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VÄIKESED ÜMBERKORRALDUSED VIGALA SÕNUMITES 

Veerbruarikuu on üks imelik nähtus… Ühel 
hetkel kalendrisse vaadates mõistsin ehmatu-
sega, et tavapärase 30-31 päeva asemel sisaldab 
see vaid kahtekümmend kaheksat. Ja Vigala 
Sõnu-mid peab ju ilmuma kuu lõpus. Seega tuli 
jälle jalad kõhu alt välja võtta ja kiiresti – kiiresti 
tööle asuda. AIP külastajad taas kannatavad, 
kuna töötaja on paras närvipundar, ei luba lärmi 
teha ja on üldse kole tõrjuv… 
Aga nüüd on asi pisut muutunud, kuna VS elab 
läbi pisikest uuendus- ja värskenduskuuri. 
Nimelt ei tegutse lehe kallal enam ainult üks 
töötaja. Vigala Sõnumite materjalide ettevalmis-
tamisega tegeleb Vigala valla projektijuht Elle 
Altmets. Tema kätte tuleks siis toimetada ka 
kaastööd ja lugejakirjad. Kindlasti vajab uus 
süsteem meie lugejate seas pisut harjumist, 
seega võib mõnda aega materjale saata endiselt 
Hannole,  küll tema nendega midagi ette võtab. 
Vigala Sõnumitel on nüüdsest siis ka uus 
eesmärk – mitte kirjutada ainult, mis oli ja mis 
tulemas, vaid ka sellest, mis on. Lihtsamalt 
öeldes siis päevakohased probleemid (muidugi 
mitte ainult, probleeme kõigil niigi palju, vaja 
siis veel, et VS ka vaid hädast ja viletsusest 
kirjutab… Ikka positiivseid kirjatükke ootame 
ka). Ja nüüd siis tunneb allakirjutanu ennast 
järjekordselt papagoina, kuna hakkab kohe 
korrutama seda vana päheõpitud lauset – head 
lehte saab ainult koostöös valla rahvaga. 

Kirjutage meile oma muredest ja rõõmudest, 
andke soovitusi või küsige küsimusi. 
 
Nüüd siis natuke ankeetidest. Vigala 
Sõnumitele toimetatud vastustest selgus nii 
mõndagi head – 75% vastanutest olid rahul nii 
kujunduse kui ka enamuse sisuga. Ja need kes 
ei olnud, põhjendasid seda kenasti ja andsid 
asjalikke soovitusi. Eriarvamusel oldi lehe 
hinna suhtes – tasuta lehest kuni 7 kroonini. 
Nii et 3 on keskmine ja ilmselt siis täpselt 
paras. Väga hästi suhtuti ajaloorubriiki, 
Vigala suurmeeste osasse. Aga politsei-
kroonika “iluravi” toetas 75% - seega alates 
järgmisest lehest hakkavad ilmuma vaid 
Vigalaga seotud kriminaalsed sündmused.  
Ah et palju siis vastanuid oli? Neli. Ei, teie 
silmad ei peta, mitte nelisada ega isegi 
nelikümmend, vaid neli. Hästi suur aitäh 
kõigile, kes seda tegid! Hea meelega loosiks 
vastajate vahel välja auto või midagi taolist, 
aga kahjuks Vigala Sõnumite eelarve seda 
hetkel ei võimalda… 
  
Miks seekord selline pilt esikaanel? Tegemist 
on Ants Laikmaa tööga “Vana talu Lääne-
maal”. Tänases numbris ilmub viimane pea-
tükk Laikmaast. Nii et peaks sobima vist? 
 
Klozzard, see kes lehte laob 
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K O O L I E L U   ehk valla koolides toimunust 
VANA-VIAGALA PÕHIKOOL 
Reaalainete nädal Vana-Vigala Põhikoolis 
 
20.-24.jaanuarini toimus Vana-Vigala 
Põhikoolis traditsiooniline reaalainete nädal. 
Nädala vältel toimus erinevaid võistlusi ja 
üritusi, mis olid pühendatud erinevatele 
reaalainetele. Esmaspäeval oli kõigil 
soovijatel võimalus saada kodus lahenda-
miseks tangrami ülesandeid. Tangram on 
vanast Hiinast pärit mäng ja kujutab endast 
seitsmest erinevast kujundist(1 ruut, 1 
rööpkülik ja 5 kolmnurka) uute kujundite 
(kass, koer, purjekas, inimene jne) 
moodustamist. Etteantud kujundeid suutsid 
kõige rohkem kokku panna Jaana Liländer ja 
Marko Kikas 7.klassist, Gretelis Liländer 
3.klassist ja Harle Lasarenko 4.klassist.   
Samuti kuulutati esmaspäeval välja luuletuste 
võistlus. Neljapäevaks laekus üllatavalt palju 
luuletusi nii matemaatikast, keemiast kui ka 
füüsikast. Parimaid nendest võite ka allpool 
lugeda. Nädala jooksul viidi klassides läbi 
parima matemaatiku võistlus. Võistlus 
koosnes nii ainetundmist nõudvatest kui ka 
nuputamisülesannetest. Järgnevalt ongi 
klasside parimad nimetatud:  
 
 
 

Neljapäeval toimus 5.-9.klassini klasside-
vaheline jaguvuspokkerivõistlus arvutitel. 
Väljaspool arvestust võistles ka õpetajate 
võistkond ning nemad kogusid 21 936 punkti. 
Klassidest oli parim 8.klass ning 
induviduaalselt kogus kõige rohkem punkte 
Rauno Liländer.  Mängu selgituseks niipalju, 
et selle edukaks mängimiseks peab olema 
natuke õnne, sest arvuti viskab sinu eest 
kolme täringut ja hästi peab tundma jaguvuse 
tunnuseid 2-ga, 3-ga, 4-ga, 5-ga ja 6-ga. 
Jooksvat individuaalset edetabelit juhib 
momendil Maaria Viirsalu 14 551 punktiga . 
Heaks tulemuseks võib lugeda summa mis 
ületab 10 000.  Usun, et nii mõnedki lapse-
vanemad on selle mängu oma koduarvutist 
leidnud! 
Reaalainete nädala lõpetas reedel lõbus 
nuputamisvõistlus võistkondade vahel, mis 
olid moodustatud loosimise teel erinevate 
klasside õpilastest ning kapteniks oli 9.klassi 
õpilane. Esitati küsimusi matemaatikast, 
keemiast ja füüsikast. Mõned näited:  Mitu 
tahku on kuuetahulisel teritamata pliiatsil? 
Mida püüdsid leiutada alkeemikud? Kas on 
võimalik võistkonna kaptenil tuua trepist üles 
ämbritäis kulda?  
 

Praktiline ülesanne: panna ilma 
käega kaalumata õigesse kaalujär-
jekorda puu- ja juurviljad: sibul,  
õun, banaan, apelsin ja mandariin. 
Viimase ülesande õieti lahendanud 
võistkonda sai ka kõik nimetatud 
asjad auhinnaks endale.  
Lõpetuseks said kõik parimad veel 
autasustatud ning kõik läksid 
õnnelikult koju, et järgmisel 
nädalal õppida veelgi edukamalt 
nii matemaatikat, keemiat kui 
füüsikat.  
 
Nädalat aitasid sisustada ja tegid 
kokkuvõtted Margit Liira, Meelis 
Välis ja Jaan Viska. 

