõistlused 2. koht 320 eurot; Aron Aun,
Euroopa Meistrivõistlused 3. koht,
260 eurot; Urmis Veimann, Euroopa Meistrivõistlused 3. koht 260 eurot; Triinuly Veimann, Põhjamaade
Meistrivõistlused 2. koht, 260 eurot;
Kristjan Vodolaztšenko, Eesti Meistrivõistlused 1. koht 190 eurot; Romanis Siiman, Eesti Meistrivõistlused 1.
koht, 190 eurot; Rebecca Laidna, Eesti Meistrivõistlused 1. koht 190 eurot;
Andreas Välis, Eesti Meistrivõistlused 2. koht 130 eurot; Hannes Välis,
Eesti Meistrivõistlused 2. koht, 130
eurot; Raido Liitmäe, Eesti Meistrivõistlused 2. koht, 130 eurot; Rasmus
Kuik, Eesti Meistrivõistlused 3. koht,
60 eurot; Eneli Suitsev, Eesti Meistrivõistlused 3. koht, 60 eurot;
- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli
arengukava aastateks 2016 – 2021.

Sillaotsa Talumuuseum
Kedervarrega ketramine on vaimu ja ihu kosutav tegevus
Tõenäoliselt on taluperesid, kus pesemata lambavillad on seisnud juba aastaid kotis ja
perenaine on juba mõnda aega plaani pidanud nendega lähiajal tegelema hakata. Kas
nendest villadest saab enam head lõnga? Kuidas villa noppida, pesta ja kuivatada?
Nendele küsimustele otsime koos vastuseid koolitusel, mis toimub Sillaotsa muuseumis 18. veebruaril kell 12.00

Veel õpime kraasima heiet, ketrama kedervarrega ja korrutame saadud lõnga. Kui
kodus on oma kraasid, võtke kaasa. Muuseumil on kaheksa ülakedraga kedervart,
just niipalju osalejaid on võimalik registreerida korraga koolitusele.
Koolituse maksumus 4.- EUR (hinna sees tervituskohv).
Registreerimine ja info telefonil 552 5222; liivi.miil@gmail.com

Maadlusuudised
16. jaanuar toimus Martna lahtine
matt, kus jõudsid medalile:
Rasmus Kuik 25kg 2. koht
Romanis Siiman 40kg 1. koht
Kristjan Vodolaztšenko 47kg 1. koht
Raido Rehepapp 70kg 2. koht
Triinuly Veimann 45kg 2. koht.
23. jaanuaril leidis aset kolm võistlust: Kohtla-Järvel, Viljandis ja Porvoos. Kõikjal olid maadlemas ka Vigala sportlased.
Avo Talpase mälestusvõistluste
täiskasvanute kehakaalus 85kg saavutas 2. koha Raido Liitmäe. Noorte
seas maadlesid end poodiumile: Andreas Välis (76kg, 2. koht), Hannes Välis (85kg, 1. koht) ja Urmis Veimann
(85kg, 3. koht).
Viljandis toimunud laste karikavõistlustelt toodi koju komplekt medaleid: Richard Böttker (20kg, 1.
koht), Romanis Siiman (42kg, 2. koht)
ja Lisette Böttker (30kg, 3. koht).
Porvoos korraldatud Eesti ja Soome
ühistel juunioride meistrivõistlustel
võitis Triinuly Veimann Eesti meistritiitli ning Soome meistrivõistluste
pronksmedali.
24. jaanuaril maadeldi taas KohtlaJärvel, seekord Nublust Nabiks seeriavõistlustel, kus Rasmus Kuik saavutas kehakaalus 23kg 3. koha ning
Heily Tiitus tüdrukute kaalukategoorias 50kg 2. koha.
Jüri Nisumaa
24. veebruaril kell 11.00
Eesti Vabariigi aastapäeva palvus
Vigala kirikus
Pärast palvust rivistub Kaitseliit ja
asetab pärjad Vabadussõja tornmälestusmärgi jalamile.

