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RahVatantsijad aitasid kaRul teist külge PÖÖRata

ana-Vigalas toimus tõnisepäeval*,
17. jaanuaril Rapla maakonna segatantsurühmade talipäev. Ühiselt
saadi kokku juba kaheksandat korda, et koos õppida uusi tantsusamme,
veeta sportlikult aega vabas õhus ja
lõõgastuda puhkeõhtul. Korraldajaks
oli seekord Vigala folklooriseltsi Kiitsharakad segarühm.
Varasel ennelõunal kogunes Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli saali
7 rühmatäit Raplamaa rahvatantsijaid, et ühiselt Henn Tiiveli ja Sille
Kapperi käe all tantsusamme omandada. Segarühmad said oma repertuaari juurde meeleoluka Sangaste
Jussi armuloo ja hulganisti folkloorseid tantse.
Peale maitsvat lõunasööki koguneti
välja, et alustada orienteerumismängu Vana-Vigala külas. Segavõistkon-

nad läbisid 7 erinevat kontrollpunkti,
kus kõigepealt saadi teada erinevat
infot Vana-Vigala ja kogu Vigala valla
kohta ning seejärel täideti meeleolukaid ülesandeid. Nii pidi laululaval
lavastama fotostseeni Gerd Kanteri
võiduheitest või Hard Rock Laagrist,
Näljamüüri juures tundma ära Vigala Piimatööstuse juustusorte, Vigala
mõisa kivisaalis valmistama tõnisepäeva nuku Tõnni, kukesammudega
ära mõõtma üle Vigala jõe viiva silla
pikkuse ning Vana-Vigala TTK sepikojas võis iga osaline endale kaasa
sepistada õnnemündi.
Paaritunnise vabas õhus matkamise
järel koguneti jälle saali, et alustada
puhkeõhtuga. Meeleoluka alguse lõi
Vigala meeskvintett, kelle esituses
kuulsime nii eesti, vene kui soome
rahvalaulude töötlusi. Ka järgnev tegevus oli rahvalikus võtmes, sest kõik

rühmad tutvustasid oma rahvariideid
ja nende saamise lugusid. Nii kuulsime, kui hästi või halvasti on mõned
rahvariidekomplektid
valmistatud
ja kui värsked või kantud riided kellelgi seljas on. Õhtu jätkus pilliklubi
Söepõletajad muusika järgi. Nüüd
sai meelde tuletada kõik ennelõunal
omandatud tantsud ja uusigi juurde
õppida.
Õhtu edenedes tuli ettekanda ka
kodune ülesanne, milleks sel korral
oli Vigala muistendi esitamine. Selle ülesande lahendamise juures olid
rühmad samuti kasutanud erinevaid
lõbusaid lahendusi. Saime kuulda
laulu Vigala koolmeistrist, näha tõelist suurvormi murueide tütardest,
tantsunumbrit öisest jutlusest Vigala
kirikus ja tänapäevaste sugemetega
lavastusi Vigala kandi meestest. Et
kõik rühmad ikka Vigalast pärit pä-
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rimusega veel paremini kurssi viia,
kinkisime kõikidele osalenud rühmadele folkloorikogumiku Pärimuse Pärlid. Omapäraseks ja kauniks
meeneks olid ka kohalikus savikojas
valmistatud ohutised.
Veel toimus tantsude vahel viktoriin,
kus võisteldi teadmistes Vigala kohta. Nii oli osalejatel hästi meeles, et
Näljamüüri säilinud osa pikkus on
222 meetrit ja Vigala jõgi saab alguse
Keava rabast, samuti olid meeles Vigala Uexküllid ja Maailma juustude
sordid, hästi olid meeles ka Vana-Vigala küla ja põhikooli õpilaste arvud.
Teati sedagi, et Vigalal on 5 naaber-

VIGALA SÕNUMID
valda, kuigi naabrite nimetamisega
jäädi hätta. Üllatusküsimusele, mitu
Vigala valla koolide õpetajat on Kiitsharakate segarühma koosseisus, vastamisega jäädi küll jänni, kuid oli ka
neid, kes teadsid ja tundsid meie õpetajaid-tantsijaid hästi. Veel said osalejad valmistada tõnisepäeva kombe
kohaselt rehapulki ning koju kaasa
võtta nii reha kui heade soovidega
Tõnni. Õhtu lõppedes anti üle teatepulk – T-särk Valtu segarühmale, et
järgmisel aastal jälle kokku saada
ja toredat seltskonda nautida. Pilte
kogu toimunud üritusest saab vaadata Kiitsharakate kodulehelt www.
kiitsharakad.org.ee.