1.KLASS   2.KLASS   3.KLASS  
1. Kristel Vitsberg  1. Raido Liitmäe  1.Gretelis Liländer  
2. Tiina Otti  2. Riho Tammis  2. Meeli Pappe 
3. Taavi Kliss     3. Janis Tõldmaker 
4. Doris Välis     4. Liina Otti 
 
4.KLASS   5.KLASS   6.KLASS  
Harle Lasarenko  Rain Kalda  Rauno Liländer  
Veljo Lasn   Paula Kivi   Jürgen Algma 
Taavi Roosi  Grete Välimäe  Sander Viljastu 
 
7.KLASS   8.KLASS   9.KLASS 
Liisi Nisumaa  Taavi Viirsalu  Kaire Kuimets 
Liina Veerits  Aet Jaakson  Mariliis Lazarev 
Jaana Liländer     Merlin Helme 
      Terje Aiaots 

Valik parimaid luuletusi: 
 
MATEMAATIKA 
1.klass 
Koolis on üks tore tund- 
see ei ole vahetund. 
Seal me arve liidame 
ja mõnikord veel mõõdame. 
Palju arvutada vaja, 
liita lambad, sead ja kanad. 
Vahel aga lood on nii,  
et appi võtaks varbadki. 
Sest sõrmi on meil ainult kümme, 
kuid arvutame üle kümne. 
Aga meile rõõmu teeb, 
 et numbrid suurenevad veel. 
Varsti numbrit 100 teame, 
selleks õppima veel peame. 
 
Mata kontrolltöö 
Toomas Lasn 
 
Juku täna kooli läheb, 
õppind on ta väga vähe: 
Mata üldse tegemata, 
aga isa annab tappa. 
Homme tuleb kontrolltöö – 
õppis väga pika öö. 
 
Ühe-tähe-jutt 
Indrek Pilv 
 
Mulle meeldib matemaatika. 
Matemaatika meeldib Marekile, 
Madisel, Mardile. Matemaatika 
meeldib mulle maa mõõtmiseks. 
Mulle meeldib maad mõõta. 
 

Üks kord üks on üks  
seda teab meil iga jüts.  
Võrrand see on võrratu,  
vihik aga korratu.  
Murd see murdis jalaluu, 
tüdruk aga pealuu.  
X j Y tundmatud   
nagu kosmose lendtaldrikud.   
Katrina Kupp 
7.klass  
 
Matemaatika on norm  
Mis siis, et minul hinne 3                                    
Õpetajaks Margit Liira  
Mul võiks kodus olla “Niva”  
Paavo German 
7.klass 
 

Keemilised elemendid 
Herle Kanter 8.klass          
Herle Kanter 8.klass 
Vesinik on väga vänge, 
Hõbe aga särab. 
Alumiinium see on pehme,  
Nikkel see on nigel. 
Baarium see on baarist tulnud 
Tsink see töötab tehases 
Heeliumil on hele hääl, 
Naatrium nukker pisut. 
 
 

Meie sõber keemia 
Terje Aiaots 9.klass 
 
Etanool pehmek teeb pea 
Pimedaks võid jääda kui teed vea 
Kui suhu sattub metanool 
Siis aitab vaid etanool 
 
Vaske peale närida pole mõtet 
Ega juua mootorikütet 
Parem peale võta amps 
glükoosi 
Ja väike, väike teelusikas 
fruktoosi 
 
Aga kui siiski ei aita see, 
Oled sa paras looduslik 
polümeer. 
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MATA ÜHEKSANDAS ÕPETUS 
 
Vihikusse kirjutame teoreeme Võrdusel on miinus, pluss 
Seda mõnusalt teeme. Võrdusmärk on ka 
Teame, mis on koonus võrdus alati on tõene 
Selle eest annab õpetaja boonust ei see valeta 
Igasuguseid võrrandeid lahendame 
Ning tehteid lihtsustame. Võrrandil on tundmatu 
Hariliku pliiatsiga joonestame rööpküliku, ja ka võrdusmärk 
Kolmnurga, rombi ja ristküliku. Pooli võib ka vahetada 
Varsti õpime stereomeetriat et saaks kindlaks värk 
Varsti teame, mis on planimeetria Võrratuses pooli palju 
Tulekul on eksam ju, nooled palju näitavad 
Kuid ei mäleta, mis kuu…  kas on suurem, väiksem, võrdne, 
 Või on hoopis vale see. 
                           Merlin Helme 
                               9.klass Nalja vahest teevad nooled 
 vahetavad ära pooled 
 teise otsa nool siis suubub 
 tuleb välja – lahend puudub. 
 Mis see on mis läheb meelest, 
 Millest vahest aru saa 
 Väike lohutus siis meenub 
 See ju MATEMAATIKA! 
 
 Liina Veerits 
 7.klass 
 

Füüsika luule 
Triin Soonberg 9.klass 
 
Elavhõe aurub aastaid 
Mis mürgitab mööduvaid aastaid 
Termomeetreid igat sorti 
Füssa õps see vaatab torti 
 
Tähtsaim taevakeha päike 
Õues seisab Pluuto- väike 
Maa ja Marss need tiirlevad 
Enda ümber keerlevad 
 

Kivi-Vigala Põhikooli tegemised ja toimetused. 
  
Jaanuaris toimus Rapla Kultuurikeskuses maakondlik 
noorte etlejate konkurss. Kahjuks oli osavõtt väga 
väike ning võistlus toimus põhiliselt kahe kooli, Vana-
Vigala ja Kivi-Vigala Põhikooli etlejate vahel. Meie 
koolist osalesid Laura Maasalu ja Kristel Kivi. 
Saaremaale, vabariiklikule konkursile otsustati saata 
Kristel Kivi, kes sinna ka jõudis ning osales. 
Auhinnalist kohta vabariigi tasemel küll ei saadud, 
kuid kogemusi ja esinemisjulgust kindlasti. 
 
“Nuputa” võistlusel 5. ja 6.klassidele osalesid Kivi -
Vigala Põhikoolist Peep Võtti, Karmo Jõendi, Sille 
Sisas, Margus Liiva. 
Samal võistlusel 7. klassidele osalesid Liis Jaagant, 
Tõnis Liiva ja Riho Rukki. 16 osalenud kooli seas 
saavutati 5. koht. 
 
Meie õpilased on tublid ka spordis. Rapla maakonna E 
vanuseklassi rahvastepallivõistlusel saavutasid 
tüdrukud 2. koha. See andis õiguse mängida Eesti 
Koolispordi Liidu korraldatud poolfinaalis. 
Tulemuseks tubli 3. koht. Mängijateks olid: Sandra 
Soosaar, Kairit Veimann, Anneli Aalde, Aileen Kreuz, 
Kaisa Kristin, Annika Seits, Arlee Kaugemaa, 
Moonika Lusti, Piia Laan, Õnne Rõõm, Karolin Niit. 
 
Rõõmustada saame ka oma vilistlaste üle. Ott 
Maasikas saavutas Pärnus keemiaolümpiaadil 1. 
koha. Samaväärne koht tuli ka bioloogiaolümpiaadil. 
Tuntud luulehuviline Siim Õismaa osales vabariik-
likul luulevõistlusel, kus saavutas 2. koha. Kuigi 
Kivi-Vigala kool on neil juba selja taga, tunneme ikka 
rõõmu nende saavutuste üle. 
 
Terviseprojekti raames on täiskasvanutel võimalus osa 
võtta Märjamaa ujulas toimuvast vesivõimlemisest. 
Buss väljub neljapäeviti kell 17.10. Kivi-Vigalast ja 
17.20. Vana-Vigalast. Pilet täiskasvanutele on 30 
krooni, perepilet 50 krooni. 
 