20.02.16 kell: 21.00
Vana-Vigala Rahvamajas

PUHKEÕHTU
Peo paneb käima ansambel
"Ah Sa Raks!"
Pilet: 5 €
Info ja laudade tellimine
V-Vigala Rahvamajast
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sõpruskonnas oleme kindlaks jäänud,
et igaüks kirjeldagu ise oma probleeme
loodusravi vallas, ei taha olla teistele
vahendajaks. Ravi on märgatav vererõhu alanemisega, liigese piirkonnas
valude vähenemisega, kui palju reipust ja elurõõmu on tulnud meie ellu.

Vängla küla lood
Lugu on kaanidest, kuid mitte ainult

Loodus pakub inimestele oma arsti

M

eil Vängla külas on tekkinud
kohalikke elanikke hõlmav kaaniklubi, kuhu tuli kokku 9 inimest,
neist kohalikust külast 4. Alguse sai
kooskäimine Maile Ervini ideest olla
osalisteks loodusravimeetodis. Kaaniravi kasutati juba viis sajandit tagasi,
Vängla küla saab järgmine aasta 460
aastat vanaks. Oleme küla ja raviga
üheealised.
Seekordseks kokkusaamiskohaks oli
Kaubi talu, mis valmis 1963. aastal.
Meid kui „patsiente“ võeti köetud tubades väga sõbralikult vastu, kokkusaamiskordi on esialgseks raviks
kümme. Oma hoolealusteks on meid
võtnud kaaniravitseja Signe Kalberg
või teisisõnu meieoleme tahtnud osa
saada loodusravist, seega olla tavameditsiinile partnerid. Kalbergile on Raplamaa Märjamaa piirkond omaseks
saanud, küll Valgu, Haimre ja nüüdseks ka Vigala. Interneti vahendusel
teame, et kaaniravi toimel on võimalik
normaliseerida vererõhku, parandada
vereringet veresoontes. Kaanid lahustavad trombe ja parandavad kudede
toitumist, vähendavad vere hüübimist.
Kaaniravi mõjub inimesele tervendavalt, rahustavalt ja noorendavalt.
See tervendusmeetod põhineb kaanidega vere eemaldamise toimele, verre
antakse tagasi kaani süljenäärmetes
leiduvat üle 100 bioloogiliselt aktiivset toimeainet, olulisem on hirudiin.
Eespool kirjeldatud tarkus on kümne
kokkusaamiskorraga üsna selgeks
saanud. Täiendavalt on kooli bioloogia-

programmis ühtteist teavet rõngusside
kohta. Suu ümber on neil iminapp, teine iminapp keha tagaosas. Suus neelu
alguses asuvad kaani lõuad on varustatud paljude hammastega, mida on
270 ja hambad saevad sobivasse kohta
kolmnurkse hammustusjälje.
Ravitsemisel on kaane hoitud näljas
mitmete kuude vältel ja jõuavad nood
Eestisse Leedumaalt. Vonklevad kaanid pannakse süstlataolisse toruga
kohta, kust nad verd imema peavad.
Neid kohti on palju, kuhu kaanid
jõuavad, liigesed, südamekoht, maksakoht, sabakont, nabakoht, kuklasse
ning isegi valutava hamba korral igeme külge. Iga ravi korral asetatakse
keskmiselt viis kaani. Enne kaanide
peale panekut tuleks vältida lõhnastamist, pesta lasteseebiga. Seega
lõhn häirib kaanide tööd - naha külge
imendumist. Kuna kaan eritab hammustuskohas verehüübimist takistavaid aineid, siis jääb haav veritsema
ning hammustuskoht polsterdatakse
verd imava materjaliga.
Kokku saame tavaliselt enne ravitseja tulekut. Tavaliselt räägime, kuidas
nädal on läinud ja maitseme kaasavõetud küpsetisi. Kui Signe kohale jõuab,
läheme üle tervise teemadele, neid on
päris palju. Eeskujuks Imbi Sinikas,
kes on kaaniravile truuks jäänud kümne aasta vältel, ravikogemus viis teda
varem Pärnusse. Saame isekeskis rääkida tervise probleemidest, ning sellest, mis on juhtunud nädalaga. Oma

