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SELLES NUMBRIS:  
Unustatud mõisad 
Põhikoolide tublid 
õpilased 
Reis Riiga 
Õpetajad õppisid 
naerma 
Vana-Vigala 
põhikooli tegemised 
Vallauudised  
Värviline Vigala   
Memme-taadi pidu 
Haigekassa 
Fotokonkurss 
Kuidas olla nähtav? 
“Köögi-Kata ja Koka-
Karla”  
Sotsiaalministri 
vastuvõtul 
Teatrietendus 
“Kirves ja kuu” 
Anderseni-aasta 
Lastekooride 
festival 
Spordipäev, maadlus 
Teated ja Reklaam 

Järgmine ajaleht 
ilmub augusti lõpus 
 

 

Eestimaa suvi... 
 

04. juunil said Rapla maakonna laulu- ja tantsupeolised 
Vana-Vigalas tõhusa vihma osaliseks. Ilma trotsides pidasid 
kõik esinejad vastu, mõned lapsed aga nautisid tekkinud pori 
ega hoidnud end hullates tagasi. Päikest eelolevaks suveks! 
 



  

 

2  Unustatud mõisad juuni-juuli 2005 
 

Tule külastama 
Vana-Vigala mõisa! 
 
Sada aastat tagasi oli Eestimaal 
üle tuhande mõisa. Tänaseks on 
neist järel vaevalt pooled, ning 
endist jõukust ja hiilgust võib 
vaid aimata. Suur osa 
mõisahooneid on tänaseks 
hävinenud, pargid võsastunud. 
Õnneks on ka mõisasüdameid, 
mis suutnud ajale vastu panna. 
Enamasti tänu koolide või 
hooldusasutuste paigutamisega 
häärberitesse säilis osa 
väärtuslikest 
mõisakeskkondadest.  
Huvi mõisate vastu on viimastel 
aastatel kiiresti kasvanud. 
Üldjuhul pääseb rändaja vaid 
parki         jalutama,        väheste 
mõisahoonete uksed on 
heasoovlikele uudishimulikele 
niisama valla. 
2005. aasta alguses asus Eesti 
mõisates 63 kooli. Enamik kooli-
ja omavalitsusjuhte on aru 
saanud, et tähtis ei ole mõisate 
ümberehitamine koolideks, vaid 
häärberi restaureerimisega 
saavutatakse konkurentsi-
võimelise hariduse andmiseks 
unikaalne keskkond. Viimastel 
aastatel on mitmed mõisad üle 
Eesti tänu headele 
meistrioskustele ja 
traditsiooniliste materjalide 
kasutamisele eeskujulikult 
restaureeritud. Koolide 
kasutuses olevates mõisates on, 
mida vaadata, ja koolid    on     
valmis     ka     oma unustatud ja 
taas avastatud mõisaid 
külalistele näitama. 

MTÜ Eesti Mõisakoolide 
Ühenduse initsiatiivil toimub 
tänavu üle-eestiline külastus-
mäng "Unustatud mõisad". 
Külastusmängu nimetus tuleneb 
sellest, et mõisatesse  
õpikeskkonda luues jääb 
tihtipeale mõis tähtsustamata. 
Veel 30. juunil, 9. juulil ja 
23. juulil võtavad 30 mõisakooli 
üle Eesti kella 10 - 18 vastu 
külalisi. Igal täistunnil 
korraldatakse mõisates giidi 
juhtimisel jalutuskäike, avatud 
on näitused ja kohvikud, 
korraldatakse kontserte jms.  
Mängust osavõtjad saavad 
esimesest mõisast 
osalejaraamatu, kuhu koguvad 
mõisatest templeid. Vähemalt 10 
mõisat külastanud inimeste 
vahel loositakse välja 40 kutset 
Sagadi mõisas toimuvale 
Rakvere teatri etendusele 
"Pidusöök". Registreerunud 
peredele toimub loosimine eraldi, 
pered saavad kolm kutset. 
Lisaküsimusele õigesti vastanute 
vahel läheb loosimisele 20 Eesti 
mõisaid tutvustavat raamatut. 
 
Külastustasud: pered  40 kr, 
täiskasvanud 20 kr ning õpilased 
ja pensionärid 15 krooni. 
 
Külastusmängu kodulehekülg:  
www.unustatudmoisad.ee 
Vana-Vigala mõis pakub oma 
külalistele eelseisvatel külastus-
päevadel järgmisi üritusi: 
 
30. juuni 
kell 11.00 – sportlikud üritused  
kell 12.00 – rahvuslike 
muusikariistade valmistamine  
kell 12.00 – klaasimaal, peenem 
näputöö  
kell 12.00 – 15.00 sepatööd 
tutvustavad Vana-Vigala TTK 
õpilased 
kell 13.00 – kuivviltimine 
(nõeltehnika)  
kell 15.00 – käsitöötuba 
(nahkehistöö) 
kell 15.00 – klaasimaal, peenem 
näputöö 

kell 16.00 – kandle valmistamise 
õpituba 
kell 16.00 – sportlikud üritused 
kell 17.00 – Tallinna 
Muusikakeskkooli õpilaste 
kontsert 
 
9. juuli 
kell 11.00 – sportlikud üritused  
kell 12.00 – klaasimaal, peenem 
näputöö  
kell 13.00 – kuivviltimine 
(nõeltehnika)  
kell 14.00 – sportlikud üritused  
kell 15.00 – klaasimaal, peenem 
näputöö  
kell 15.00 – 6-keelse kandle 
mängimise õpituba 
kell 16.00 – sportlikud üritused 
kell 17.00 – Folklooriselts 
„Kiitsharakad“ kontsert  
 
23. juuli 
kell 11.00 – sportlikud üritused  
kell 12.00 – klaasimaal, peenem 
näputöö  
kell 14.00 – sportlikud üritused 
kell 15.00 – klaasimaal, peenem 
näputöö  
kell 15.00 – 6-keelse kandle 
mängimise õpituba 
kell 16.00 – sportlikud üritused 
kell 17.00 – Raplamaa noorte 
pärimusmuusikute kontsert 
 
Juba toimunud kolm 
külastuspäeva on igati korda 
läinud. Vana-Vigala mõis on 
jaganud külalislahkust 106-le 
külastusmängust osavõtjale. 
Lisaks lugematu hulk Raplamaa 
laulu- ja tantsupeolisi ning 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli vilistlasi, kes 
kõik Vana-Vigala mõisaga 
tutvuda on saanud. 
Kasutan võimalust ja  tänan 
kõiki kooli töötajaid, õpilasi ja 
vallaelanikke, kes on selle 
projekti õnnestumisele kaasa 
aidanud. Suur tänu Teile! 
Kõik, kes ei ole mõnda aega 
Vana-Vigala mõisa külastanud, 
ootame Teid kindlasti külla! 
 