Kaia Maasalu  
Kivi-Vigala PK huvijuht  
 

LAAGRITUUSIKUD! 
 
Riikliku projekti “Noorte tervistav puhkus 2003” 
raames on Vigala valla lastele eraldatud 5 
soodustuusikut Urumarja Noortelaagrisse 
Pärnumaal  
7. – 16.juuni 2003.a. maksumusega 490.- krooni. 
Tuusiku soovijatel esitada avaldus Vigala 
vallavalitsusele 30.märtsiks 2003.a. 
 

LOOMAARSTI VEERG 
Olen alustanud iga aastast piimatootmisfarmide kontrollimist. Kerge 
südamega ma seda ei tee. Tean, kui raskes olukorras on loomapidaajad 
tänavu – saamata piimaraha AS Dairyst ning kahjuks ka Vigala 
Piimatööstuse OÜ kuudepikkune maksmata piimaraha. Kuid see on minu 
töö, püüan seda teha nii seaduste – määruste piiril kui võimalik. 
Möödunud aastal tegid piimatootjad ära suure töö – ehitati või korrastati 
piimajahutus – säilitusruumid vastavalt nõuetele. Aasta alguses väljastasin 
ca 50 piimamüügitõendit, osa piimaruume vajab veel viimistlemist. 
Igal aastal koostan kontrollakti. Mulle tundub, et seda ei loeta. Peaaegu igal 
aastal esinevad samad puudused, korratused. Teatan alati ette, kui tulen 
majapidamisse. Ebamugav on astuda lauta, mis on koristamata – sõnnik 
rennist eemaldamata, asemed sõnnikused, suured ämblikuvõrgud seintel, 
kasutatud udaramäärde topsid jt. Uskuge, mul on piinlik neis asjades 
märkust teha. 
Alati vaatan piima jahutus – säilitusruumi – seal võib olla ainult jahutuspaak 
+ pestud lüpsiinventuur. Pesemisvahendid kuuluvad piimainventuuri 
pesuruumi, ravimeid ei hoita laudas, välja arvatud udaramäärded – ka need 
kindlas kohas. Ravivihikud on täitmata. 

Samuti ei tohi laudas olla märgistamata veiseid, lambaid. Kui vana 
numbrimärk on kõrvast kadunud, tuleb taotleda koheselt uus – kas 
minu või pr. Malle Kivi kaudu. 
 
Ka tänavu tuleb lasta teostada bakterioloogiline veeuuring. Minu 
käest saab uuringuks vajalikud pudelid, orienteeruv maksumis 85 kr. 
Veeproovid tuleb kas ise Raplasse viia, vajaduse korral saab ka minu 
kaudu 05.03.03. 
 
Uuendus on ka see, et loomaarsti transport on tasuline 
vetprofülaktika töödes ning piimafarmi kontrollimisel, samuti ka 
järelkontrollil. Aluseks on PÕM määrus nr. 82. 13.12.2002 – 60 kr. 
auto kasutustund. Marutaudi vastu süstimine on tasuta, aga 
autotransport on tasuline. Kahjuks need majapidamised, kus ei ole 
piimatootmist, jäävad n.ö. vahele. Oleks hea, kui koera – kassi 
omanikud teataksid oma vaktsineerimise soovist – mööda sõites 
süstiks ka need loomad. Hiljuti diagnoositi marutaudis rebane 
Pallika külas. 
 
E. Alekand 
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VALLAVALITSUSES JA VOLIKOGUS 
Vigala Vallavalitsuses: 
 
22.01.2003.a. istungil: 
- Arutusel oli Tiduvere küla detailplaneeringu koostamine 
05.02.2003.a. istungil 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Eino Ojandule 

Päärdu külas Pärna maaüksusena pindalaga 16,24 ha ja Lembit Ervinile 
Kausi, Avaste ja Läti külas Iitsa maaüksusena pindalaga 20,74 ha. 

- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad Lilia Konnol Päärdu 
külas Konno maaüksusena pindalaga 9,3 ha ja Kalev Langil Oese külas 
Palusauna maaüksusena pindalaga 2,46 ha. 

- otsustati lubada ENSV taluseaduse alusel ostueesõigusega erastada 
maad Leili Seisonenil  Tiduvere külas Sepa maaüksusena 41,24 ha 

- otsustati määrata kompensatsioon Araste küla Männa talu 2,55 ha maa 
eest Malle Õunale, Araste küla Pajusauna talu 6,68 ha maa eest Malle 
Õunale, Palase küla Männa talu 3,41 ha maa eest Priit Randmale, 3,41 
ha maa eest Malle Randmale ja 3,41 ha maa eest Mart Randmale ning 
Jädivere küla Aasa talu 13,9 ha maa eest Valve Rausbergile. 

- otsustati jagada Sääla ja Jädivere külas asuv Ojapere kinnistu kaheks 
maaüksuseks: Ojapere maaüksus – asukohaga Sääla küla pindalaga 5,8 
ha ja Uusojapere – asukohaga Jädivere küla pindalaga 11,1 ha 

- otsustati lubada rajada hr. Vilbal Läti külas puurkaev vastavalt 
kooskõlastatud projektile 

- määrati hooldaja ühele abivajajale 
- otsustati väljastada kauplemisload fie Margot Aidale, fie Milvi 

Üürikesele, fie Veera Fellile ja Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolile. 

- eraldati sotsiaaltoetusteks 2200 krooni. 
11.02.2003.a. istungil : 
- kinnitati valla autode enampakkumise tulemused. Sõiduauto VAZ 2121 

pakkumise võitjaks osutus OÜ Palderjan pakkumise hinnaga 7000 
krooni ja sõiduauto OPEL ASTRA-F-CARAVAN võitjaks ostus 
Urmas Rohulaid pakkumise hinnaga 26150 krooni. 

- kinnitati Vigala Hooldekodu koha maksumusteks iseseisvalt liikuvale 
ja ikontinentsivahendite kasutajale 4100 krooni  kuu ja lamajale, 
pideva ikontinentsivahendite kasutajale 4300 krooni kuu 

- otsustati määrata valla põhikoolide õpilaskoha maksumuseks 7792 
krooni õppeperiood 

- otsustati kinnitada väljaspool valda kooliskäivate õpilaste toitlustamise 
päevarahaks 8 krooni koolipäev. 

- otsustati valla lehes mitte avaldada erakondade poliitilist reklaami ja 
artikleid. 

- arutusel oli 2003.aasta eelarveprojekti muudatusettepanekud. 
19.02.2003.a.istungil: 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Anne Vitsbergile 

Palase külas Tapu maaüksusena pindalaga 14,74 ha, Maie Suislepale 
Palase külas Tamme maaüksusena pindalaga 22,45 ha, Reet Saatile 
Leibre külas Mäe maaüksusena pindalaga 6712 m2, Urmas Mäele 
Leibre, Naravere ja Jädivere külades Mäe talu maaüksusena pindalaga 
45,42 ha, Mirjam Selgallile Kojastu külas Kustase maaüksusena 
pindalaga 27,62 ha, Aino Liivale Naravere külas Tondi I maaüksusena 
pindalaga 13,11 ha, Albert Maasikale Sääla külas Tolliste maaüksusena 
pindalaga 21,81 ha , Martin Gildemannile Kojastu külas Tõigiva 
maaüksusena pindalaga 9,74 ha, Arne Gildemannile Kojastu külas 
Tõigiva I maaüksus pindalaga 9,76 ha, Arno Teedlale Kausi ja Avaste 
külades Järma maaüksus pindalaga 26,64 ha,  