Teisalt meenutame kooskäimistel olnut, läheme kolhoosiaegadesse, samuti Vigala varasemasse, aktiivsesse
kultuuriellu. Ei unusta inimesi oma
argimuredega, mõtleme tuleviku peale ja ei kurda, et Vängla küla oma 30
inimesega jääb valla äärealadele, peamiselt Velise jõe kallastele. Peamiseks
külastatavaks keskuseks on Märjamaa, seejärel Pärnu. Tugevaks teeb
külarahva lisaks kaaniravile mitmed
koostegemised: teatriskäigud, ekskursioonid, külakoosolekud, vestlusringid. Lõpetuseks jääb tänada ravitsejat
Signe Kalbergi, Kaubi perenaist Maile Ervinit, tänutäheks lilled. Tänada
saab veel aktiivset külaelanikku-kaasatulijat Lia Veskimäge ja rõõmsaid
naaberküla inimesi Ülle ja Jaan Sirenit, entusiastlikku Mare Ülemaanted
ning hoogsat ja sportlikku Imbi Sinikat. Pärast 15-ndat ravikorda Maile
lausus, varem oleks ilmselt kepiga
käinud, nüüd hoopis parem liikuda.
Ülle sõnas, et ravi andis leevendust
liigestes, sest füüsiline töö on mitmeid
vaevusi põhjustanud. Mare leidis, oluliselt on paranenud tervislik seisund.
Toodi ka näiteid, kus vererõhk alanes,
kadus valu liigestes. Tänu kaaniravile
on nimetatud isikud parimad loodusravi propageerijad, sest teame kogemusest, et ravi toob arvatavasti kasu
kogu organismile. Seekord nn kaaniklubi lõpetas. Võib-olla leidub Vigalas
mõni teine küla, kus saab ühendada
ravi ja kohalikku elu, sest tervis on
teie kätes.
Alati teevad meele rõõmsaks toredad,
lihtsad, ausad, abivalmis, inimesed
meie ümber, kes toovad alati Päikese
välja.
Jaan Viska
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Hilisõhtune sõit Kullamaa õpetajatega
Haapsalu Kultuurikeskusse

es ootas Kinoteatri lavastus „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine.
Kuidas saada heaks õpetajaks?“. Teatri külastus sai teoks tänu Meelis Välisele, kes kutsus Vana-Vigala õpetajaid
autobussi vabadele kohtadele. Heast
ettepanekust tuli kinni haarata, sest
teatriskäik ei osutu kunagi liigseks.
Kullamaalt läbi Liivi asula on tee hästi märgistatud. Looklevat teed mööda
Taeblasse sõites meenus asjaolu, just
nüüd A. Laikmaa 150-ndal sünniaastapäeval võis ta omal ajal käia neil teedel, kui ta Kadarpiku tallu oma ateljeed rajas.
Kultuurikeskus, mille vanust 40 aastat, ehitati väikelinna suursugusena,
selline tundus asutus ka praegu. Kultuurikeskuses ootas ees ebameeldiv
üllatus, üks ja sama rida, kuhu olid
kohad märgitud, oli osa kohti müüdud
Piletilevi ja teine osa Piletimaailm
poolt. Piletilevi piletiga teismelised
leidsid, et neil on suurem õigus neil
kohtadel istuda. Vanematel, väärikamatel õpetajatel tuli leida kohad mujalt. See oleks nagu lavastuse jaoks
korraldatud eksperiment.
Monoetendust viib läbi Tallinna Ülikoooli õppejõud Priit Kruus. Kruus
usub praegusesse õpetajasse, aga teisalt kogeb, et enam ei tulda õpetajaks
õppima. Kerkib üles küsimus, kui
ta tütar läheb keskkooli, kes õpetab
teda.
Lavastuses on õpetaja Tammik koondkuju, vana kooli pedagoog, kes töötab
kirega, terava keele ja kaardikepiga.
Eks saali müüdud piletiga oli erinevaid inimesi, alles koolis käivaid, õpetaja tööd alustavaid, kui ka pikaajalise
õpetajakogemusega inimesi. Sõltuvalt
sellest, kuhu keegi kuulus, olid erinevad naerupahvakud saalis. 90-ndatel
aastatel, kui tekkis uus ühiskond, arvati, et siis olid teistsugused õpilased.
Milline peaks siis olema nende õpetaja.
Õnneks ei mindud halamise peale, sest
Eesti õpetaja on sirge seljaga, väärikas
kannataja, oma tööd hästi tegev, hea
kohanemisvõimega. Klassi ette astuv
õpetaja on igati superkangelane, saab
aru, kes valetab, kes spikerdab, suudab kaasa mõelda, teisalt üheaegselt
kirjutada ja vastuseid ära kuulata.
Etendus algas klippidega tuntud koolisuhetest õpetaja ja õpilane. Filmis ei