Ain Keerup



  

 

3 juuni-juuli 2005 Kooliuudised 
   
Häid uudiseid Vana-
Vigala Põhikoolist 
 
Saabus siis lõpuks kõigi poolt 
oodatud ja igatsetud vaheaeg! 
Veel enne kui koolimaja uks 
selleks õppeaastaks enda tagant 
kinni lasti, said tublimad õppurid 
ja sportlased kiidetud-tänatud. 
Kiituskirjaga lõpetas õppeaasta 
2004/2005 14 õpilast:  
Kersti Eiling, Mery-Liis Välis, 
Teet Roosi, Arnold Zagurski 
1. klassist;  
Sigrit Nurm, Signe-Renate Saar, 
Triinu Ülemaante 2. klassist; 
Taavi Kliss, Doris Välis 
3. klassist;  
Gretelis Liländer, Tanel Paavel 
5. klassist;  
Paula Kivi, Mare Paavel 
7. klassist;  
Rauno Liländer 8. klassist.  
Ainekiituskirjad said järgmised 
õpilased:  
muusikaõpetus - Signe-Renate 
Saar, Anni Vitsberg, Mari-Liis 
Veimann; 
bioloogia- Rain Kalda;   

 matemaatika- Rauno Liländer; 
töö- ja tehnoloogiaõpetus - Martti 
Hallik. 
Direktori käskkirjaga kiideti 
tublisid sportlasi, kes on 
saavutanud esikolmiku kohti 
maakonna kergejõustiku-
võistlustel:  
Raido Liitmäe, Anni Vitsberg, 
Kristel Vitsberg, Teet Roosi, 
Karmo Vitsberg, Taavi Kliss, 
Tuuli Roosi, Laura-Louisa 
Saareste, Signe-Renate Saar, 
Lauri Kannela, Tiina Otti, Doris 
Välis, Rauno Liitmäe, Sander 
Liitmäe, Mai-Triin Viirsalu, 
Reelika Otti, Monika Kalso, 
Veronika Vodolaztšenko, Harle 
Lasarenko, Martin Nurm, Sirli 
Arusaar, Triin Aasa. 
Kiita said ka tublid kooli-
ümbruse korrastajad Tõnis Välis 
ja Martin Nurm.  
Vallavanema ja volikogu 
esimehe vastuvõtule otsustasime 
saata järgmised õpilased ja 
õpetajad: 
Sigrit Nurm, Triinu Ülemaante,  
Tuuli Roosi, Anni Vitsberg, 

Kristel Vitsberg, Doris Välis, 
Gretelis Liländer, Tanel Paavel, 
Meeli Pappe, Rain Kalda, Kadri 
Kaldma, Mari-Liis Veimann, 
Liina Veerits ja Olga 
Vunukainen, Krista Viibus, Raili 
Roosi. Nende kõigi iseloomus-
tamiseks sobib üks ja väga ilus 
lause - nad on oma tööd väga 
hästi teinud.  
Kindlasti on üks tore kiitmise 
päev meil ka 9. klassi lõpu-
aktus19. juunil, mis ajalehe 
ilmumise ajaks küll vist juba 
unustuse  hõlma vajunud on.  Sel 
aastal lõpetavad 9. klassi ehk 
siis juba XII lennu tublid ja väga 
tublid õppurid, keda on pärjatud 
valla õpilasstipendiumite ja 
teiste kiituskirjadega: Jaana 
Liländer, Liisi Nisumaa, Liina 
Veerits, Arthur Kivi ja Maarjo 
Rego.  
Soovime neile head lendu  ja 
uute tippude vallutamist.  
Kõigile ilusat suve soovides 
 

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikool

Tublid õpilased Kivi-
Vigala Põhikoolis 
 
2. mail toimus Märjamaa Güm-
naasiumis maakondlik saksa 
keele aineolümpiaad 8. – 9. klassi 
õpilastele. Kivi-Vigala põhikoolist 
osalesid Tõnis Liiva, kes saavutas 
II koha, ja Kristel Kivi III koht. 
Lisaks esinesid hästi veel Liis 
Jaagant, Jana Djatšok, Riho 
Rukki ja Ülle Rämo. Nende 
juhendajaks oli saksa keele 
õpetaja Enni Loide. 
Esimeste suveilmadega lõppes  
ka õppeaasta. Ainult viitega 
lõpetasid järgmised õpilased: 
2. klass – Kristina Muhu; 
3. klass – Liis Siimar; 
4. klass – Katre Amann, Piia 
Laan, Karolin Niit; 
5. klass -  Sandra Soosaar; 
6.klass - Marin Laan; 
8. klass – Sille Sisas; 
9. klass- Liis Jaagant, Kristel 
Kivi, Tõnis Liiva; 

Heade ja väga heade tulemusteni 
jõudsid: 
2. klass – Perje Paukku, Tauno 
Roland, Andrin Veiand; 
3. klass – Cathy Amann, Janette 
Liitmäe, Triinu Rokk; 
4. klass – Laura Piperal; 
5. klass – Aileen Kreuz, Tanel 
Viimne; 
6. klass - Sille Jõendi, , Eerika 
Plamus,  Viiu Roosi; 
7. klass – Karmo Jõendi, Mari-
Liis Kalmus, Andres Orub, 
Vahur Viimne, Rauno Üürike; 
8. klass – Siim Jaagant,  Janar 
Klimenko, Margus Liiva, Rainer 
Soosaar; 
9. klass – Jana Djatšok, Laivi 
Jõendi, Kristel Lints, Riho 
Rukki, Ülle Rämo, Martin Sisas. 
 
Õpetaja Imbi Laurma kiitis kõiki 
I klassi õpilasi, nende õpilaste 
tunnistused kajastasid sõnalisi 
hinnanguid. 

Eelmisesse ajalehte oli sattunud 
eksitus. Nimelt kuulusid Kivi-
Vigala Põhikooli füüsika 
mälumängu võistkonda 9. klassi 
õpilased Liis Jaagant, Kristel 
Kivi ja Tõnis Liiva, kes  
saavutasid tubli II koha (1 punkt 
jäi esimesest kohast puudu!). 
Liis, Kristel ja Tõnis lõpetasid  
Kivi-Vigala Põhikooli 
kiituskirjaga.  
 

Kivi-Vigala Põhikool
 
16. juunil toimus Tohisoo mõisas 
Rapla maavanema ja Rapla 
Omavalitsuste Liidu pidulik 
vastuvõtt Raplamaa parimatele 
koolilõpetajatele. Lisaks 
koolilõpetajatel oli vastuvõtule 
oodatud ka lapsevanemad oma 
järeltulijate üle rõõmu tundma. 
Vana-Vigala põhikoolist oli 
kutsutud Jaana Liländer ja Kivi-
Vigala Põhikoolist Kristel Kivi, 
Tõnis Liiva ja Liis Jaagant. 



  

 

4  Reisimuljed / elustiil juuni-juuli 2005 

Reis Riiga 
 
25. - 26. mail korraldati saksa 
keele huvilistele reis Riiga. 
Osavõtjaid oli  6. - 9. klassini. 
Lisaks Kivi-Vigala Põhikooli 
esindusele võtsid ekskursioonist 
osa ka Rapla Ühisgümnaasiumi, 
Kohila Gümnaasiumi, Vana-
Vigala Põhikooli ja Märjamaa 
Gümnaasiumi aktiivsed noored. 
Esimesel päeval külastasime 
Valmieras üht Läti kooli, mille 
õppesüsteem oli sama, mis Eesti 
koolideski. Edasi liikusime 
Turaida lossi varemetesse. Liivi 
keeles tähendab Turaida (tora 
aida) jumala aeda. On teada, et 
linnusasula oli seal juba 11. – 13. 
sajandil. Läti Hendriku Liivimaa 
kroonika järgi põletati see aga 
1206. aastal maatasa. Viis aastat 
hiljem käisid Turaidat piiramas 
meie esivanemad: saarlased, 
läänlased ja rävalased.  
Järgnevalt ületasime Siguldas 
köisraudteega Gauja jõe oru. 
Ammustel aegadel oli Gauja 
väga oluline kaubatee sisemaa ja 
meretaguste riikide vahel. 
Ühtlasi on see jõgi olnud piiriks 
liivlaste ja latgalite, hiljem 
vaenujalal olevate paganate ja 
ristisõdijate vahel. Nii püstitasid 
liivlased oma kindluse Gauja jõe 
vasakkaldale, Siguldast põhja 
poole. Riia peapiiskop lasi oma, 
Turaida, ehitada aga jõe 
paremale kaldale kõrgele ürgoru 
servale. 
Öö veetsime hostelis. Järgmisel 
hommikul külastasime loodus-
likult kaunis metsapargis asuvat 
Riia loomaaeda, mille silma-
paistvaim elanik oli kõhn jää-
karu Romeo. Veesõpru rõõmus-
tas Jurmala veepark. Toidu 
lõõgastavat mõju sai nautida 
meelelahutus-ja lõbustuskohas 
Lidos Riia äärelinnas. 
Meeldiva ekskursiooni eest 
tahame seejuures tänada 
Märjamaa Gümnaasiumi saksa 
keele õpetajat Ülle Kasemaad. 
Aitäh! 
 