Suur tänu kõigile osalejatele ja toetajatele – Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Vana-Vigala
Põhikool ja Vigala Piimatööstus. Ja
kõige suurem tänu korraldajatele endile – Folklooriseltsile Kiitsharakad.
Margit Liira
*Tõnisepäev - vana kultuspüha ja talvepoolitaja, siis keerab karu teise külje,
hülgel sünnib esimene poeg, putukatel
tuleb hing sisse. Selleks päevaks pidi
olema alles pool inimeste ja loomade
toiduvarust.(www.folklore.ee)
Anti Asumets, Dan Fimberg ja Kert
Moorbach, 8. klassist Markus Rudak,
Mart Sula, Raido Rehepapp, Andreas
Välis, Eger Vitsmaa, Eliize Heinla ja
Lisett-Mariin Maasikas ning 9. klassist Ants Sula.
6. - 9. klassi õpilased said mõõtu võtta
peastarvutamise testi lahendamisel,
mis kontrollis nii ülesannete lahendamise oskust kui ka kuulmismälu, sest
ülesande teksti õpilasel käes ei olnud,
tuli kuulata ja ülesande lahendamiseks oluline info meelde jätta. Maksimaalsed 32 punkti sai Raido Rehepapp (8. kl). Suurepärase tulemuse 31
punktiga said ka Markus Rudak (8.
kl) ja Andreas Viibus (9. kl).

Matemaatikanädal Vana-Vigala Põhikoolis

J

aanuarikuu eelviimasel nädalal
toimus Vana-Vigala Põhikoolis
traditsiooniline matemaatikanädal.
Kõigis klassides selgitasime välja parimad peastarvutajad. 1. - 4. klassi
õpilased lahendasid ülesandeid paberil, kokku 100 ülesannet, mille lahendamiseks oli aega 10 minutit. Klasside parimateks osutusid: 1. kl – Andre
Kuusk, 2. kl – Rasmus Noppel, 3. kl –
Triinu Algma, 4. kl – Joonas Asumets
(maksimaalsed 100 punkti!).
5. - 9. klassi õpilased näitasid oma arvutamisoskust pranglimise II etapil
(juhu-kolmevõistlus). Klasside parimad tulemused said: 5. kl – Kristen
Kanarbik, 6. kl – Liisa Nazarov, 7. kl

– Fred Kikas, 8. kl – Andreas Välis, 9.
kl – Ants Sula.
Kõigi klasside õpilased said osaleda
silmamälu ülesande lahendamises.
Selleks tuli 5 sekundi jooksul meelde
jätta täppide asukoht 4x4 ruudustikus ja siis mälu järgi need oma paberil õigesse kohta kanda. Kokku oli
8 ülesannet, esimeses 2 täppi ja igas
järgnevas üks täpp rohkem, viimases
seega 9 täppi. Maksimaalsed 8 punkti said 5 õpilast: Karlis Ojavee (3. kl),
Kristo Lebin (6. kl), Hannes Välis (8.
kl), Hanna Hatto ja Tanel Ülemaante (9. kl). Esile tõstmist väärivad ka
väga hea tulemuse 7 punkti saanud
õpilased. Nendeks olid 3. klassist
Andero-Darren Bergstein, 7. klassist

Matemaatikanädala lahutamatuks
osaks on alati päevaülesanded. Iga
päev oli 15-20 õpilast, kes ülesande
lahendamise ette võtsid. Tulemuse
poolest oli parim Raido Rehepapp (8.
kl), kes lahendas ülesandeid neljal
päeval ja sai iga kord õige vastuse.
Järjekindluse eest väärivad kiitust
Paul Nurm (7. kl), Lisett-Mariin
Maasikas (8. kl) ja Eike Perman (9.
kl), kes andsid ülesandeid lahendades oma parima kõigil viiel päeval.
Kõige rohkem eriarvamusi tekitas
esmaspäevane ülesanne: kui täna
on esmaspäev, mis päev järgneb siis
päevale, mis tuleb pärast päeva, mis
eelnes üleeilsele?
Kokkuvõtted tegime ja magusad preemiad parimatele andsime juba uue
nädala esmaspäeval. Matemaatikanädala lõpetas 6. - 9. klasside vaheline viktoriin, mille võitis 8. klass.
Marje Orav
õppealajuhataja
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Teatrimõtteid - maaelu ja kultuur on lahutamatud

V

Rahvakannel taas au sisse!

J

ätkumas on Eesti Pärimusmuusika Keskuse mentorprogramm
rahvakandle õppimiseks. Programmi
põhimõtteks on pakkuda heal tasemel
individuaalõpet ja ajendiks puhuda
elu sisse hääbuma hakkavale traditsioonile, koolitada välja uusi mängijaid ja õpetajaid, viia kokku vanad
seisma jäänud rahvakandled ja uued
pilliõppe huvilised.
Rahvakannelt, nagu iga teistki rahvapilli, saab mängida väga erinevalt,
erineva pilli ja käte asetusega, erineva stiili ja tehnikaga. Selleks ongi
üles kutsutud mentorid, kes aitaksid
ja innustaksid huvilisi leidma just endale sobiv.
Juba teist hooaega osaleb selles
programmis pilliõpetajana Aivar
Arak, missioonitundega mees, isehakanud ja paljukiidetud rahvakandlemängija ning ta on taas lubanud tulla
kaks korda kuus teisest maakonna
otsast ka Vigalasse välja.
Esimene kokkusaamine on teisipäeval, 10. veebruaril kl 17.00-18.30 Vana-Vigala põhikoolis. Oodatud on kõik
endised ja uued huvilised. Kasutagem
võimalust osaleda programmis, millele riik on õla alla pannud, tasudes
mentori töötunnid ning sõidukulud.
Siinkohal on asjakohane veel esitada üleskutse vallaelanikele: kes teab
kuskil olevat enamvähem töökorras
rahvakannelt, mis kurvalt ootab häälestamist ja pillimeest, siis andku sellest teada telefonil 5660 1358 või meili teel toldmakerk@gmail.com
Krista Tõldmaker