 

Merike Pilvele Ojapere külas Vanaleego maaüksusena pindalaga 
10,53 ha, Elle Ermannile, Eda Ermannile, Eve Ermannile ja Rait 
Ermannile kaasomandisse Sääla külas Tammelõuka maaüksusena 
pindalaga 6,04 ha, Mati Ermanni ja Maimo Vahi kaasomandisse 
Sääla külas Tammelõuka I maaüksusena pindalaga 12,11 ha, Erika 
Kanterile Tiduvere külas Treiali maaüksusena pindalaga 8009 m2, 
Marit Uusmale Tõnumaa külas Olli maaüksusena pindalaga 6,33 ha, 
Marja Puumannile Tõnumaa külas Nõmme maaüksusena pindalaga 
2,30 ha, Rein Vitsbergile Kausi ja Avaste külades Allika I 
maaüksusena 26,31 ha. 
- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad Jaanus Suitsevil 

Palase külas Männa maaüksusena pindalaga 20458 m2.otsustati 
määrata kompensatsioon Ojapere küla Leego talu 5,89 ha maa 
eest Merike Pilvele, Päärdu küla Pärna talu 9,98 ha maa eest 
Eino Ojandule, Tõnumaa küla Nõmme talu 14,60 ha maa eest 
Marja Puumannile, Tõnumaa küla Olli talu 27,58 ha maa eest 
Marit Uusmaale, Tiduvere küla Treiali talu 2,16 ha maa eest 
Erika Kanterile. 

- otsustati määrata hooldajad kahele abivajajale. 
- otsustati väljastada kauplemisload fie Nikolai Timkašovile, fie 

Ljudmila Kullerkupule, fie Hilda Rahusaarele.  
 
Vigala Vallavolikogus 
      31.01.2003.a. istungil: 
-  toimus valla 2003.a. eelarve I lugemine (projekt avaldatud 

valla kodulehel) 
- otsustati anda perearst Eike Elmetile Vigala Tervisekeskuse 

ruumid, inventar ja seadmed tasuta kasutusse 5 aastaks. 
- moodustati jaoskonnakomisjonid riigikogu valimisteks. 

Jaoskonnakomisjoni nr.1 kuuluvad Malle Kivi, Salme Lebin, 
Ruta Sume, Leili Seisonen, Anne Vitsberg ja Urve  Veimann, 
asendusliikmed Maile Ervin ja Külvi Mikkus. 
Jaoskonnakomisjoni nr. 2 kuuluvad Luule Jensen, Mare 
Veiand, Reemet Kasekamp, Mai Sipelgas, Heino Aosaar ning 
asendusliikmed  Kalle Heinpõld ja Kristine Niit 

- kinnitati 2002.a. valla noorte spordistipendiumi saajate 
nimekiri. Stipendiumi saajad on järgmised noored sportlased 
Tarvi Thomberg, Gerd Kanter, Ardo Arusaar, Tiit Kuusik, Jüri 
Nisumaa, Aune Rahnik, Ranno Laane ja Rait Thomberg. 

- toimus arutelu Tiduvere küla detailplaneeringu koostamise üle. 
 

TÄHTSAMAD TELEFONINUMBRID 
 
Konstaabel  Mati Jensen 051 49 071 
Vigala Tervisekeskus 98 216 
Kivi-Vigala Apteek 25 636 
Vana-Vigala Apteek 24 566 
Vallavanem 92 285 
Raamatupidamine 92 286 
Sotsiaalnõunik 92 287 
Vallasekretär 92 288 
 

 
Passivahetajale 
 
19.märtsil 2003.a. tuleb Raefoto fotograaf jälle 
Vigalasse passipilte tegema. 
 

Pildistamise ajad: 
 

10.00 - 11.00 Kivi-Vigala Rahvamajas 
11.30 - 12.30 Vana-Vigala Raamatukogus 
13.00 - 14.00 Vana-Vigala Põhikoolis 
 
Piltide hind 25.- 
 
Kui tervislikel põhjustel pole võimalik 
pildistama sõita (nt. voodihaiged), kuid passi 
saamise tähtaeg on lähedal, siis on võimalik 
fotograafi tellimine ka koju. 
Pildi hind sellisel juhul on 40.- 
Fotograafi koju kutsumise soovist teata telefonil 
92 287 või 92 288 
 
Kasuta soodsat võimalust! 
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POLITSEIKROONIKA 
• 28.01.2003 varastati Märjamaa Gümnaasiumi riietehoiust K.K. 

koolikotist temale kuuluv mobiiltelefon Nokia 3310. Kahju 2000 
krooni.  

• Ajavahemikul juuli-detsember 2002 varastati Märjamaa vallas Sõtke 
külas R.R. elukohast temale kuuluvad prillitoos, klotsersõrmus ja 
raamat “Aguliadvokaat”. Kahju 2000 krooni.  

• Ööl vastu 30.01 tungiti aknaklaasi lahtikangutamise teel Märjamaa 
alevis Oru 1 asuvasse Märjamaa Tarbijate Ühistu kontorisse ja 
varastati laserprinter. Kahju 7670 krooni.  

• 02.02 tungis omavoliliselt Märjamaa vallas Valgu külas Valgu 
Põhikooli hoonesse alkoholijoobes R.J.  

• Ajavahemikul 01.-02.02 varastati Märjamaa vallas Teenuse 
metsandiku kavrtali nr 204 laoplatsilt 10tm palki. Kahju 7552 
krooni.  

• 04.02 tungiti Märjamaa vallas Orgita külas L.K.-le kuuluvasse tallu 
ja varastati televiisor ning  1000 krooni sularaha. Kahju 4000 
krooni.  

• Ajavahemikul 31.01-05.02 varastati Märjamaa vallas Vaimõisa 
külas Vardi metskonna teeäärselt laoplatsilt14,85 tm männi- ja 
kuusepuitu. Kahju 9775 krooni.  

• 05.02. taheti omavoliliselt tungida Märjamaa vallas Sipa külas 
M.V.-le kuuluvasse tallu. Kuritegu jäi lõpule viimata.  

• 09.02 juhtis V. H. Vigala vallas Silla-Jädivere teel sõiduautot olles 
alkoholijoobes. Sama teo eest on teda aasta jooksul karistatud.  

• Ajavahemikul 12.-13.02 varastati Märjamaa vallas Riista 
metsandiku eraldiselt erinevat peenpalki ja paberipuud kokku 16tm. 
Kahju 7060 krooni.  

• Ööl vastu 14.02 tungiti Märjamaa vallas Valgu külas M.M-le 
kuuluvasse sõiduautosse ja varastati autoraadio Sony. Kahju 2300 
krooni.  

• Ööl vastu 17.02 tungiti Märjamaa alevis Kukema Kõrtsi ja 
varastati kassaaparaat 10 krooniga.  Lõhkumisega tekitatud kahju 
selgitamisel. 

• 14. 02. 2003. a viidi läbi politseioperatsioon avaliku korra 
tagamiseks. Operatsiooni käigus kontrolliti Orgital asuvat trahterit 
“Ohvri Tall”. Kontrolli eesmärk oli alaealiste joobes isikute 
avastamine baaris. Baarist toimetati politseisse kolm alaealist, kes 
olid alkoholi tarvitanud. Nende suhtes on alustatud 
väärteomenetlust. Kontrolliti  Muru tn 6 asuvat keldrit,  kus 
politseisse laekunud informatsiooni kohaselt käivad alaealised 
alkoholi tarbimas. Sealt tabati üks alkoholijoobes alaealine ja 
kohapealne pilt näitas, et alkoholi tarvitatakse seal tihti. 
Nimetatud kelder jääb nüüd politsei huviobjektiks pikemaks 
ajaks. Operatsiooni käigus tabati kaks alkoholijoobes 
sõidukijuhti, kaks lubadeta juhti, kaks isikut, kes viibisid avalikus 
kohas, olles alkoholijoobes. Vormistati kaks pisemat 
liikluseeskirjade rikkumist. Operatsioonist võttis osa 9 
politseiametnikku ja 2 abipolitseinikku. Samalaadseid üritusi 
jätkame ka edaspidi.  