Kristel Kivi, 
ekskursioonist osavõtja

 

Õpetajad õppisid 
naerma! 
 
7. juunil toimus Märjamaa ja 
Vigala piirkonna algklasside ja 
Kivi –Vigala Põhikooli õpetajate 
ennast täiendav ja arendav 
õppepäev.  
Õppepäeva alguses tutvuti Vana-
Vigala Põhikooli hoone ja sealse 
õppetöö korraldusega, jalutati 
kaunis Hirvepargis, mis asub 
Vigala jõe lõunakaldal. Päev 
jätkus Härma turismitalus 
naeruravikursusega, mida juhtis 
Puhja Gümnaasiumi inimese-
õpetaja Ülle Närska, kes on 
esimene koolitatud naeru-
terapeut Eestis. Oma teadmised 
on ta saanud Soome naeru-
terapeut Vesa Karvineni käe all. 
Kõigepealt üllatati naeru-
teraapiakursusest osavõtjaid 
tutvumismängudega, et esialg-
sest võõristamisest hõlpsamini 
üle saada. Seejärel toimusid 
igasugused emotsionaalsed 
venitus-, sügavhingamis-, vaba-
naeru-, hüüdmis- ja tänamis-
harjutused ning liikumismängud 
koos muusikateraapia elemen-
tidega, mis paneksid kõige 
tõsisemad inimesedki naerma ja 
peletaksid viimasegi kohmetuse. 
Mängude vahepeal jagas 
naeruterapeut teoreetilist teavet 

sellest, kuidas naer inimesele 
bioloogiliselt ja psüühiliselt mõ-
jub. Samuti õpiti toetama enda 
sisemist naeru. Päeva lõpus sai 
iga osaleja endale Naerataja 
käsiraamatu, kust vajadusel 
saab oma teadmisi värskendada. 
Kõik koolitusest osavõtjad jäid 
üritusega rahule ja ühiselt leiti, 
et selliseid lõõgastavaid kursusi 
võiks rohkem toimuda. Samuti 
tõdeti, et saadud kogemusi 
saavad õpetajad oma igapäeva-
töös lastega igati ära kasutada. 
Tänan kõiki toetajaid: SA 
Raplamaa OV Arengufondi, 
Härma turismitalu ja Kivi-
Vigala Põhikooli. Mõnusat 
naermist!  
 

Imbi Laurma

Energia  ja naeru jagamine 

Nalju Kivi-Vigala 
lasteaaiast  
 
Kasvataja: Millal peab hambaid 
pesema? 
Poiss: Hommikul ja õhtul ja 
esmaspäeval. 
 

3-aastane poiss istub juba kaua 
aega poti peal 
Kasvataja: Mis sa seal teed? 
Poiss: Mul ei tule meelde. 
Kasvataja: Kas sa pissid? 
Poiss: Ma veel ei tea, kohe tuleb? 
 



  

 

5 juuni-juuli 2005 Kool 
   
Vana-Vigala Põhikoolis 
toimunust 
 
Maikuu on alati koolirahvale 
kiire aeg, sest on koolilõpp ja 
suvevaheaeg lausa käega 
katsuda ning õppimine nõuab nii 
mõneltki koolijütsilt suurt 
pingutust - tunnistusele tuleb ju 
ikka korralikud hinded saada. 
Meie koolis on traditsiooniks 
saanud kaks kevadist pidu–
emadepäeva- ning kevadpidu. 
Seekord toimus emadepäevale 
pühendatud kontsert laupäeval 
7. mail. Lauldi ja loeti luuletusi, 
mis jutustasid emast, vanaemast 
ja kodust. Silmailu pakkusid 
rahvatantsijad ning showtantsu-
trupp, väga tublilt esinesid ka 
esimese klassi kandlemängijad.  
Kevadpidu peetakse meie koolis 
tavaliselt päris õppeaasta lõpus, 
sel aastal aga sai see mõned 
päevad varem teoks, sest 
vahetult peale viimast kooli-
päeva toimusid Vana-Vigalas 
Raplamaa rahvakultuuripäevad 
“Pärimuse pärlid”. Kevadpidu on 
kujunenud läbi aastate tantsu-, 
pilli- ja lauluringide niiöelda 
“aruandekontserdiks”, nii ka 
seekord. Kavas olid paremini 
selgeks saanud laulud-tantsud ja 
parimad playboxi palad. 

Solistidena astusid üles lapsed, 
kes Märjamaa piirkonna laste 
lauluvõistlusel tublisti esinesid. 
Peale kontserti toimus õpilastele 
kaminasaalis disko, kus plaate 
keerutas meie kooli vilistlane 
Kristjan Üürike. 
2. juunil pidas meie kooli 9. klass 
tutipidu. Kõik üheksandikud 
nägid sel päeval väga titade 
moodi välja, mõnel oli luttki 
suus, kaisuloomast kaenlas 
rääkimata. 

Muidugi oli tutipäeva 
kohustuslik element suur vee-
pudel, millest igal võimalikul ja 
võimatul hetkel iga möödakäijat 
pritsiti. Tutipeo aktusel tervi-
tasid üheksandikke ja soovisid 
neile tuult tiibadesse ning head 
põrumist direktor, esimene õpe-
taja ning kõik nooremad klassid. 
Esinesid ka päevakangelased ise. 
Üheksandikud jätkasid päeva 
piduliku lõunaga ja 8. klassi 
“ristimisega” tulevasteks 
üheksandikeks. Ülejäänud 
õpilased siirdusid parki, et 
laululava ümbrust ja kogu 
mõisapark prahist puhastada. 
Peale koristustöid pakuti lastele 
lõunasööki vabas õhus. 
Viimasel koolipäeval toimus 
saalis aktus, kus kiideti kõiki 
tublisid ja väga tublisid lapsi. 
Seejärel võis näha 4. - 7. klassi 
näiteringi esituses Liidja Sepa 
näitemängu “Sulaselood” ning 
päeva ja kogu kooliaasta lõpetas 
klassijuhatajatund, kus jagati 
kätte tunnistused ja sooviti 
üksteisele head koolivaheaega.  
Ilusat, sooja ja kirevat suve 
Vana-Vigala Põhikooli poolt ka 
Sulle, hea lugeja!  
 