õimalusi, kus käia teatris, on palju.
Lähemad kohad on Lihula, Märjamaa, seejärel Pärnu. Möödunud aasta
kevadel sõitis Estonia teatribuss just
teatri ette, ühe nädala jooksul pakuti
mitut erinevat etendust. Ikkagi suurepärane võimalus olla esindusteatris, kasutasime seda võimalust oma
külarahvaga. Tallinna Linnateatrisse
mineku võimalust pakub juba pikemat
aega Tiit Kuimets. Ise ta ütleb: inimesi
on vaja kultuurile lähemale viia. Härra
Kuimets ise on suur teatrisõber, arvatavasti Vigalast kõige rohkem Linnateatris käinud inimene, ligikaudu kord
kuus külastab teatrit. Suvel osales ta
Elmo Nüganeni filmi „1944“ võtetel,
mille esilinastus ongi veebruaris.
Teatrisse minekuks olen, nagu paljud Vigala inimesed, kasutanud Tiidu
teenust. Temaga teatrisse minek algab kodutrepilt ja jätkub saali juhatamisega. Jääb tänada hr Kuimetsa, kes
viimati läbi 10. jaanuari tormituisu
edukalt sõidutas huvilisi koduväravasse. Hea teada, et meil külades elab
abivalmeid inimesi. Sõitmine on küll
võrreldes linnainimesega lisakulu,
ajakulu võib olla isegi sama, kui sõita
teisest linnaotsast teatrisse. Ja mõned
arvavad veel, et maal on odav elada,
vastupidi, teatavasti maal on elada
kallis.
Eluks on inimesel vaimsust vaja,
selle kogumine käib läbi aastakümnete. Elu toimib ammu väljapool
valla piire. Paljud vanemad pingutavad selle nimel, et lapsele anda head
haridust, sõidutavad kodunt kaugemale, et tagada head huviharidust.
Eks siingi pean ennast parandama,
haridust ei saa anda, vaid see tuleb
omandada. Kõik see toetub kodunt

saadud väärtushinnangutele. (Seda
rõhutas möödunud pühapäeval teleesinemises 80-seks saav Fred Jüssi,
kui tähtsad on elus kindlad seisukohad).
Mõne reaga kirjeldaks viimast
etendust, milleks oli Anton Tšehhovi „Maailmale nähtamatud pisarad“.
Lavastus toetub Tšehhovi (29. jaanuaril möödus 155 sünnist) nooruses
loodud humoristlikele lugudele. Arstiteaduskonnas õppides kirjutas Tšehhov lühilugusid lisaraha teenimiseks.
Lood pilavad silmakirjalikkust, lipitsemist, kergemeelsust, mida esineb
ka tänapäeval. Tosina näitleja esituses lavale toodud ammused lood,
andsid suurepärase elamuse. Kava
ostes saab iga vaataja kaardipaki,
need on mängukaardid, kus osatäitjad peal. Kaardipakki sirvimata tahaks arvata, et üheks ässaks on lavastaja Elmo Nüganen. Linnateatris
on mitte ainult sõnades, vaid tegudes
näitlejat tähtsaimaks tegelaseks peetud. Salme teatri suures saalis saab
tunda noorepoolse publiku ja näitlejate kooshingamist. Jääb kiita lavastaja Nüganeni suurt tööd õpetajana ja
teatrijuhina. Neid inimesi sünnib vist
üks tuhande kohta. Kiidusõnu väärib
Vigala oma inimese Anne Reemanni
osarollide täitmine.
Juba veebruaris on uued teatrikülastused. Kasutage võimalust olla erinevates teatrisaalides, näha, kuulda,
kaasa mõtelda. Vist ei olegi midagi
uut siin päikese all, igihaljad tõed elavad läbi aastakümnete erinevate inimeste esituses.
Jaan Viska
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VALLAVALITSUSES
JA VOLIKOGUS
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otsustati eraldada korvpalli turniiri
läbiviimiseks 500 eurot ja Vabariigi
aastapäeva ürituse korraldamiseks
360 eurot.
Vigala Vallavolikogus

Vigala Vallavalitsuses
13.01.2015. istungil otsustati:
- jagada üks kinnistu Naravere külas
kaheks maaüksuseks ja üks kinnistu
Päärdu külas kaheks maaüksuseks;
- määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa viiele ehitisele;
- anda kirjalik nõusolek ühe puurkaevu rajamiseks;
- väljastada projekteerimistingimused
ühe ehitise rekontrueerimiseks;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 13643.20
eurot.
20.01.2015 istungil otsustati:
- pikendada ühele õigustatud subjektile maa tagastamise tähtaega kuni
31. juuli 2015;
- pikendada projekteerimistingimuste
tähtaega nelja ehitise projekteerimiseks;
- anda kirjalik nõusolek ühe puurkaevu rajamiseks;
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaia laste
nimekirja juurde üks laps;
- suunata 2015. aasta eelarve projekt
volikogule I lugemisele.
- Kuna korvpalli turniir ja Vabariigi
aastapäeva tähistamine toimuvad
enne 2015. aasta eelarve vastuvõtmist