• Alla 18 aastastel isikutel on seaduse kohaselt alkoholi ja 
tubakatoodete ostmine ja tarvitamine keelatud ja karistatav 
kuni 600 kroonise rahatrahviga. Vastutust kannab alaealine 
ise. Alla 18 aastasele isikule alkoholi või tubakatoodete 
ostmine ja müümine on karistatav kuni 6000 kroonise 
rahatrahviga.  

• Ajavahemikul 27.01- 17.02. 2003. a on Märjamaa 
politseijaoskonna teenindatavalt territooriumilt tabatud 9 joobes 
mootorsõiduki juhti.  

 
Margus Kaldma, 
Märjamaa politseijaoskonna juhtivkonstaabel 
 

VIGALAST PÄRIT RAHVUSKULTUURI SUURMEHED   
II OSA  Ants Laikmaa (järg) 

Kevadel 1913 oli kunstnik oma lõunamaiselt 
rännakult tagasi Tallinnas. Suvel rändas ringi 
Saaremaal ja Muhus, külastas vanu kirikuid ja 
maalis pilte. Sügisel tegi ta reisi Viiburisse, 
kus müüs mõned Itaalia ja Tunise pildid, et 
likvideerida oma vanad võlad. Peale kuue 
aastast vaheaega sai Laikmaa jälle käima oma 
ateljeekooli. Laikmaa eestvedamisel 1907.a. 
asutatud Eesti Kunstiselts oli peale tema maalt 
välja saatmist varjusurmas, hiljem hakkas see 
uuesti tegutsema. Laikmaa koostatud 
põhikirja muudeti, mis kunstnikule endale ei 
meeldinud. Sisesõda Kunstiseltsis venis pikale 
lõppedes alles 1915.a. kevadel, kui juhtimise 
juurde said jälle Laikmaa, Kr. ja P. Raud, N. 
Triik. Vanast koosseisust jäi ainult V.Päts, kes 
oli eelmisel aastal asutatud Kunstitööstuskooli 
direktor. 1914.a leidis Laikmaa enesele ja oma 
ateljeekoolile uue koha Suur-Tatari tänavas, 
kuhu ta jäi kuni Tallinnas tegutsemise lõpuni.  
Laikmaa korraldas õpilastega ekskursioone 
Moskvasse, Peterburi, Viiburi.  
Maailmasõja puhkemisega suurenesid ka 
kunstielus mitmesugused raskused, tuli isegi 
loobuda kunstiseltsi ruumidest. 
1915.a kevadel korraldas Laikmaa oma 
õpilaste näituse. Ajalehtedes ilmunud 
kirjutised olid väga tunnustavad. Esile 
tõstmist pälvisid mitmed õpilased, eriti aga O. 
Kalli, keda peeti juba kunstnikuks. Oma 
töödest korraldas Laikmaa näituse Tartus, kus 
ta portreteeris head sõpra A.Kitzbergi.  

Laikmaa elus süveneb mõte – oma päris pesa 
looduse rüpes. Selle mõttega oli ta kodumaal 
palju ringi vaadanud. Talle jäi kuidagi eriliselt 
südame külge Taebla: “Vaatasin: justku i kodu 
– mitte see viljalopsakas Vigala – ei, aga see 
kangem, vanamuistne, kehv orjane Eesti, kurb 
ja kangelaslik. Raskelt “ilus” ja “kehvalt” 
kaunis.”  
Taebla Tammiku talu poolkrunt oli soodsalt 
saada. Laikmaal polnud küll kogu raha, kuid 
tuttava ärimehe abiga sai temast talu omanik. 
Järgmisel aastal alustas ajutise peavarju 
ehitamist.  
Lähenes Laikmaa 50. aasta juubel. Vaatamata 
sõjaajale, pälvisid Laikmaa tööd ja 
isikuomadused ajakirjanduses suurt 
tähelepanu. Toimus Veebruarirevolutsioon, 
tsaar kukutati. Kodumaale pöördusid tagasi 
demokraatlikud kultuuritegelased nagu 
Tuglas, Vilde jt. Kevadel korraldas Laikmaa 
oma ateljeekooli näituse. Esile tõsteti mitmete 
õpilaste tööd, eriti aga O.Kallise tööd 
“Kalevipoja” ainetel. Märkimist vääris ka äsja 
valminud kunstniku autoportree. 
Varsti saabus Laikmaale raske aeg ja kurb 
periood – tema võimekam ja juba kunstniku 
kuulsuse saavutanud õpilane O.Kallis 
kannatas tuberkuloosi all. Arstid soovitasid tal 
tingimata minna lõunasse sanatooriumi. 
Laikmaale oli O.Kallise saatus eriliselt 
südame lähedane, tegemist oli ju tõelise 
talendiga.  