Silja Käär,
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

Vana-Vigala põhikooli 9. klassi  lõpukell 

Vana-Vigala põhikooli kevadepidu  



  

 

6 Vallauudised / teated juuni-juuli 2005 
   Vigala Vallavalitsuses 

 

11.05.2005. a istungil: 
 
- otsustati määrata 

kompensatsioon kahele 
õigustatud subjektile 

- kinnitati kahe kinnistu 
jagamise korraldused 

- lõpetati üheksa hooldatava 
hooldused 

- hooldajatoetus määrati 
kaheksale hooldajale 

- otsustati väljastada neljale 
objektile 
projekteerimistingimused 

- anti kirjalik nõusolek 
puurkaevu rajamiseks 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 
1125 krooni 

- Udo Hundile eraldati 
reservfondist Raba mängude 
korraldamiseks 1000 krooni. 

 
25.05.2005.a. istungil: 
 
- otsustati määrata 

kompensatsioon ühele 
õigustatud subjektile 

- arutusel oli võrkpalli-
võistkonna eelarve jaotus 
2005. aastal 

- arutusel oli Vana-Vigala mõisa 
projekteerimistööd 

- arutusel oli koerte ja 
kassidepidamise eeskirjadest 
mitte kinnipidamise 
probleemid 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 612 
krooni ja täiendavateks 
sotsiaaltoetusteks 850 krooni 

 
08.06.2005.a. istungil: 
 
- arutusel oli koertepidamise 

probleemid vallas 
- otsustati kinnitada üks 

kinnistu jagamise korraldus 
- otsustati väljastada üks 

ehitusluba 
- otsustati väljastada 

projekteerimistingimused 
ühele objektile 

- sotsiaaltoetusteks eraldati 
1500 krooni 

- Vana-Vigala Kultuuriseltsile 
eraldati jaanitule ja 
külavanema valimiste 
korraldamiseks 3000 krooni   

Vigala Vallavolikogus 
 

26.05.2005.a.istungil: 
 

- kinnitati Vigala valla 
2004.majandusaasta aruanne  

- otsustati esitada katastri-
pidajale taotlus Vigala valla 
asustusüksuste lahkmejoonte 
katastrikaardil täpsustamisek 

- kinnitati õpilasstipendiumi 
saajate nimekiri 

- arutusel oli projekt “Värviline 
Vigala” 

- Vigala Meeskvintetile eraldati 
reservfondist 6500 kr  sõiduks 
Saksamaal kontsertreisile  

- Jaana Liländrile eraldati osa-
lemiseks Raplamaa VI päri-
musmuusikalaagris 1100 kr; 
Liina Kuusikule eraldati 
osalemiseks  rahvusvahelises 
noorsoovahetuse projektis 
Hispaanias 2000 kr; Vigala 
Tervisekeskusele eraldati 
signalisatsiooni projektee-
rimiseks ja paigaldamiseks 
6000 krooni 

Heakorrakampaania 
"Värviline Vigala" kord 
 
15. juunist algas Vigala vallas 
kampaania "Värviline Vigala", 
mille raames on võimalik sood-
samalt saada värve elamute 
fassaadide korrastamiseks. Kui 
Teil on plaanis oma elamu fas-
saadi värskendamine, kasutage 
julgelt sooduspakkumist! 
 
1. Kampaania eesmärk on 
parandada vallas asuvate hoonete 
väljanägemist värvimistööde abil 
ja tõsta seeläbi elukeskkonna 
kvaliteeti. 
2. Heakorrakampaanias saavad 
osaleda eramajad, korteriühistud 
ja korteriühisused. 
3. Kampaania raames doteeritakse 
läbi värvitootja fassaadide 
värvimist. Fassaadi all 
mõistetakse elamute ja 
kõrvalhoonete seinu, aknaid, uksi 
ja tarasid. 
4. Osaleda sooviva hoone 
omanik/volitatud esindaja või 
korteriühistu/ühisuse volitatud 
esitaja pöördub sooviga värvi-passi 
väljastamiseks valla-valitsuse 
majandus- ja kesk-
konnaspetsialisti (või asendaja) 
poole perioodil 15.06.06-15.09.05.  
5. Iga objekti kohta pannakse 
värvipassis kirja värvimisele 
minevad detailid ning värvitoonid 
(näiteks: Abihoone – kuur: seinad 
kollased, uksed tumepruunid, 
aknad valged, akende piirdeliistud 
pruunid). Enne vallavalitsusse 
pöördumist mõelge oma soovid 
läbi! 
6. Värve saab 30% alla-hindlusega 
osta värvipassi originaali 
esitamisel AS Jats kauplusest 
15.06.05-30.09.05. Pass jääb peale 
esimese ostu sooritamist 
kauplusse. 
7. Väljaostetud värvid tuleb ka-
sutada vähemalt 12 kuu jooksul. 
8. Vallavalitsusel on õigus 
kontrollida värvide kasutamist. 
 
NB! Enne vallavalitsusse 
tulekut palun helistage ette, 
kontrollimaks kas hr. 
Konnapere on antud 
momendil ka kättesaadav! 

Vigala Vallavalitsus müüb
29.06.2005 kl 9.00 Vigala
vallamajas asukohaga Rapla 
maakond Vigala vald Kivi-Vigala
küla kirjalikul enampakkumisel 
Vigala vallas Manni ja Rääski 
külas: 
1. Elamu majavaldus Manni kü-
las, alghind 35 000 kr (kompleksi 
kuuluvad elamu, abihoone, kelder) 
(endine Manni ladu) 
2. Villaveski majavaldus Rääski 
külas, alghind 65 000 kr (endine 
üliõpilaste maja) 
Hooned müüakse vallasvarana, 
krundi erastamise võimalus. 
Tagatisraha 10% alghinnast ja 
osavõtutasu 100 kr kanda 
arveldusarvele 10802004562004 
Eesti Ühispank.  
Enampakkumisel osaleva isiku 
poolt tasutud tagatisraha 10% 
alghinnast ja osavõtutasu peab 
olema laekunud hiljemalt enne 
enampakkumise algust Vigala
Vallavalitsuse arveldusarvele.  
Hoonete müügi vormistamisega 
seotud kulutused kannab ostja.  
 
Pakutava kohta saab infot Vigala
Vallavalitsusest tel 489 2286. 
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Memme-taadi pidu 
 
Olen üsna kindel, et paljud Vigala 
inimesed ei tea tänini, et juuni 
esimesel pühapäeval toimus Vana-
Vigalas maakondlik memme-taadi 
pidu – vähemalt enne pidu ei 
teadnud seda paljudki, kuigi 
eelnev info oli maakonna ajalehes, 
piisavalt palju oli kuulutusigi. 
Mida siis memme-taadi pidu 
endast kujutab? Selle ürituse 
juured ulatuvad aastakümnete 
taha, kui Kohilas korraldati 
tolleaegse rajooni töö- ja sõja-
veteranide päev. Seda tõendab 
ajakirjanduski, ometi loetakse 
esimese memme-taadi peo kor-
raldajaks Kaiut, kuigi memme-
taadi peo nime all saadi kokku 
alles 1990. aastal. Tänavune pidu 
kandis järjekorranumbrit XX. 
Olgu selle numbriga, kuidas on, 
pidu jääb eakatele ikka toredaks 
peoks, kuhu tullakse kokku 
laulmiseks ja tantsimiseks. 
Pidu korraldatakse kordamööda 
maakonna erinevates keskustes. 
Kivi-Vigalas toimus pidu 1987. 
aastal Kivi-Vigala kooli staadionil. 
Oli juulikuu, ilm suviselt soe, pidu 
õnnestus kenasti. Siis aga leiti, et 
suvine pidu ei võimalda organisee-
rijatel suvepuhkust nautida ning 
peod otsustati pidada kevadel. 
Märjamaal peeti näiteks pidu 
maikuu lõpul, ilm oli väga külm ja 
tuuline, staadionil polnud ainsatki 
istekohta (laululava oli siis 
remondis). 