29.01.2015 istungil otsustati:
- nimetada jaoskonnakomisjon nr 1
koosseisus: komisjoni esimees Malle Kivi; liikmed Salme Lebin, Astra Põlma, Anne-Ly Johanson, Anne
Vitsberg, Maile Ervin. Asendusliikmed Urve Veimann ja Leili Seisonen.
Jaoskonnakomisjon nr 2 koosseisus:
komisjoni esimees Ave Vaarma; liikmed Mare Veiand, Helja Konnapere,
Mai Sipelgas, Heino Aosaar, Anu Aro.
Asendusliikmed Tiina Lepp ja Elle
Ermann;
- kinnitada Vigala valla noorte spordistipendiumi saajate nimekiri alljärgnevalt: Heily Tiitus, Euroopa
meistrivõistlused 1. koht, Triinuly
Veimann, Eesti Meistrivõistlused 1.
koht, Hannes Välis Eesti Meistrivõistlused 1. koht, Raido Liitmäe, Eesti
Meistrivõistlused 1. koht, Andreas
Välis Eesti Meistrivõistlused 2. koht,
Urmis Veimann Eesti Meistrivõistlused 2. koht, Hans Veskimägi Eesti
Meistrivõistlused 3. koht, Jaan Kuusik Eesti Meistrivõistlused 3. koht.
- nimetada Vigala Valla Aukodanikeks Maret Järv ja Lehte Tamme;
- määrata sihtotstarbed kolmele kinnistule;
- määrata avalikuks kasutamiseks
Jädivere külas Kuuse tee;
- lugeda Vigala valla 2015. aasta eelarve projekti I lugemine läbituks;
- vallavanem Priit Kärsna ja Era Valduse AS esindaja Allar Peek jagasid
infot keskkonnamõjude hindamise
Tõnumaa turbaraba laienduse kohta.

Vigala valla valimisjaoskondade asukohad Riigikogu valimistel
Valimisjaoskond nr 1, kuhu kuuluvad Avaste, Kausi, Kesu, Kojastu, Läti,
Oese, Ojapere, Paljasmaa, Tiduvere, Tõnumaa, Vanamõisa, Vana-Vigala ja
Vängla küla. Hääletamisruum asub Vana-Vigala Rahvamajas asukohaga Jaama tn 21 Vana-Vigala küla Vigala vald.

Valimisjaoskond nr 2, kuhu kuuluvad Araste, Jädivere, Kivi-Vigala, Konnapere, Kurevere, Leibre, Manni, Naravere, Palase, Pallika, Päärdu, Rääski, Sääla ja Vaguja küla. Hääletamisruum asub Kivi-Vigala Rahvamajas asukohaga
Kiriku tee 4 Kivi-Vigala küla Vigala vald.
Väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda ja valijad, kelle elukoha andmed
on rahvastikuregistrisse kantud Vigala valla täpsusega saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

Uued raamatud Kivi-Vigala
raamatukogus
Eesti ilukirjandus:
Veidemann, Rein Arkaadia öö
Kull, Avo Ausammas
Kaljund, Hinge Kinnimüüritud aken
Sepa, Tiit Kuulata vaikust
Kaus, Jan Ma olen elus
Kaplinski, Jaan Neljakuningapäev
Vatmann, Kati Saara Tuusik teisele
kaldale
Tohvri, Erik Ühe katuse all
Väliskirjandus:
Hobb, Robin Hull laev
McPhee, Margaret Maskiga kättemaksuingel
Dontsova, Darja Minu ämma ööelu
Michaels, Kasey Palju kära kangekaelsuse pärast
Krefeld, Michael Katz Rööpalt maas
McCabe, Amanda Skandaali eest põgenedes
Mallery, Susan Unelmate peig
Carr, Robyn Võimalus
Teabekirjandus:
Autonduse käsiraamat
Eesti kalatoidud
Pink, Anu Eesti silmuskudumine
Eestlased Venemaal: elud ja lood
Kersna, Vahur Ei jäta elamata
Eyre, Linda Kuidas oma lastele väärtusi õpetada
Poom, Mart Mart Poom
Icke, David Meelepetted I-III raamat
Markman, Arthur B Mõtle targalt
Pärimuslikud laulumängud lastele
[Noot]
Siilbek, Margo Tee n!!
Rebane, Raul Võimalik!
Lastele:
Jõgisalu, Harri Eesti vanasõnade juturaamat
Keränen, Mika Kuldne Lurich
Nukits: 2014
Mänd, Heljo Sallipall
Raamatukogus on võimalik lugeda
Vigala valla aukodaniku Jaak Uibu
D. Sc. Vigala kirikus toimunud ajalookonverentsil peetud ettekannet
„225 aastat Vigala õigust ja 675 aastat Vigala kogudust“ ja Rootsi Eesti
Teaduslikus Seltsis peetud ettekannet „Rahvastikukriisi kujunemine
Eestis, selle tunnustamine ja meetmed kriisist ülesaamiseks.“
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Vigala valla aukodanikud 2015 on
MARET JÄRV ja Lehte Tamme