meeldinud see, kas tegelikkuses ikka
saame lehti raamatutest rebida. Klassi olukorda rõhutati laval tahvli olemasoluga, tahvlil olid hirmuäratavad
numbrid tegelikkusest, peale tulevate
õpetajate vähesus, nende keskmine
vanus, õpetaja tööprestiiži olematu
tase. Kutsuti tahvli ette n.ö mees paralleeltegevust tegema, küsimustele
vastama ja tahvlil olevaid arve liitmalahutama. Etenduse lõppedes kingiti
talle särk, millel lühend n.ö õpetaja.
Kiiresti ja reipalt möödunud ühe tunni ja 10 minuti jooksul tekkis arusaam õpetaja hingeelust, muredest
tahvli ees olles, kui ka koolimajast
koduteele lahkudes. Teemad igati tõsised, realistlik sisu tõi ehk lähemale
õpetaja sisemaailma, kindlasti jätkub
alles selle avastamine.
Etenduse tegemisele aitasid kaasa
noored näitlejad Linnateatrist. Sellest
võis kujuneda lavastuse suunitlus.
Lõppu võib lisada tuntud pedagoogi
Peep Leppiku öeldu, demokraatia haaraku hariduspoliitikat, mitte kellelgi
pole õigust professionaalset õpetajat
õpetada. (Või teine näide: hakkame kirurgi õpetama, kuidas opereerida.) Lavastus võib õpetajatest rääkida, kuid
ilma üldistusteta. Eks see tõde kehtib
kasvatuspraktikas, kole kergelt hakatakse üldistama-järeldusi tegema.
Käänuline tagasitee andis aega mõtiskluseks, mida võis omaks võtta oma
õpetajatöös. Lühike pedagoogikarjäär
Priit Kruusil - kas oli piisav üldistuste tegemiseks. Meil peaks olema piisavalt aega mõelda koolikultuurist,
et „raha nappuses“ ei teeks vildakaid
otsuseid koolitöös.
Teatriõhtu tõi Teieni Jaan Viska

Uued raamatud Kivi-Vigala raamatukogus
Ilukirjandus:
Vaher, Hugo Ajutine elu
Homes, Amy M. Antagu meile
andeks
Pichon, Liz Geniaalsed ideed (enamasti)
Hobb, Robin Hull laev. Eluslaevnike triloogia. Teine raamat, 2. Osa
Lõvi, Oskar Kirikuehitajad. Ajaloolise triloogia 3. Raamat
Mikita, Valdur Lindvistika, ehk,
metsa see lingvistika
Dontsova, Darja Mehe juhtimise
nupp
Rästa, Stig Minu Kennedy
Flynn, Gillian Paha paik
Tigane, Leida Palun seda härrat
Kareva, Doris Perekonnaalbum
Larsson, Åsa Päikesetorm
Grauberg, Jüri Ratastel kullakene
Dontsova, Darja Samovar šampanjaga
Riley, Lucinda Seitse õde: Maia
lugu
Heyer, Georgette Talumatu lord
Väljaste, Elme Täiskuu, reede 13.
Muuli, Kalle Vilja: teine elu
Teabekirjandus:
Autism: meie laste lood. 2
Owens, Allan Draamakompass:
protsessdraama käsiraamat
Kuidas teadus TerVEt rahvast
teenib?
Gleitman, Henry Psühholoogia
Tuormaa, Markus Puutööd: laastukorvist pistandaiani
Veersalu, Urmas Roo- ja õlekroonid: traditsioonid ja ideed
Uxkull, Boris Sõjas ja armastuses:
Boris Uxkulli päevaraamat Napoleoni ajastust
Lastekirjandus:
Priilinn, Ketlin Enne kui on hilja
Ots, Loone Lumise metsa rõõm
Ruiz Zafón, Carlos Uduprints
Nukits