Kevadine ilm oli tihti tujukas, 
pidulised on saanud külmetada 
küll ja küll. Nii ei hellitanud meid 
ilm tänavusegi peo puhul, külma 
tuule eest ei kaitsenud Vana-
Vigala pargi puudki. 
Kui pakkusime käesoleva aasta 
peo kohaks välja Vana-Vigalat, 
siis oli sellel kaks eesmärki. 
Kõigepealt näidata, et meil on üks 
ilusamaid laululavasid maa-
konnas, pealegi kenas pargis. 
Teiseks soovisime, et jälle kord 
oleks meie kollektiivi tee peo-
kohta lühike. See viimane 
argument oli ja on paljudele vastu-
meelt, sest Vigala on ju nii-ii-ii 
kaugel! Huvitav, et meie tee 
vastupidises suunas ei ole teiste 
arvates üldse pikk. 
Ka oli huvitav teada saada, kuidas 
lahendatakse rahvatantsijate 
esinemine. On ju Vana-Vigala 
laululava esine kaugelt väiksem 
kui staadionid ja mitmed 
esinemiskohad, nii tantsisid Vana-
Vigalas üheskoos kuni kolm 
rühma, üks neist laval, teised 
rühmad said nii ka konkurente 
näha. Tantsijatest oli parem 
ülevaade. Kui Kivi-Vigala 
“Kullerkupp” laval tantsides 
ühtlases rivis publiku poole 
seljaga oli, hüüdis keegi publiku 
hulgast: ”Vaadake, kui ilusad 
mütsid neil on!” 
Tantsijatel oli selle võrra kergem, 
et ei pidanud kogu kavas olnud 
tantse tantsima. Eks laulavad 
ansamblidki rühmiti oma laule. 
 

Eks tagantjärele võib kuulda 
nurinat transpordi puudumise üle 
– ega seda polnud pealtvaatajatele 
organiseeritud. Ei ole varemgi, 
kuid et see Vigala ikka nii-ii-ii 
kaugel on, siis leiti see veaks 
olevat. Aga mis transporti oli vaja 
Vana-Vigalale, teistele lähematele 
küladele? Kohalikku rahvast oli 
väga vähe, ilm oli muidugi külm. 
Aga olgu siinjuures öeldud – olen 
esinejana osa võtnud paljudest 
memme-taadi pidudest, kuid ei 
saa öelda, et publikut kuskil palju 
oleks, ikka kipub pidu memmede-
taatide omavaheliseks peoks.  
Ega nooremadki sellest palju arva 
– möödunud aastal pühendas 
ajaleht “Nädaline” küll peo 
kajastamisele terve lehekülje 
(sedagi tasu eest), kuid samas 
numbris järgmised kaks lehekülge 
lemmikloomade näitusele. 
Käesoleval aastal oli lehes ka 
väike sõnum memme-taadi peo 
toimumisest.  
Kes tulemata jäi, peaks küll 
kahetsema – nägemata jäi Läti 
rahvatantsurühma esinemine, see 
oli võrratu, hoogne ja tohutu 
lustiga esitatud. 
Kuulmata jäi mittetulijail Vigala 
meeskvinteti esinemine, laste 
esinemine. 
Möödunud aastal teadustas peol ja 
esitas nalju Kaarel Tuvike. Sel 
aastal oli see amet usaldatud 
Peeter Kaljumäele, tema naljad ja 
laulud olid väga head, arvati, et 
paremgi Kaarel Tuvikesest. 
Minu suureks hämmastuseks 
kuulsin teiste paikkondade 
esindajate suust üllatust Vana-
Vigala pargi üle, laululava üle, 
näljamüüri üle. Mitmed ütlevad, 
et on küll Vana-Vigalas käinud, 
kuid ei olnud mõelnud kunagi, et 
ametikooli kompleksi ja mõisa 
taga midagi oleks. Nii et Vigala 
tutvustamiseks on palju ära teha. 
Peo lõppedes oli hea vaadata 
organiseerijate rivi – nii palju 
noori! Siinjuures ootavad nad 
hinnangut oma tööle, puhtast
südamest võin öelda – hästi 
tehtud, tublid olete! 
 

Kaie Bergmann
Memme-taadi peol osaleja

Maakondlikku laulu- ja tantsupidu jälgib järgmisel päeval Memme-taadi 
peol eeskavaga esinenud läti rahvatantsupaar
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Haigekassa reisiinfo 
 
Alanud on puhkuste periood. 
Seoses sellega tuletame meelde, 
et reisides teistesse Euroopa 
Liidu liikmesriikidesse, tuleks 
haigekassast kaasa võtta 
Euroopa ravikindlustuskaart 
või asendussertifikaat. 
 
Euroopa ravikindlustuskaardi 
või asendussertifikaadi alusel 
saab Eesti Haigekassas 
kindlustatud inimene 
ajutiselt teises riigis viibides 
vajaminevat arstiabi. 
Vajaminev arstiabi ei ole päris 
tasuta- maksta tuleb patsiendi 
omavastutustasud (nt 
visiiditasu, voodipäevatasu) 
vastavalt selles riigis 
kehtestatud  tariifidele. 
Täpsemat informatsiooni 
arstiabi kohta välismaal (ka EL 
liikmesriikde kaupa) leiate 
meie koduleheküljelt 
aadressilt: 
http://www.haigekassa.ee/kindl
ustatule/arstiabi_val/  
 
Kuna 19-aastastele ja 
vanematele kindlustatud 
isikutele väljastatakse Euroopa 
ravikindlustuskaart 
Haigekassa poolt tähtajaga üks 
aasta või lühemaks ajaks kuni 
kindlustuskaitse lõpuni, siis 
palume enne reisile minekut 
kindlasti kontrollida kaardi 
kehtivust. 
Kui vana kaart kaotab 
kehtivuse, saate uue tellida 1 
kuu enne vana kaardi 
kehtivuse lõppu.  
 
Täpsemat informatsiooni 
Euroopa ravikindlustuskaardi 
taotlemise kohta leiate 
aadressilt:  
http://www.haigekassa.ee/kindl
ustatule/haigekassakaart/ 
 
Haigekassa infotelefon 16363 
 

LASTE JA NOORTE 
FOTOKONKURSS 
„HEI, POLITSEI!” 
 
Politsei kuulutab välja 
fotokonkursi „Hei, politsei!“, 
mis on pühendatud Eesti 
Politsei 87. aastapäevale. 
Konkursi teemaks on: 
Minu lustakas suvi koos 
politseinikega. 
Konkurss toimub 01. juunist 
01. oktoobrini 2005. a kahes 
vanusegrupis: 
1) kuni 13- aastased lapsed 
2) 14 – kuni 18-aastased 
noored 
 
Fotosid ootame 
meiliaadressile: 
Hei.politsei@pol.ee 
Paberil fotosid võib saata 
märgusõnaga „Fotokonkurss“ 
aadressil: 
Julgestuspolitsei, Ädala 4E 
10614 Tallinn 
 
Esitatud pilte saab vaadata 
politsei kodulehel 
www.pol.ee 
 
Võistlustööle tuleb lisada: 
autori nimi, kool, klass, 
kodune aadress, 
telefoninumber ja/või  
e-posti aadress. 
 