L

M

aret Järve tööelu on seotud Vigalaga, 1. aprillil 2014. a täitus
tal töötamist Vigala vallas meditsiini
valdkonnas 40 aastat. Maret alustas
oma tegevust velskrina. Antud hetkel
töötab ta Vigala Valla tervisedenduse
spetsialistina ja ka Märjamaa Arstid
OÜ kooli meditsiiniõena. Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis jagab Maret
õpilastele teadmisi esmaabist ning
töötervishoiust.
Kõik arstid, kellega Maret on koostööd teinud ja teeb praegu, on teda
kõrgelt hinnanud. Dr. Imre Kitt iseloomustus: „Minu juures töötas ta
ajavahemikul 2005 – 2011, täpsel 6
aastat - ülimalt kohusetundlikult,
pühendunult nagu alati. Mareti juures imponeeris enam see pool, et ta on
toimetanud suure osa ajast ju eraldi
(arst tavaliselt Kivi-Vigala poolel) ja
üksi, mis tähendab selgelt suuremat
vastutust nii tööalaselt kui ka teadmistelt.“

Ühiskondlikult on Maret aktiivne,
korduvalt on teda valitud valla volikogu liikmeks. Teist korda on valla
volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esinaine.
Vabal ajal juhendab Maret Astanga
Vinyasa joogaringi. On olnud südamepäeva eestvedaja. Ta on aktiivne
tervisesportlane ning tervislike eluviide edendaja. Mareti tervislikud toidud ja küpsetised, mida ta lahkelt ka
teisega jagab, on imemaitsvad. Maret
on viinud läbi koolitusi kepikõnni algteadmistest ning tervislikust toitumisest. 2011. a. oli Maret maakonna terviseedendajate nominent. Ta on alati
abivalmis, iga abivajajale jätkub head
sõna ja aega kuulata oma patsienti.
Maret on üles kasvatanud kaks imetoredat tütart, kellesse on süstinud
tervislikud ja sportlikud eluviisid.
MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala

ehte Tamme on olnud kauaaegne Kivi-Vigala Põhikooli kehalise
kasvatuse ja käsitööõpetaja. Oma sära
ja särtsakusega on ta juhendanud lapsi, innustanud neid osalema erinevate
spordialade võistlustel. Lehte on alati
kõigile eeskujuks olnud oma aktiivse
kehalise liikumisega. Tema kõrvalhobiks on käsitöö ja kodundus ning ka
selles valdkonnas on ta suutnud oma
õpilastele olla positiivseks eeskujuks
ning tema õpilased on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi.
Lehte ei ole ka kodus pensionipõlve
pidades käed rüppe istuma jäänud,
vaid osaleb valla ühistegemistes nii
aktiivse sportlase kui ka kohtunikuna
spordiüritustel.
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Lambaid pügatakse, kodanikud otsustavad!

1.

märtsil toimuvad riigikogu valimised. Vigala vald on esitanud
Eesti omavalitsustele üleskutse võistluseks. Selgitame välja, missuguses
Eesti omavalitsuses on kõige rohkem
kodanikke, st kõige suurem valimisaktiivsus. Maailma muutmine algab
iseendast! Näidakem siis omalt poolt,
et Vigalas on vägevad kodanikud.

Sina, otsustab Sinu eest keegi teine.
Riigikogus on enamik saadikutest
täpselt need, keda Eesti inimesed on
sinna ise valinud. Parlamendis on vaid
paarkümmend saadikut, kes on sinna
saanud tänu kõrgele kohale erakonna
nimekirjas ja isegi nemad on kogunud
reeglina väga palju hääli. Sinu valikust sõltub rohkem, kui arvad.

2013. a oktoobris toimunud volikogude valimistel oli Vigalas valimisaktiivsus 58%, st 1149 nimekirjas olnud
inimesest andis oma hääle 668 kodanikku. 481 meie inimest ei jõudnud
aga ühel või teisel põhjusel isegi arvuti juurde e-hääle andmiseks ja lasid
teistel enda eest otsustada.

Et saavutada soovitud tulemus, tasub
meeles pidada 3 lihtsat reeglit:
1. Alusta erakonna valikust. Töö riigikogus on meeskonnatöö - otsustavad
erakonnad, mitte üksikisikud. Otsi
üles see erakond (või üksikkandidaat), kelle teod ja mõtted sinu tõekspidamistega kõige paremini kokku
lähevad.
2. Leia oma valimisringkonnas selles
erakonnas kandideeriv inimene, keda

Valima mitte minemine ei ole protest, vaid mõttelaiskus. Kui ei otsusta
Endine maavanem Tiit Leier

Raplamaa
oma koguteos
lugeja laual
13.

jaanuaril esitleti Märjamaa
raamatukogus Raplamaa koguteose esimest osa Loodus. Kolmeosaliseks kavandatud teose esimene
osa räägib Raplamaa loodusest.
Viis aastat tagasi, kui maavanem Tiit
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kõige enam usaldad. Mõtle südamega. Ära lase end eksitada erakonna
pingereast, vaid vali just Sinu jaoks
kõige sümpaatsem kandidaat. Kui sa
tõesti otsustada ei suuda, anna hääl
nimekirja esinumbrile.
3. Otsi üles valimisjaoskond ja tee
oma valik teoks.
Lii Ramjalg ütles nii: "Olgu teie valik
sama puhas ja tunne hiljem sama rõõmus nagu siis, kui valisime iseseisva
Eesti. Sel korral ei lasknud keegi end
mõjutada ega osta, vaid igaüks teadis,
mis on õige. Need inimesed on kõik
veel alles, meis endis.“
Pidagem meeles, et Vigalast algab
kohalike omavalitsuste ajalugu, mis
seab meid teistele teenäitajaks. Kohtumiseni valimistel!
Priit Kärsna
vallavanem

Leier valmistus avakõneks, otsis ta
abimaterjale Raplamaa kohta, kuid
ei leidnud. Samas oli naabritel Pärnumaal ja Järvamaal vastav koguteos olemas. Nendelt hiljem uuritigi,
kuidas kogumikku koostada. Tolleaegseid ekspeditsioone meenutas loodusemees Tiit Petersoo.