Vana-Vigala Kunstipada annab teada

KERAAMIKA- ja KUNSTIRING
avatud Vana-Vigala rahvamajas
kolmapäeviti kell: 17.00-19.30
Oodatud on nii väikesed kui suured huvilised.
Täpsem info Vana-Vigala Rahvamajast
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POLIC 30!
23.

jaanuaril toimus Vana-Vigala Rahvamajas kunagise
kohaliku menuansambli „Polic” 30.
juubelikontsert! Ansambel ei toimeta
igapäevaselt juba ammu, aga siiski
ollakse nii kokku kasvanud, et nüüdseks juba kolmandat jaanuari järjest
tehti Vana-Vigala publikule kingitus
kontserdi näol.
Ansambli koosseisus olid laval Raivo
Kalso, Andrus Kanter, Vello Teern,
Valdo ja Veljo Nööp ning sünnipäevale
olid veel saabunud ansamblis mänginud Ahti Hints ja Andres Tõldmaker.
Peoõhtu pani käima ansambel „Rokkmotell” koosseisus Meelis Pappe,
Hendrikko Juhkam, Taavi Kliss ja
Egert Nei. Ansambel küttis publiku
ilusti üles ja saalipõrand täitus tantsijatega üsna pea. Peale tunnist etteastet tulid lavale staarid. Ma arvan,
et arvestades ansambli jätkuvat menu
ja järjekordset suurt publikuarvu, on
võrdlus igati kohane.
„Polic” on ikka armastanud lisaks
kaasakiskuvatele meloodiatele publikule ka showd pakkuda, nii ka
seekord. Kui eelmisel aastal avati
kontsert lauluga „Tsirkus”, siis sellel
aastal alustati hoopis Bachi traagiliste nootidega, mis eesriide avanedes siiski tuntud laulu „Laip on laip”
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meloodiaks vormusid. Ehkki alguses
tundus, et tõesti elujõud on muusikute häälest ja esitusest raugenud, siis
loo arenedes tuli ka sära ja särts! See
kõik oli taotluslik, ning Raivo Kalso
võrdlus, ansambli, kui laibaikka jõudnud kollektiivi kohta, ei tundunud
publikule sugugi veenev. „Polic” on
ikka veel endiselt vormis ja armastatud. Rahvas rokkis täiega ja ei olnud
esitust, mil publik poleks kaasa tantsinud ja laulnud. Pidu lõpes varastel
hommikutundidel ansamblite „Rokkmotell” ja „Polic” ühisjämmiga.
Ansamblile tegi omapoolse kingituse
ka Urmas Liitmäe, andes omavalmistatud pidutaiese üle sooviga, et säragu „Polic” taevas ikka päike!
„Polic” on muutunud kohaliku rahva
jaoks elavaks legendiks. Minul kui
rahvamaja töötajal on muidugi mõnevõrra kummaline kuulda, et 2016.
aasta pidu on nüüdseks juba seljataga, aga üritame siiski endast parima
anda ja aastas ikka mõne peo veel
korraldada.
Astra Põlma
Foto: Liili Maasikas. Pildil "Polic"
peole saabunud endised ja laval
olnud liikmed : Vello Teern, Andres
Tõldmaker, Ahti Hints, Raivo
Kalso, Veljo Nööp, Vallo Nööp,
Andrus Kanter

Sõidame Märjamaale ujuma!
Märjamaa ujula on Vigala valla rahva
päralt alates kella 20:00 kuni 21:30
järgmistel kolmapäevadel:
10. veebruar 2016
24. veebruar 2016
9. märts 2016
23. märts 2016
6. aprill 2016
20. aprill 2016

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli
eest 19:15, Vana-Vigala bussijaamast
19:30
Bussisõit maksab 2,5 eurot.
Info ja eelregistreerumine
bussisõiduks tel 489 4777;
526 9841 Ilme Roosi.