Mõlema vanusegrupi 
kolme paremat 
premeeritakse 
digifotoaparaadiga. 

Kodanikeühenduste 
suveseminar 
Kuidas olla nähtav? 
 
18 - 19. august ja 7. oktoober 
2005 Kohila Koolituskeskuses 
 
Suveseminari esialgne kava:  
 
I päev 
18. august kell 10 - 17  
• Organisatsiooni reklaamimise 

erinevad võimalused 
• Kuidas ennast inimestele 

nähtavaks teha? 
• Kodulehekülje kujundus, 

haldamine jms 
 
II päev  
19. august kell 10 - 17 
• Kodulehe jm enesetutvustuse 

materjalide praktiline 
harjutamine 

• Konkursi väljakuulutamine 
parimale enesetutvustuse 
projektile 

• Seminari üllatusesineja 
 
Koolitus toimub loengu ja 
rühmatööde vormis.  
Koolituse lektorid on oma ala 
spetsialistid meedia, turunduse 
ja infotehnoloogia valdkonnas. 
 
Kahe õppepäeva tasu ühele 
osalejale 50 kr (sisaldab 
paljundusmaterjale, lõunasööke, 
kohvipause). Seminari toetavad 
Balti Ameerika Partnerlus-
programm ja Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutus. 
 
III päev toimub oktoobris 
• Loeng meediateemadel 
• Parimate projektide 

tunnustamine ja nende 
elluviimise toetamine 

 
Suveseminari korraldajad on 
Raplamaa Omavalitsuste 
Arengufond (ROAF) ning 
Raplamaa Arendus- ja 
Ettevõtluskeskus (RAEK) 
 
Lisainfo:   
tel 489 4755, anneli@raek.ee või 
tel 485 5686, 
arengufond@raplamaa.ee 
Tallinna mnt 14 RAPLA 
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    Noortekeskuse projekt 
“Köögi-Kata & Koka -
Karla söögikursus” 
 
Kord aastas kuulutatakse Eestis 
välja ANK projekti konkurss, mille 
kaudu toetatakse üle eesti 
noortekeskuste ettevõtmisi. 
Kahjuks jagatakse seda raha 
vastavalt noorte arvule 
maakondades ja sellepärast 
saavadki väiksemad keskused, 
mis niigi väiksemate võimalustega 
ka  vähem raha. Kuid tegelikult ei 
ole ilus viriseda ja tuleb tänulik 
olla sellegi võimaluse eest.  
Tegelikult tahtsin ma hoopis 
tutvustada meie keskuse projekti 
ja teid kõiki selles kaasa lööma 
kutsuda. 
“Köögi-Kata & Koka-Karla 
söögikursus” projektiga tahame 
noortekeskusesse sisse seada 
korraliku    köögi-   ja    sööginurga 

ning elementaarse varustuse nii 
igapäevaseks kasutamiseks kui ka 
sündmuste ja laagrite 
läbiviimiseks. Kuna koolipäevad 
on pikad, aga vanemate tööpäevad 
veelgi pikemad, ei jäägi noortel 
muud üle, kui ise omale süüa 
hankida. Kõige lihtsam viis selleks 
on teadagi - poodi krõpsupaki ning 
Coca-cola järele. Kui aga ise pisut 
vaeva näha, võib palju väiksema 
raha eest saada tervisliku toitu. 
Avatud köök hakkab toimuma üks 
kord nädalas, päev sõltub laste 
tunniplaanist. Omaalgatuslikult 
võivad noored kööki kasutada ka 
tavapäevadel.  
Veel on plaanis avaldada parimad 
retseptid kohalikus vallalehes 
„Köögi-Kata & Koka-Karla 
soovitavad“ rubriigis. 
Iga kuu on pühendatud mingile 
kindlale teemale. Septembrikuu 
teemaks on “VÕLUV VÕILEIB”. 
Kuu             tahaks           lõpetada  

võileivatordiga, mis valmistatakse 
koos lemmikõpetajaga. Oktoobris 
teeme salatit. Novembris 
valmistame koos isadega kooke. 
Kogu ettevõtmine lõppeb 
detsembris üritusega “KOKKADE 
ADVENT”, kus toimub piduliku 
advendilaua katmise konkurss ja 
Köögi-Kata või Koka-Karla 
Tunnistuse väljaandmine. 

Projekti raames kuulutame välja 
ka kaks konkurssi : 
1. kokaraamatute koostamise 
konkursi. Tingimuseks, et noo-
red on need retseptid ka ise ära 
proovinud, kaunilt lauale sätti-
nud ja  pildistanud. Konkurss 
lõppeb 30. novembril 2005.a. 
2. “Köögi-Kata & Koka-Karla“ 
logo  ja maskoti konkurss.
Konkurss lõppeb 10. septembril. 
Projekti toetab Rapla Maavalitsus 
18 847 krooni. 
 

Astra Põlma
 

Sotsiaalministri 
vastuvõtul 
 
Juunikuu algul leidsin oma 
postkastist kutse: 
“Sotsiaalminister Jaak Aabil on au 
kutsuda Teid, pr. Kaie Bergman, 
vastuvõtule Poska Päevakeskuses 
kolmapäeval, 15. juunil 2005 kell 
12.00”. 
Reeglina ei järgi ma ühtki kutset, 
kus mu nimi pole õieti kirjutatud. 
Aga seekord tegin erandi, mõelda 
vaid – ministril on au kutsuda 
mind! Mina oleksin sõnastanud 
kutse nii: “Pr. K. B., Teil on au 
minna...” 
Mingit muret ei olnud, mida selga 
panna – vastuvõtt on päevane, 
pealegi ei tunne seal keegi minu 
garderoobi, kui vana seal mingi 
riietusese on. Probleem oli hoopis 
jalanõudes, haigete jalgadega ei 
saa kõike kanda, päris kantutega 
on linna piinlik minna. Poska 
Päevakeskus on Kadriorus, üsna 
kaugel trammi- ja bussipeatustest, 
aga sinna ma jõudsin ning nagu 
enamikel pensionäridest tavaks, 
pool tundi varem, saab teistega 
suhelda. Suur osa rahvast oli 
kohal enne mind, õu ja koridor  

oli ootajatest tulvil, kõik ootavad 
püstijalu. Täpselt kell 12.00 
saabus minister ning tema järel 
paluti meid saali, soovijatel paluti 
istuda. Soovijaid oli rohkem kui 
toole, kuigi neid juurdegi toodi. 
Härra minister tervitas meid väga 
lühidalt, mainis, et taoline üritus 
toimub viiendat korda, kutsutud 
on tublimad neist, kes ennast-
salgavalt teevad tänuväärset 
ühiskondlikku tööd, saamata selle 
eest sentigi. Siinkohal ta küll 
eksis, sest kohalolijate seas oli 
mitu riigijuhti kes oma töö eest 
mõne krooni ikka saavad. Mõnedki 
kuulusid kohalikesse voli-
kogudesse, kus koguni esimehena, 
paljudes volikogudes see töö 
hüvitatakse. Aga enamus ei saa 
tõesti mingit tasu. 
Ministri tervituse järel esitas 
Tallinna 32. Keskkooli tütarlaste 
trio kolm laulu, väga kaunis esi-
tus. Seejärel tänati meid indivi-
duaalselt – igaüks sai raamitud 
tänukirja ning päevakohaselt 
kujundatud kruusi. Igaühe puhul 
loeti ette ka maakonnast antud 
iseloomustus, õnneks ainult 
positiivne. Neid kuulates võis 
ainult imestada, kui laiahaar-
deline on pensionäride tegevus ja 