Eks meil kõigil on oma roll piirkonna
kultuuriloos.
Raplamaa raamatu
esikaanel on pilt rabast oma laugastega, tagakaanel mitmeharuline Sipa
pärn, mis teadustab Raplamaa teket
kõrvalasuvatest maakondade servadest, millest on nüüdseks tekkinud
tervik.

Algul mõeldi ajalooga alustada, aga
ikkagi leidis I köites käsitlemist loodusteematika. Arhiivifotode kõrval
kasutati Arne Kiini ja Tiit Petersoo
diapositiive. Seda raamatut pidas
Kiili üheks kiviks laotavas kultuurimüüris. Projektijuht Tiiu Susi lisas,
et järgmiste teoste artiklite jaoks on
juba materjale olemas, kuid ei taheta
ainult kuiva statistikat, vaid ajastu
hingust, vaimsust.

Esitan mõned küsimused:
1. Kuhu taheti rajada Vana-Vigala
Hüdroelektrijaam (150 kW)?
/Laastre pais/.
2. Milline on kõige väiksema metsasusega vald Raplamaal ?
/Vigala 39%/
3. Kes või mis on trulling?
/kiirevooluliste jõgede põhjakala/

Esitluse teises osas tänati kõiki autoreid südamekujulise tassi ja raamatuga. Lisaks tegijatele oli kohale
kutsutud maakonna roheline kaardivägi (R. Saare sõnastuses) - paljud
loodusesõbrad, kodulooga seotud isikud. Järvamaa koguteose koostaja
pidas Raplamaa koguteose väljaandmist kultuurisündmuseks, mis näitab
kogukonna küpsust. Selles mõttes oli
minul hea seista tänatute seas. Paljude aastate vältel olen püüdnud inimesi (noori ja täiskasvanuid) lähendada
loodusele, et me paremini mõistaksime ümbritsevat maailma.
Professor Rein Einasto kogus nimeliselt huviliste nimed oma raamatusse.

Olgem aktiivseteks lugejateks, loodusretkedel osalejateks. Südamliku
tänuga teatmeteose koostajatele.
Jaan Viska
Filmija Olev Kenk
Vigala Veskikivide taustal
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Tuuleenergia üks võimalustest.
(Virtsu asemel kas või Avaste
mäel.)

Ilmast kaugemal ja
lähemal Vigalast
nähtuna

K

okkuvõttena on märgitud, et aasta 2014 on planeet maa jaoks rekordsoe. Järeldus tehti inimeste poolt
talletatud andmete alusel. Teadlased
väidavad, et inimesed küpsetavad
planeeti. Soojad aastad olid ka 2005
ja 2010, kuid 2014 aasta oli üks kuivemaid ja soojemaid. Juba koolilastele räägitakse kasvuhoonegaasidest
ja fossiilkütuste põletamisest ning
kliima soojenemisest. Nende kütuste
arutu põletamise tõkestamiseks on riigipoolsed direktiivid vajalikud. Võiksime rohkem kasutada maasoojust
ja kohalikku hakkpuitu, biokütust.
Majade katustel võiks enam näha
päikeseenergia salvestamist. Saaremaal on tuuleenergia kasulikkusest
aru saadud, ehitakse generaatoreid,
teisalt hiidlased otsivad põhjuseid, et
öelda ei generaatoritele tühjenevas
külamaastikus. Seega võibki inimesed jagada kaheks: ühed, kes otsivad
võimalusi ja teised, kes otsivad põhjuseid. Siia juurde kirjeldan pilti ajalehest, kus Hollandi põllul töötab traktor tuulikute vahel. Sõrve poolsaarel
mõõdeti 13. detsembril suurim tuulekiirus 38,6 m/s (139 km/h). Saared on
igati tuultele avatud piirkond.
Möödunud aasta külmem päev oli
Jõhvis 23. jaanuaril 26 kraadiga ja
kõige rohkem lund Sämis 38 sentimeetrit. Kirde-Eesti külade ekskursioonil pidime Sämi silla remondi
tõttu möödunud suve kuumemast
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paigast Kundast (31. juulil sooja 32
kraadi) läbi sõitma. Jaanuar oli aasta
kõige külmem kuu, juuli kõige soojem
keskmise temperatuuriga 20 kraadi
ja 357 tunni päikesepaistega. Juuli oli
kõige päikeselisem kuu alates aastast
1961. Vigala elanikud püstitasid isiklikke ujumiskordade rekordeid, neid,
kes käis vaid kolm korda ujumas, oli
vähe. Tervislik meenutus olgu maaelu plussiks.
Huvitava rekordi fikseeris Kuusiku,
kus oli kokku 112 päeva, mil päikest
ei paistnud ühtegi minutit. Kevadel
jäi jõgedes jääminek üle mitme aastakümne ära, seetõttu polnud laiaulatuslikke üleujutusi. 21. aprillil oli
Pärnus uus selle kuu soojarekord 22
kraadi. Mai algus üllatas jahedusega.
Näiteks Pärnus tuli 5. mail lörtsi ning
seda ka Eesti kaugemates punktides. 17. juunil nädal enne jaanipäeva
Väike-Maarjas õhutemperatuur kell
3 päeval null kraadi. August kõige
sajusem kuu 125 mm (norm 79). Sai
mõeldud, et viljakoristajad jäävad
Vigalas jänni, aga ei. Ilusaid põlde
vee all nägime Tartumaal Varnja sügislaadale sõites. Kahjutunne – väga
palju tööd ja vaeva oli raisku läinud.
Tasub kindlasti kuivendussüsteemid
üle vaadata, rekonstrueerida. Mõni
agronoom ütleb, et põlde on hakatud
liialt kurnama, võiks kasutada viljavaheldust, tallame mullad tihedaks.
Kuid sügise kokkuvõttes, mis algab
septembris, oli mööduv sügis üks kuivemaid oma 97 mm sademetega, kõige
märjem 1981. a 262 mm. Septembris
päikesepaistet 210 (norm 144) tundi
Eesti keskmisena.
Möödunud aasta ilm ei soosinud sündivust vallas, andis teed neljale uuele Vigala valla kodanikule. Teisalt
on kahju, nii ilusalt jõgede ja sildade
maalt -Vigalast lahkus kokku 47 inimest, sellest surmakandeid 16 (naabervalla Märjamaa leht kajastas oma
elanike statistikat). Minu soovitus:
lisaks ilmale peaks enam märkama
inimest tema tegemistes, muredes,
soovides, õnnestumistes ja alles seejärel on parem lõpetada aastat 2015.
2015. jaanuari kohta saab öelda, õiget
talve ei olnudki. Libedusega toimetulek ehk nõuab talupojatarkust.
Tähelepanekuid jagas
Jaan Viska