Head lugemist! Vana-Vigala raamatukogusse
tulnud uued raamatud veebruaris
Homes Antagu meile andeks
Fenwick Cornwalli võõras
Raudsik Energiakriis: keha häirekell
Priilinn Enne kui on hilja
Kilumets Jaak Joala: kuulsuse
ahelad
Sander Jõulurahu: tõestisündinud
muinaslugu
Neggers Kaotatud suve saladused
Gienger Kristallide koduapteek
Johanson Läbikäidavad toad
Pets Meelespead
Stark Outflit – kättemaks maffiale
Flynn Paha paik
Dontsova Samovar šampanjaga
Siberist koju: küüditatute lood
Kawazaki Sotsiaalmeedia kunst:
näpunäiteid …
Sullivan Stalini tütar
Piiper Tõde või tegu: Stella
Väljaste Täiskuu, reede 13
Vincenzi Täiuslik pärand
Morgan Võib-olla nende jõulude
ajal
Hannah Äralend
Tohvri Äri ja armastus
Kuidas teadus TerVEt rahvast
teenib?
Ots Lumise metsa rõõm, ehk, kuidas Sass ja Laura kuuske toomas
käisid

VIGALA SÕNUMID
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VEEBRUARI sünnipäevalapsed
Vigala Külade Keskuses
JAAN KONNAPERE 		
HELMI MERISALU 		
ELLEN AITSAM 		
AINO POOLAK 			
ARVO SUME 			
ENN SIPELGAS 		
LUULE PÄRNALA 		
MAILE ERVIN 			
VÄINO SOOSAAR 		

94
94
85
82
75
70
70
70
60

Õnne suurt ja sügavat
tervist head ja tugevat
rõõme kõige suuremaid
eluaastaid pikemaid!

laupäeval, 06. veebruaril
kell 14.00
Valtu Külateater Anderaasuke
etendab Küllike Veede komöödiat

"EMA LÄHEB MEHELE"
Lavastaja Anne Archipov.
Pääse 3 eurot,
pensionäridel 2 eurot.
Tulge vaatama!

Südamlikud tänud Vigala
Vallavalitsusele ja Vigala
külade Ümarlauale, kes te
pimesi lasksite kiskuda end
avantüüri, mida ma isegi ei
uskunud ega sekkunudki.
Teiepoolne usaldus ja
minusse uskumine on
suurim toetus.
Raamatut kirjutades arvestasin ainult iseenda huve
minu elu raskeimal perioodil - see oli mulle parimaks
raviks ning palun sellesse ka
nii suhtuda.
Kaie Bergmann

PALJU ÕNNE!
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SUUR MÄRJAMAA KEVADLAAT
30. APRILL
MÄRJAMAA LAULUVÄLJAKUL
ALGUS 9.00
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OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Naiskodukaitse Rapla Ringkond
kutsub fotonäitusele teemal

„NAISKODUKAITSE –
IGAÜHELE MIDAGI“

Näitus jääb avatuks Kivi-Vigala
raamatukogus kuni 19. veebruarini
Raamatukogu on avatud
E, T, N, R 11.00 – 18.00

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

Meie hulgast lahkunud:
VALVE ALTMÄE
Elli Spiridonova
Ego Meister
Tuul Sind unustab küsida,
jäljed tasandab liiv,
kuid meie mälestustest iialgi,
Sind aastad ei vii.

Avaldame kaastunnet Reinule,
Marekile ja kõigile teistele
lähedastele kalli ema, vanaema ja
vana-vanaema
Elli Spiridonova
kaotuse puhul.
ERE Valduse AS pere

Kallis ristiema Aime, südamlik
kaastunne

Südamlik kaastunne Aimele perega

ema

ema, vanaema ja ämma

kaotuse puhul

kaotuse puhul.

Ristitütar Sille

Endised töökaaslased Enge tanklast

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