huvialad. Loomulikult kuulasin 
suure huviga enda oma – ma ei 
olegi oma harrastusi ritta seadnud 
ning alles nüüd sain aru, miks 
mul kodustele töödele alati aega ei 
jätku. 
Tänusõnad kuuldud, läksime ühis-
pilti tegema, seejärel pakuti keha-
kinnitust rootsi laualt (väga rikka-
likust, kõige maitsmine ei tulnud 
kõne allagi). Püüdsime ühitada 
seismist, söömist ning vestlemist 
ja avastasime, et härra minister 
polegi meie hulgas, ta oli lahku-
nud kohe pärast pildistamist. 
Olime kurvad ja nördinud –
kutsub endale poolsada külalist, et 
temal on see au ning ei leia 
tunnikestki meiega vestlemiseks. 
Raplamaalt oli kutsutud veel 
Helle Stukis. Vigala rahvale aga 
teadmiseks – Paide maakonna 
esindajaks oli Paide pensionäride 
esindaja Helga Rööpson (Siim) –
nii oli sünnilt Vigala naine ka 
esindatud. 
Kokkuvõtteks jäi mõlema ministri 
poolt välja öeldud mõte – olete 
tublid, jätkake samas vaimus, 
kuid hoolitsege ka selle eest, et 
keegi teie tööd jätkaks. 
 

Kaie Bergmann
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“Kirves ja kuu” 
Sillaotsal 
 

Vana-Vigala Näitetrupp „Topelt-
Kiiks“ annab teada, et ka sellel 
suvel võib meid näha Sillaotsa 
Talumuuseumis näitemängu 
tegemas. Tänavu toome teieni 
Mart Raua külaromaani põhjal 
loodud tüki „Kirves ja kuu“. 
Näidendi tegevus toimub esimese 
Eesti Vabariigi ajal Taadermaa 
talus, mille peremeheks on karmi 
käe ja asise olekuga Tiit (Roland 
Saar), kes „kõik oma naised ja 
lapsed töö tegemisega ära 
tapnud“. Tülli läheb ta ka oma 
viimase teenija Manjakaga, kelle 
ta öösel talust välja kihutab.  

Hoopis teise pöörde võtab Tiidu 
rahulik peremehepõlv siis, kui 
tallu asub teenima Linda (Astra 
Põlma), kes juba esimesel päeval 
justkui päris perenaine talus 
kamandama hakkab. 
Teises vaatuses saabub koju ka 
Tiidu kunstnikust poeg Vidrik 
(Hannes Saassi), kes aastate eest 
maailma avastama läks.  
Vidriku pea on täis kunsti ja 
lennukaid mõtteid. Isa ja poja 
vahel tekib omamoodi võimu ja 
vaimu võitlus, kuid täit tõtt pole 
nagu kummalgi pool, kui siis 
vahest Lindas.  
Lugu on ladus ja täis nii muhedat 
huumorit kui ka külaelu 
traagikat. 

Teistes suuremates osades 
mängivad Anu Otti, Anneli 
Ülemaante, Ants Pütsepp ja Jaan 
Kuusik oma lõõtsaga. Etenduse 
pühendab „Topelt Kiiks“ oma 
juubeli aastal Eestis käivale 
kunstiaastale. Eks ole meie 
näitlejate „kiiks“ suuresti kunsti 
poole püüdlemisega seotud. 
 
Etendused Sillaotsa Talu-
muuseumis toimuvad:  
9., 23. juulil ja 13. augustil 
algusega kell 19.00 
Piletid on hinnaga 25 kr, soodus-
pilet lastele ja pensionäridele 20 kr 
ning perepilet 50 krooni. 
 

Astra Põlma 

kavaga, milles pidi olema ka 
4. juunil Vigalas toimunud 
maakonnapeo laul Ringmängulaul. 
Eriti tormilise aplausi osaliseks sai 
ainulaadne ansamblikoosseis, mis 
koosnes ainult õpetajatest –
dirigentidest. 
Heatahtlik žürii tõi välja esinenud 
kooride positiivsed küljed. Kõik 
dirigendid said tänatud aukirjade 
ja meenetega. Festival lõppes 
Viljandi Kultuuriakadeemia 
rahvamuusikute esinemisega. 
Suurteks abilisteks olid mulle nii 
lastekoori lapsed kui kooli tiim. 
Eriti kiideti külaliste poolt kooli 
kööki, mille taga on kokk Rutt 
Rasva ja Katrin Klimenko. Neid 
abistasid omakorda Kadi Kuldma, 
Veroonika Vuks, Aileen Kreuz ja 
Kaisa Kristin. Tänan ka kooli 
direktorit Harri Kivit, kes hoolitses 
helivõimenduse eest ja jäädvustas 
sündmuse filmilindile. Korral-
dajana tänan oma õpilasi Mari-Liis 
Kalmust, Triin Jüürmanni, Maarja 
Paluojat, ja eriti Liis Tuulat. 
Tänan ka kooli puhtuse eest 
vastutavaid töötajaid Viive Jõendit 
ja Ülle Suurkaske, kes hoidsid oma 
valvast pilku koolimaja ruumidel 
terve pika päeva.  
Lõpetaksin siinkohal Rapla 
laulustuudio dirigent Thea Paluoja 
mõttega – meie südametesse jäi 
sellest päevast “päike” ning selle 
kiired saadavad meid veel kaua 
kõigil teedel. 
 

Aili Soonberg

Anderseni-aasta  
 

Üle kogu maailma tähistatakse 
kuulsa muinasjutuvestja H.Ch. 
Anderseni 200-ndat juubelit, sama 
väärikalt tehakse seda ka Eestis. 
Kivi-Vigala Põhikool ja 
raamatukogu korraldasid ühiselt 
kaks Anderseni juubelile pühen-
datud üritust, kus osalesid kooli 
kõik klassid. Toimus üritus 
“Anderseni muinasjututuba”, kus 
põhjaliku ülevaatega kirjaniku 
huvitavast elukäigust ja 
loometeest esinesid kooli ema-
keele õpetaja ja raamatukogu 
juhataja. Järgnes muinasjuttude 
vestmine; iga klassi esindaja 
jutustas ühe Anderseni muinas-
jutu ja nii selgitati välja parim 
muinasjutuvestja. Lõpetuseks 
korraldati Anderseni-teemaline 
viktoriin eraldi nooremale ja 
vanemale vanuserühmale. 
Maikuu lõpus toimus Anderseni 
muinasjuttude põhjal esitatud 
näidendite konkurss. Selleks 
valmistuti juba pikemat aega ning 
oma panuse ürituse korda-
minekuks andsid koos lastega ka 
klassijuhatajad. Iga klass valis 
lavastamiseks muinasjutu. Oli 
ehedat näitlemislusti ja pisut ka 
esinemisnärvi. Žürii hindas iga 
esituse puhul parimaid 
osatäitmisi; huvitavamaid 
kostüümilahendusi ning jagati ka 
väikesi meeneid.  
Emakeele õpetaja Eve Kärsna tegi 
eelpoolkirjeldatud ürituste 

kordaminekuks ära suure töö. 
Alati leiab ta aega ning häid ideid 
ühisteks ettevõtmisteks. Plaanis 
on veel läbi viia kaks kogu 
koolipere hõlmavat üritust, 
septembris ja oktoobris. Neist aga 
juba pärast suvepuhkusi. 
Soovitan ka täiskasvanuile 
vahelduseks lugeda muinasjutte. 
On ju tore taas lapsepõlvemaile 
rännata, nautida muinasjutu-
maailma võlu ning hetkeks 
unustada argielu mured ja rutud. 
Selleks sobivad väga hästi just 
H.Ch.Anderseni muinaslood.  
 