BERNHARD
LAIPMANN
150

11.00 Avasõnad
11.10 Tõnu Ploompuu Kust tuli
Bernhard Laipmann ja mis tema
perest sai
11.30 Kaie Bergmann Vigala Muusika ja Haridusseltsist
12.00 1905. a revolutsiooni taust
12.30 Toomas Hiio 1905. aasta
revolutsioon: parunid ja talupojad,
proletaarlased ja rahvuslased
13.00 Tõnu Ploompuu Bernhard
Laipmann kui 1905. a. vabadusvõitluse sümbol. Mis oleks teisiti, kui
neid sündmusi poleks olnud?
Haua külastamine Vigala surnuaial (Küladekeskusest ca 300 m)
14.00-14.30 lõunapaus

14.30 Mark Soosaare filmi „Jõulud
Vigalas“ vaatamine
Täiendav teave:
Tõnu Ploompuu
5695 7058 toenu@tlu.ee
Martin Andreller 503 7152.

Konverentsi toetab Vigala vald
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Maadlusuudised

Põhikoolide meistrivõistlused korvpallis

15.

jaanuaril toimus 6.-9. klasside Rapla maakonna meistrivõistlused
korvpallis. Põhikooli võistkondi oli kokku kuus. Vana-Vigala Põhikool pidi tegema neli mängu, et jõuda finaali. Kõik kolm mängu võideti
kindlalt, kuid neljandas mängus oli algul raske mängu käima saada. Lõpus
hakkas toimima meeskonnamäng ja mäng võideti kindlalt.
Põhikoolide arvestuse võitis Vana-Vigala Põhikool, 2. koht Valtu Põhikool,
3. koht Kehtna Põhikool, 4. koht Hagudi Põhikool, 5. koht Kivi-Vigala Põhikool ja 6. koht Kaiu Põhikool. Vana-Vigala põhikooli esindasid: Tanel Ülemaante, Hannes Välis, Jarko-Jael Jõesaar, Andreas Viibus, Andreas Välis,
Mart Sula, Raido Rehepapp ja Jaan Adart. Treener Jüri Nisumaa.
Hannes Välis

17. jaanuaril toimus Haapsalus Dünamo noorteturniir, kus tuldi tagasi
kahe esikohaga: Romanis Siiman 40kg
1. koht ja Aron Aun 46kg 1. koht.
24. jaanuaril peetud Avo Talpase
mälestusvõistlustel saavutas kehakaalus 85kg 1. koha Raido Liitmäe.
Raido tunnistati Eesti Maadlusliidu poolt möödunud aasta parimaks
maadlejaks juunioride arvestuses.
Tema saavutused 2014 aastal: EM
19. koht, EMV 1. koht vaba- ja kreeka-rooma maadluses.
Urmis Veimann saavutas Talpase
mälestusvõistlustel kehakaalus 76kg
3. koha.
24. jaanuar - Martna Matt:
Romanis Siiman 34kg 2. koht
Aron Aun 47kg 1. koht
Markus Rudak 59kg 2. koht
Raido Rehepapp 59kg 3. koht
Heily Tiitus 52kg 2. koht
25. jaanuaril tegi Nublust Nabiks
vabamaadlusvõistlusel Kohtla-Järvel
järjekordse hea esitluse Heily Tiitus,
kes saavutas 50kg 1. koha.
Jüri Nisumaa
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Meeldivaid hetki uuel aastal
raamatute keskel Vana-Vigala
raamatukogus

Vigala karikas
võrkpallis 2015
7. märtsil

Naiskonnad:
Vigala
“Pilgud ja Nooled”
VK “Neemeco”
Kullamaa
VK “Kramp”
Tako
Pärnu-Jaagupi SK
Märjamaa SK

Mängude algus kell 9.00 Vana-Vigala
Põhikooli võimlas.