Oli toimunud Oktoobrirevolutsioon, võim läinud 
nõukogude kätte – olukord oli lausa kaootiline. 
Raskustega õnnestus Laikmaal raha saada ning 
äärmiselt suurte pingutustega sõita ühes Kallise 
ja tema põetajaga läbi Peterburi Krimmi. 
Kahjuks oli kõik asjata, sest 19. detsembril (vana 
kalendri järgi) Kallis suri. Laikmaa mattis oma 
kallima õpilase mäejalamil asuvasse kalmistule. 
Hauakivile nime alla laskis ta raiuda sõnad “Sa 
elad siiski”. O. Kallis suri  noorelt (25.a), kuid 
oma töödega, eriti Kalevipoja aineliste maa-
lidega (rahvusromantilise suuna silmapaistev 
esindaja), on ta jäänud väärikalt eesti kunsti 
ajalukku. 
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Laikmaa siirdus edasi Suhhumi, külastas eesti asundusi, rändas ringi ja tegi 
etüüle mägimaastikest. Tallinna tagasi  jõudis Laikmaa veebruaris 1918, mil 
kuulutati välja Eesti Vabariik. Samas algas saksa okupatsioon, vaatamata 
sellele jätkas Laikmaa oma ateljeekooliga.  
Sügistalvel algas Eesti Vabadussõda. Noores vabariigis toimus 1919. aasta 
suvelulatuslik eesti kunsti ülevaatenäitus. Noored kunstnikud püüdsid 
ilmutada oma kunstialast “radikaalsust” ja degradeerida seniseid juhtivaid 
jõude. Rünnak oli sihitud esijoones nn Kuldse kolmnurga – Laikmaa, Triik, 
Kr Raud – pihta. Laikmaa töötahet see vähemalt esialgu halvata ei suutnud: 
1919-1921 valmis tal üle paarisaja pildi. Nimetan mõne: “Juuditar”, 
“Matsalu laht”, “Noorik” (Vigala tanus ja rahvarõivastes), jt.  
1919.a Vigalas käies nägi kunstnik, kuidas seal haruldaste puudega 
mõisaparki raiutakse. Ta saatis selle kohta kirja peaminister J. Tõnissonile. 
Laastamine lõpetati. Teateid analoogsete barbaarsuste kohta jõudis 
kunstnikule mitmelt poolt. Augustis 1921 esines ta “Päevalehes” pikema 
kirjutisega maa ilu ja tähelepanuväärsuste kaitseks: “On järsku ja 
ettevalmistuseta oma maal peremeheks saadud, aga ei osata seda tõeliselt 
olla, pole arenenud veel peremehetunnet”. (Nb! Kas ei ole 50 -aastane 
nõukogude okupatsioon paljudele sama mõju avaldanud.) Laikmaa esitas 
üldsusele üleskutse asutada seltse või ühinguid tähelepanuväärsete objektide 
kaitseks ja hooldamiseks. 1922.a. kunstiseltside peakoosolekul valiti 
Laikmaa ja Kr. Raud auliikmeiks. 
Vaatamata rasketele aastatele jätkas tegevust Laikmaa ateljeekool. Õpilaste 
arv isegi kasvas, olgugi et nüüdseks oli Tallinnas Riiklik Kunstitööstuskool 
ja Tartus uus “Pallase” koolkond.  Laikmaa pedagoogilised töömeetodid 
meeldisid õpilastele: tööde arutelud, näitused, ekskursioonid, 
koosviibimised, isegi lauluharjutused jms.  
Nüüd natuke ka Laikmaa kiindumustest ehk armuasjadest. Tal oli kalduvus 
portreteeritavatesse neidudesse kiinduda. Ühe gümnaasiumi õpilase portree 
nimeks sai “Poisu”. Miks? Neiu võeti kaasa kõikjale, nii Taeblasse, kus 
käisid ehitustööd, või ekskursioonidele Rootsi, jne. 
Hiljem ilmus Laikmaa silmapiirile tema Hiiumaalt pärit õpilase kena 
onutütar, kes jätkas õpinguid Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas. Neiul 
oli majanduslike raskusi – jälle aitas Laikmaa. Naisüliõpilasest oli saanud 
kunstniku uus armsam. 1926.aastal lõi ta oma südamedaamist portree 
nimega “Miku”. Miks Miku? Peagi tuli kunstnikul võtta teadmiseks, et  
temast saab isa. Abiellumiskavatsust Laikmaal polnud. Naistudeng läks 
kunstniku sugulaste juurde Viiburisse, kus ta 1927.a.aprillis sünnitas tütre. 
Laikmaa soovitusel pandi lapsele kahe kirjaniku järgi nimeks Aino-Marie. 
Tüdruku lapsendas üks soome perekond, kes ta ka üles kasvatasid. Kogu 
seda lugu püüti lapse ema tungival soovil iga hinna eest varjata, kuid aastate 
järel tuli see siiski välja. Laikmaa nägi oma last vaid päevapildilt. Kas ei ole 
selles palju traagikat..? Kunstniku intiimelus on nii mõndagi mõistatuslikku. 
Vaatleme nüüd ka Laikmaa talupidamist ja oma kodu ehitust Taeblas. Ka 
see oli tavainimese seisukohast vaadatuna iseäralik. Maailmasõja ajal laskis 
ta teha ajutise peavarju, võeti kasutusele paar põllulappi. 1920.a. tehti algust 
püsihoonete ehitamisega. On säilinud mõned Laikmaa enda esialgsed 
visandid tulevasest elamust. Nende hulgas leidub ka äärmiselt 
fantaasiarikkaid – kõrgete tornidega, muinasjututaolisi. Kui ehitustöölised 
said alusmüüri valmis, ehmus kunstnik – nõnda suur...ja laskis vähendada. 
Sageli juhtus, et ülesehitatud sõrestik lammutati, järjest muudeti kavatsusi. 
Maja hakkas mõnevõrra lähenema tavalisemale elamule, kuigi ebatavalisust 
jätkus küllalt. Laikmaal oli kavatsus, et siin Taeblas, tema kodus, leiavad 
paljud noored kunstnikud endale suvekodu. Tema majast saab kunstnike 
koloonia peahoone. Ehitus venis, sageli vahetusid töölised, materjali läks 
kaduma. Tuleb rõhutada, et Laikmaa oli pidevalt rahapuuduses. Ta laenas 
nii pangast kui ka  sõpradelt. Raha saamiseks tuli tal sageli oma pilte müüa 
poole hinnaga. Kord pöördus ta palvega riigivanema J.Teemandi enda poole 
kiirendada oma teoste ostmist kunstimuuseumile. Mõne päeva pärast 
ostetigi paar teost. Laikmaa sai pensionit, mingil määral toetas teda 
kultuurkapital, kuid rahapuudus oli peaaegu pidev seisund.  
Kõrvalolevast võsastunud karjamaast hakkas kunstnik parki kujundama. 
Istutaud noorkuuski varastati jõulupuudeks jms. Külaühiskond suhtus 
Laikmaasse kui veidrikusse. Põhjust andis ta selleks küllaga nii oma 
majaehituse kui ka muu eluga. Tihti sõitis ta keset tööpäeva kerges 
vedrukaarikus Haapsallu – visiitkuues, lilleõis nööpaugus, laiakaareline 
kübar peas, mõnikord lauldes. 
Tekib küsimus kas Laikmaal oleks paremini läinud, kui ta poleks hakanud 
talupidamise ja elamu ehitamisega tegelema? 
Tuleb arvestada, et Laikmaa oma põhiolemuselt oli talupoeglik – oma 
maatükk ja majapidamine. Ükskord Tallinnas enne Taeblasse sõitu torkas 
J.Koort “noh, vii siis oma põrsastele minu poolt tervitusi”. Tulles Taeblast 
tagasi Tallinna torkas Laikmaa Koordile: ”mu põrsad saadavad sulle ka 
tervitusi”.  
 
 