Mai Sipelgas

Kõlagu laul üle maa … 
 

Nii algab Raplamaa lastekooride 
festivalilaulu refrään.  
2. aprillil tuli Kivi-Vigalasse 
kokku rohkesti laululapsi üle 
maakonna. Kivi-Vigala Põhikooli 
lastekoor ja muusikaõpetaja Aili 
Soonberg korraldasid IV 
Raplamaa lastekooride festivali. 
Peo jaoks kaunistasime kooli 
spordisaali. Päev, mis oli täis 
päikesepaistet ja laululusti, algas 
avakõnede ja ühislauludega. 
Toimus kontsert kirikus, kus 
esinesid külalistena ka need 
lapsed, kes on eelnevatest festi-
validest osa võtnud. Nad esitasid 
vanamuusikat, neid juhendas 
Urve Uusberg. Õhtusel kontserdil 
kooli saalis esines iga koor väikese 
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 Maadlus 
 
Paikusel toimus 2. aprillil Jõudi 
meistrivõistlused, kus 
Karlis Kaldma -  42 kg I 
Madis Alesmaa -  42 kg II 
Jaan Kuusik -  46 kg I 
Sander Viljastu -  55 kg II 
Ranno Laane -  74 kg III 
 
8.-9. aprillil toimusid Märjamaal 
Eesti meistrivõistlused  kuni 20 
aastastele, kus Tiit Kuusik 
saavutas (84 kg) III koha ja Rait 
Thomberg (96 kg) I koha. 
 
Eesti meistrivõistlused kuni17. 
aastastele viidi läbi 29. - 30. 
aprillil Tapal, kus 
Jaan Kuusik -  46 kg II 
Ardo Arusaar -  76 kg I 
 
 

Samas said kõik soovijad kätt 
proovida õhupüssiga laskmises, 
teha jalgrattal vigursõitu ning 
võistelda veega täidetud 
õhupalli võistkondlikus 
viskamises-püüdmises. Neil 
aga, kel eelnevalt jalgratturi 
juhiloa saamiseks 
teooriakoolitus läbitud, oli 
võimalus anda sõidueksam 
politseiniku valvsa pilgu all. 

Kogu päeva veetis laste keskel 
politsei maskott Lõvi Leo, kes 
lastega mängis ning neile 
kleepse ja komme jagas. Oli väga 
tore ja sisukas päev ning ilmgi, 
mis hommikupoolikul üsna 
tuuline ja vihmane kippus 
olema, muutus õhtuks 
päikesepaisteliseks. 
 

Silja Käär

Silja Käär ja Lõvi Leo spordivägesid juhtimas 

Spordipäev 
 
19. mail toimus Vana-Vigalas 
üks väga põnev ja erakordne 
üritus – Politsei- ja spordipäev. 
Idee ja algatus selle toreda 
ürituse korraldamiseks tuli 
Raplamaa Politseiameti poolt. 
Spordivõistlustest võttis osa neli 
võistkonda – õpilased, õpetajad, 
vallavalitsus ning politsei. 
Õpilaste ja õpetajate 
võistkonnad koosnesid kõigi 
kolme valla kooli esindajatest. 
Mõõtu võeti jalgpallis, korvpalli 
vabavisetes, kombineeritud 
teatevõistluses, võrkpallis ning 
köieveos. 
Kui punktide kokkulöömiseks 
läks, selgus, et võrdse 
punktisumma on kogunud 
õpilaste ja politsei võistkonnad. 
Karikavõitja väljaselgitamiseks 
võistlesid politseinikud ning 
õpilased lisaks rahvastepallis, 
mis pinged kõrgpunkti keris. 
Sellest pallilahingust väljusid 
võitjatena õpilased.  
Tegevust oli lisaks eelnimetatud 
neljale võistkonnale ka kõigil 
Vana-Vigala põhikooli õpilastel, 
kes võistlesid traditsioonilistel 
spordipäeva aladel. 

17. aprillil peeti Vändra lahtine 
matt 94.a sündinud ja 
nooremate vanuseklassis. 
Holger Algma 38 kg II 
(90. a – 93.a sünd) 
Marek Lainela 35 kg III 
Madis Alesmaa 38 kg II 
Jaan Kuusik 47 kg I 
Sander Viljastu 59 kg I 
Jürgen Algma 73 kg II 
 
07. mail toimunud Kehtna Liud 
võistlustel tõid häid kohti: 
Marek Lainela 32 kg I 
Jaan Kuusik 48 kg II 
Madis Alesmaa 42 kg III 
Sander Viljastu 60 kg II 
 

Olev Nisumaa
maadlustreener

 

Leitud laste 
pluss-prillid. 
 
Küsida Märjamaa 
TÜ Kivi-Vigala 
kauplusest. 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 2288 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 2287 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 

Juunikuu sünnipäevalapsed 
 
Regina Pedosk 03.06 86 
Linda Illimar 24.06 86 
Erika Kanter 07.06 80 
Agnes Rõõm 03.06 75 
Ilmi Tõnisson 08.06 75 
Heinu Teedla 07.06 65 

 
 

Juulikuu sünnipäevalapsed 
 

Evsimia Laanemets 10.07 85 
Erich-Johannes Rukki 08.07 84 
Jaan Ueson 10.07 84 
Asta Alt 05.07 83 
Leida Üürike 12.07 81 
Vaike Ester 08.07 80 
Agnes Jalakas 19.07 80 
Aino Kaldvee 01.07 65 
Imbi Sinikas 13.07 65 
Õie Kimp 04.07 60 
Sinaida Pajur 22.07 60 

 
 

Hingele härmaõilmetest hellust, 
silmisse suvist päikest ja kelmust. 

Kõike kaunist,  
mis armsaks teeb elu,  
kurve ja sirgeid teid –  

neis peitubki ilu. 
 

Palju õnne! 

Tahan tänada HARRI KIVI ja HILLAR ORAVA'at 
mulle osutatud abi eest ning Vana-Vigala 
Põhikooli, kes talusid minu ärakäimisi kolme 
aasta vältel, mil omandasin kõrghariduse 
Tallinna Ülikoolis. 
 

Anneli 

Folklooriselts 
KIITSHARAKAD kutsub: 
 
KULTUURIREISILE  
Ida-Virumaale 1. - 3. juulil 
• soomatk jm looduselamused 
• Kohtla kaevanduspark-

muuseum 
• Narva kindlus-muuseum 
 
FOLKLOORILAAGRISSE  
2. - 7. augustil 
• kandlemäng, rahvalaul, -tants 

ja -mängud, jutuvestmine,  
meisterdamine, kohtumised, 
väljasõidud 

• hilisõhtused kandletunnid 
täiskasvanutele 

 
PÄRIMUSPÄEVALE  
7. augustil 
• kell 12 töötoad 
• kell 15 pärimuskontsert 
• ühistegevus 
 
Täpsem info seltsiliikmetelt või 
aadressil: kiitsharakad@hot.ee 
 

Registreerumine laagrisse toimub 
1. juulini.  
 

Meie hulgast lahkunud 
 

Meida-Loreida Õige 
Lidia Mõis 

Heinu Kärme 
Helmi Aosaar 

Vello Allan Lainevoog 