Meeskonnad:
Vigala
VK “Tõusev”
Kullamaa
Varbla SK
VK “Neemeco”
Valtu SK
Märjamaa SK
VK “Kramp”

Mängude algus kell 9.00 Kivi-Vigala
Põhikooli võimlas.

Vigala Karikas korvpallis 2015
21. VEEBRUAR
Kivi-Vigala Põhikoolis
Mängude algus kell 9:30
Võistkonnad:
Vigala
Vigala II
Orub
Pärnu-Jaagupi
Korvpallikarud (Tallinn)
Tamsalu
Audru
Märjamaa
Tule kaasa elama!
21.00 Rahvamajas disko vanade ja uute
heade diskorütmide saatel.
Pilet 3 eurot

Lihula antiigiäri ostab parimate
hindadega hõbedast ja kullast
esemeid, vanu fotosid, maale, ehteid, märke, lauanõusid,
mööblit jm. vanavara.
Hindamine ja nõuanded tasuta.

Hamsun, Knut Aja lapsed
Kull, Avo Ausammas
Eesti käsitöö käsiraamat
Jõgisalu, H. Eesti vanasõnade juturaamat
Kersna, Vahur Ei jäta elamata
Uuesoo, Taimi Horoskoop 2015
Pajumaa, K. Jalutuskäigud sisekosmoses
Laurent, Karine Kana Kaa on armunud
Nurmeots, Ave Kas teadsid, et...
Kaljund, Hinge Kinnimüüritud aken
Roberts, Nora Kollektsionäär
Hall, Judy Kristallide kasutamine psüühilises enesekaitses
Eyre, Linda Kuidas oma lastele väärtusi
õpetada
Keränen, Mika Kuldne Lurich
Sepa, Tiit Kuulata vaikust
Läänemaa tekid
Kaus, Jan Ma olen elus
Grossman, David Maailma otsa
Roberts, Sheila Majake Juniper Ridge'il
McPhee, M. Maskiga kättemaksuingel
Neels, Betty Mu kõige kallim
Leblanc, Maurice Mürsukild
Seppo, Raivo Nirvaana rada
Nukits: 2014
Metsamägi, Siiri Nurrikud Pärnus
Michaels, Kasey Palju kära kangekaelsuse
pärast III
Collins, Jackie Proua boss I-II osa
Gifford, Blythe Saladused õukonnas
Kuut, Nargiz Samarkandi kuum suvi
Hellberg, Åsa Sonja viimane soov
Mallery, Susan Unelmate peig
Carr, Robyn Võimalus
Tohvri, Erik Ühe katuse all
Valik on Sinul. Külasta!

Kohtumine
Tiina Kangro ja
Puutepunktiga
11.02 kell 17.00
Vana-Vigala Tehnikaja Teeninduskoolis
Käsitletavad teemad:
Eesti inimeste sotsiaalse kaitse kava
Omastehooldajate päästmine
Puuetega laste perede olukord
Mis saab töövõimereformist?
Millist sotsiaalpoliitikat me ise tahaksime?

Tulen järele, raha kohe!
56915347 Kaido

Kõik on oodatud kuulama ja kaasa mõtlema!
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VEEBRUARIKUU sünnipäevad
JAAN KONNAPERE 		
HELMI MERISALU 		
VALVE ALTMÄE 		
ELLEN AITSAM 		
AINO POOLAK 			
JAAN SUME 			
MARGARITA LIITMÄE 		
ANDRES-JÜRI RAUD 		
JAAN KIMP 			
VÄINO VILSAR 		
HARALD HIIBUS 		
UNO MAIPUU 			

93
93
87
84
81
75
75
70
70
70
60
60

Hulk aastaid on möödas,
hulk aastaid on ees,
et õnne ja rõõmu Sul
tooksid vaid need.

Teatrisse!
Esmaspäeval 09.02. kell 19.00 Lihula Kultuurimajas
Vana Baskini teater „Õnnenumbrid“
Pilet: 13.00€ / 11.00€.
Info Vana-Vigala raamatukogust 482 4419.
Bussisõit tuleb ise maksta.

Kolmapäeval 18.02 kell 18.00 Kullamaa Kultuurimajas Kuressaare Linnannateater esitleb Sepo Seeman monoetenduses
„Eesti mees ja tema naine“
Pilet kohapeal 12.00€ ja eelmüügist 10.00€
Info Vana-Vigala raamatukogust 482 4419.
Bussisõit tuleb ise maksta.

Et oleks rahakott raske
ja soe oleks säng
ning elu nii lihtne
ja lõbus kui mäng.
PALJU ÕNNE!
Uus ilmakodanik
Reily Rannik

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

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

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

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