1929. aastal, kolmkümmend aastat pärast Laikmaa teedrajava 
tegevuse algust kodumaa kunstielus, valis Tartu Ülikool ta 
audoktoriks (dr. Phil.h.c).  
See oli suurepärane tunnustuskunstnikule, mis tõstis ta meeleolu ja 
väärikust ning oli küllaga välja teenitud. Kuid peagi toimub 
kunstniku tervise järsk halvenemine. 1930.a. varakevadel võtab ta 
ette tööreisi Tartusse, kus tegeleb M.J. Eiseni, M.Härma, A.Konsa ja 
B.Kuuskmanni portreteerimisega. Pildid olid enam-vähem valmis, 
kui ta ühel pühapäevaõhtul Tuglase juures lauast tõustes vaarus ja 
pidi kukkuma. Laikmaa viidi Maarjamõisa ülikooli kliinikusse, 
vasak käsi ja jalg tõrkusid. Paari kuu pärast lasti Laikmaa koju 
T aeblasse, kus ta ravis end suve läbi (vannid, massaa•). L aikmaa 
kavatsus lõplikult maale asuda oli nüüd kindel. Kuna maja oli väga 
poolik, pidi kunstnik veel kaks aastat Tallinnas ateljeekooli pidama. 
Suved aga veetis Taeblas, kus üritas mingil määral töödest osa võtta. 
Peale tööliste olid tema juures abilisteks veel kunstniku õpilased. 
Halvast tervisest ja muredest kurnatuna muutus Laikmaa kergesti 
ärrituvaks ja isepäiseks. 1932.a kevadel lõpetas Laikmaa oma 
ateljeekooli tegevus ja siirdus oma tallu. Õde Anni, kes talveti tema 
juures Tallinnas elas, läks Jädiverre vanemaid hooldama. Laikmaa 
oleks meelsasti õde oma majapidamises tegutsevana näinud. 
Vaatamata kehvale tervisele, võis sageli Laikmaad tellingutel 
kohata. Öösiti aga vaevasid teda krambid jalas, samas oli tuba külm 
– vilets näib lugupeetud vanameistri ja filosoofia audoktori elu talus. 
Võib ainult imestada, kuidas ta külmast tondilossist Tuglasele 
kirjutab: “Aga siiski on hea kord aastate järele üksi olla, kodus olla, 
omaette – vaba olla...”.  
Jätkusid kunstnike rühmituste vahelised konfliktid, kuid Laikmaa ei 
sekkunud enam neisse. Nimede eestitamisse suhtus Laikmaa 
suurepäraselt, ta kirjutas üleskutse – “Eestlasele eesti nimi”. 
Laikmaa hakkas ajakirjanduse avaldama memuaare oma elust – 
noorpõlvest, õpingutest ja kunstiteele jõudmisest. 1934.a. 
hilissügisel tabas teda vasaku kehapoole halvatus, mis viis ta 
mitmeks kuuks Haapsalu haiglasse. Ravil oli teatud tulemusi – ta sai 
kepiga käia.1935.a. haigestus ta kopsupõletikku. Ta sattus uuesti 
Haapsalu haiglasse, kus ilmnesid ka südamehäired. Aga tema 
eneseusk oli alles ja kindel.  
1936.a. jõuti nii kaugele, et  töömehed asusid ateljee kallale. Aeda 
istutati veel 36 õunapuud. Laikmaa soov oli jõuda majaga 
niikaugele, et lähenevat juubelit saaks pidada Taeblas. Kuid see 
unistus ei täitunud. Juubelit tähistati Tallinna kunstihoones. 
Laikmaal soovitati täielikumalt oma elulugu kirja panna. Ta kirjutas 
ligikaudu 130 lk-d. Kirjastusse see ei jõudnud või ei saadud 
kirjastajaga kokkuleppele. 1936.a. ilmus A.Looringu poolt lühike 
Laikmaa elulugu, 1938.a. tema õpilase A.Vaga  lühike monograafia.  
Kunstnik tegi veel Tallinnas portreesid. Peale maale asumist on 
üldse registreeritud kataloogis ainult 36 tööd. Neist mõned “Vigala 
noorik”, “Poiss talvemütsiga”, “Linnamäe Lemmi”, autoportree. 
Laikmaa pildid on reisinud nii Helsingisse, Pariisi, Berliini, 
Moskvasse, Riiga, Kaunasesse, Budapesti, Varsavisse, Rooma, 
Stockholmi, jne. 1940.a. kevadel kirjutas Laikmaa õe Annile: “Mina 
rabelen vanamoodi – magan vähe, töötan ja toimetan majapidamise 
kallal ja sõidan sagedasti Tallinna vahet.” Suvistepüha järel oli Miku 
(filosoofiatudeng, Laikmaa tütre ema) Taeblas käinud ja rääkinud, et 
tütar lubanud Viiburist külla tulla. Laikmaal oli soov minna Viiburi, 
kuid kahjuks sõjaaeg ei võimaldanud liikumist.  
1940.a. suvine riigipööre Laikmaa olukorda eriti ei häirinud – tema 
talu oli alla 30ha, see jäeti talle alles ning samuti pension. Ta 
meeleolu oli üsna reibas. Kuid varsti ütles tervis päriselt üles. 
1941.a. tabas Laikmaad raskekujuline vasaku kehapoole halvatus, tal 
tuli viiel korral olla Haapsalus ravil. Ta võttis oma memuaaride 
käsikirja haiglasse kaasa, et selle kallal nokitseda, kui tervis vähegi 
lubab. Laikmaa käsikirjaga mapp läks salapärasel viisil haiglas 
kaduma ja jäigi kadunuks. See oli vanale mehele ränk kaotus, ta oli 
oma memuaaride kirjutamisega tegelenud viis aastat. 1941.a. suviste 
lahingute ajal jäi Laikmaa kahe rinde vahele ning pidi tõbisena päev 
otsa keldris viibima. Kõigest oli puudus, talupidamine jäi laokile, 
töötegijaid oli raske leida. Elamine muutus üha piinarikamaks, väga 
raske oli üksindus. Ta soovis, et õde Anni tuleks tema juurde, aga 
see põetas oma vähktõbist ema Jädiveres. 
1942.a. 18. novembril tabas Laikmaad uus ja otsustav haigushoog. 
Teda hooldav naabrusest pärit tütarlaps oli vahepeal koju läinud. 
Laikmaa kukkus ja jäi abituna põrandale, kuni tüdruk tagasi tuli ja ta 
asemele aitas.  
 
 



 7 

Laikmaa suri öösel 19.november 1942.a. Tema põrn maeti enese poolt 
määratud paika. Talu pärandas ta tütrele. Neliteist aastat hiljem püstitati 
graniitsammas Laikmaa hauale ja restaureeriti taluhooned. Neli aastat 
hiljem avati seal majamuuseum. Kunstniku sajandal sünnipäeval 
korraldati tema tööde ulatuslik näitus.  
Vigala rahvas! Kas ei peaks ka meie oma kodukandi ja kogu Eesti 
rahvuskultuuri suurmehe vääriliseks mäletamiseks midagi tegema? Nt 
sünni- ja kasvukoha tähistama... 
 
J. Laanemets 
 

OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT 
METSA JA KINNISTUID HINNAGA 
KUNI 90000 KR/HA .TASU KOHE! 
 
051 10 415 
051 79 866 

SPORDISÕNUMID 
MAADLUSEST 
 
Eesti Maadlus Liit valis 2002.a parimad kreeka-
roomamaadlejad. 
Täiskasvanud - Helger Hallik MM 5. koht  Tartu 
"Kalev" 
-20.a juunior - Tarvi Thomberg EM 9.koht 
Põhjamaade I "Vigala" 
-17.a kadetid - Vladimer Vesselovski Põhjamaade 
II Tartu PÜ. 
Rapla maakonna parimate sportlaste valimisel 
saatis edu ka Vigala valla sportlasi: 
meestearvestuses - Tarvi Thomberg III  
noortearvestuses - Jüri Nisumaa III 
 
28.detsemberil toimusid Tartus Eesti MV 
absoluutkaalus. Sel aastal end hästi näidanud Tarvi 
(86 kg), võitles ka seekord edukalt ja jõudis finaali. 
Seal tuli allavanduda Eesti KJ maadlejale  Richard 
Karelsonile seisuga 1:3. Tarvile siis  Eesti MV 
absoluutkaalu II koht. 2003.aastast kuulub Tarvi 
täiskasvanute klassi. 
Samas toimusid ka mitte-ametlikud võistlused -15,-
17,-20-aastastele noortele. Kuni 15-aastaste poiste 
vanuses maadlesid tublilt Vana-Vigala PK 
maadlejad Tiit Kuusik II koht ja Rait Thomberg III 
koht. 
 

Vigala maadlejad osalesid 25- 26.jaanuaril 
rahvusvahelisel turniiril Peräseinajoel Soomes. 
Poistel tuli rinda pista  täiskasvanutega. Finaalis 
võitis kindlalt Tarvi Thomberg Soome 2002.a 
juuniorite meistri A.Kusmati. Esikohaga kaasnes 
soliidne autasu - mikrolaineahi. Vabamaadluses tuli 
Jüri Nisumaal (-60kg) alla vanduda Soome 
täiskasvanute meistrile T.Mattilale, seisuga 2:3. 
Lõpp-kokkuvõtteks saavutas Jüri IV koha.  
 
1. veebruaril toimus Martnas "Martna III Lahtine 
Matt". Vigalat esindasid:  

Marek Lainela  27 kg - saavutas I koha 
Madis Alesmaa 32 kg - V koht 
Riho Tammis  32 kg -  IV koht 
Jaan Kuusik  35 kg - III koht 
Sander Viljastu 39 kg - III koht 
Ardo Arusaar 53 kg - I koht 
Vahur Allveer 53 kg - II koht 
Tiit Kuusik absoluutkaalus (66-87 kg) - IV 
koht 

Maadlus on seal väga populaarne, mida tõestas ka 
pealtvaatajate rohkus. Kohalikud tantsutüdrukud esi-
tasid vahepalu.  
Järgmised võistlused - Õpilaste Eesti Meistrivõis-
lused - toimuvad Jõgeval, vanuses kuni 15.a.  
Mari Nisumaa 
 

Sportlik nädalavahetus Vana-
Vigalas 
 
Vigala võrkpalliturniir –2003 
toimub 1. märtsil Vana-Vigalas. 
Seekordsed osalejad on SK 
Rewaltes, Märjamaa, Valtu, 
Kullamaa, Virtsu meeskonnad ja 
naiskonnad, samuti eelmise aasta 
turniiri võitja Viljandi meeskond 
ning külalisvõistlejas Soomest 
Hämeenlinnast. Uued üritajad 
turniiril Kaiu meeskond ja Türi 
ja Vändra naiskond. Nagu alati 
tulisesse võrkpalliheitlusse lähe-
vad meie tublid nais- ja mees-
võrkpallurid. Tulge kaasa elama 
ja nautima ilusaid mänge! Ala-
grupimängud algavad hommikul 
kell 9.00. Mehed mängivad TTK 
võimlas, naiskonnad põhikooli 
võimlas. 
Maie Üürike 

MÜÜA 
VÄHEKASUTATUD 

AKORDION 
“WELTMEISTER”  

80 BASSIGA (PUNANE) 
 

INFO 051 985 643 
 

ARVUTI JA VIIRUSED 
Kiire püsiühendus on jõudnud ka Vigala maile. 
Paljud inimesed on kasutanud võimalust ning 
liiguvad nüüd internetiavarustes. Seepärast hakkabki 
Vigala Sõnumid kirjutama internetiga seotud 
rõõmudest ja muredest. Nõuanne, millised teemad 
täpselt huvitavad, samuti küsimused lugejate poolt, 
on vägagi teretulnud. 
 
Seekord teemaks üks suurimaid ohte, mis seotud 
internetiga – viirused. Viirus on väga lihtsalt 
lahtiseletatult programm, mille on kirjutanud kas 
pahatahtlikud või niisama uudishimulikud (et näha, 
mis ikkagi siis juhtub, kui…) inimesed. Mõni viirus 
kahjustab arvutit, püüab kustutada andmeid (see 
enamaltjaolt ka õnnestub), mõni lihtsalt on, tegemata 
midagi, oodates oma hetke. Paljud viirused tekitavad 
nn. tagaukse, mille kaudu on hiljem võimalik 
tungida kasutaja arvutisse ning seal segamatult 
pahategusid toimetada. 
Mida siis teha, et vältida viiruseid? Julgen väita, et 
enamikul nakatumisjuhtudel on tegemist kasutaja 
enda lolluse ja/või teadmatusega. Valdav osa 
“pisikutest” levib e -kirjade manuste (kaasa saadetud 
failide) teel. Seega – kui saate kirja (iseäranis veel 
tundmatult adressaadilt), milles sisaldub kaasa-
pandud fail, tasub olla ettevaatlik. Eriti siis, kui fail 
on *.exe või mõne tundmatu laiendiga. Mitte mingil  

juhul ei tohiks sellist faili avada, vaid tuleks 
ühendust võtta kirja saatjaga ja küsida, millega on 
tegemist. Ehk tahtis sõber lihtsalt mõne mängu 
piraatkoopiat tutvustada? 
 
Väga paljud viirused levitavad end e-kirjade 
tarkvara Outlooki kaudu. Ise loobusin juba ammu 
Outlookist ning kasutan alternatiivseid programme 
(Netscape Messenger, IncrediMail). 
 
Kõige elementaarsem kaitse viiruste vastu on 
loomulikult viirusetõrjetarkvara, mida leidub nii 
tasulist kui tasuta. Üks tuntumaid tasuta 
programme on AVG, mille saab alla laadida 
aadressilt www.grisoft.com. Allalaadimisel peate 
sisestama oma andmed ning e-kirja aadressi, kuhu 
saadtetakse mõne minuti jooksul programmi 
käivitamiseks vajaminev kood. Viirusetõrjet tuleb 
regulaarselt uuendada, ning arvutit sellega 
regulaarselt kontrollida. Viirusetõrje ei taga 
muidugi sajaprotsendilist kaitset, kuid tunduvalt 
muretu-maks teeb internetis liikumise küll. 
Esmatähtis on aga siiski enese hoolikus. 
Kui aga kõigest hoolimata on mõnel pahalasel 
õnnestunud arvutit rünnata/ kahjustada (failid 
kadunud, arvuti käitub imelikult), pole teha enam 
midagi. Tuleb kutsuda spetsialist…  
 
Klozzard, arvutihuviline 
 

Meie hulgast 
lahkunud 

 

Johannes Soolepp 
Alide Siren 

Aino Randoja 
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NAISED   NEIUD   NOORIKUD 
 

VIGALA MEESKVINTETT 
JA 

ANSAMBEL AREST  
 

KUTSUVAD KÕIKI 
8. MÄRTSIL, KELL 20.00 

VANA-VIGALA RAHVAMAJJA 
 

NAISTEPÄEVA PEOLE 
 

PILET 35 KROONI 
 

INFO JA BRONEERIMINE  24 581 JA  056 562 136 

ARMSAD VET.APTEEGI KÜLASTAJAD 
TEILE TAHAKSIN MINA TEADA ANDA, ET ALATES MÄRTSIKUUST ON  

 
VET.APTEEGI LAHTIOLEKU  
AJAD JÄRGMISED: 

 
E,T 10.00-15.00 
K SULETUD 
N,R 10.00-15.00 

 
 
MUIDUGI VÕIB KA TEISTEL AEGADEL,  
KUID SIIS PALUN EELNEVALT  
HELISTADA TELEFONIDEL  
24 518 VÕI 056 488 229 

MÄR T S I K U U  
S Ü NNI P ÄE VAL AP S E D 
 
Helmut Meeles 82 12.03.1921 
Velli Pärnala  82 12.03.1921 
Arnold Reispuk 81 08.03.1922 
Olga Kiuru  81 23.03.1922 
Vaike Aitsam  80 15.03.1923 

Uljam Kuusla  70 22.03.1933 
Maime Kroll  60 06.03.1943 
Mati Torri  60 23.03.1943 
Lembit Atka  55 07.03.1948 

Anne Üürike  55 22.03.1948 
Inge Krasnikov 50 19.03.1953 

  
 

UUS ILMAKODANIK 
 

Rannel Kanter 
28.01.2003 

 

  
Soovin üürida Vana-
Vigalas 1-2- toalise 
soovitavalt 
möbleeritud korteri 
piiramata ajaks. 
 
Tel. 055698639,  
e-post: 
andrus@vigala.ee 
 

Soovin osta korteri 
Vana-Vigalas 

 
Tel. 051 61 872 


