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Head alanud aastat! 

Ja ongi üks aasta jälle läbi - kellele hea, kellele kehvem. 
Viimasesse detsembrikuusse mahtus Vigala jaoks 
hämmastavalt palju häid sündmusi.  
Eelkõige viperusteta möödunud jõululaupäevane 
jumalateenistus, mida Eesti Televisioon üle kandis.  
Ülemisel fotol ongi jäädvustatud hetk, kui Linda Keller 
ulatab presidendipaarile traditsioonilise kingituse –
Vigala kirikirjas käpikud.  Pikemalt saab jumala-
teenistusest lugeda lk 5. Artikli ja foto autor Jaan Viska. 
Kõrvaloleval pildil näitab trompetist Mart Nuut Vigala 
Hooldekodu elanikele, kuidas saab trompetit jalaga 
mängida. Terve ansambel Apelsin käis vana-aasta õhtul 
hooldekodu hoolealustele tasuta kontserti andmas – väike 
aastalõpu heategu. (Riina Viibuse lugu lk. 4) 
Leheküljel 8, pealkirja all Tuleristsed, saate lugeda Arno 
Kaera artiklit Vigala neiu Jaanika Kuusiku 
debüteerimisest dirigendina Tallinnas Rahu kirikus. 
Vigala apteegi laienemisest Märjamaale kirjutab lk. 6 
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar. 
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli projekt “Uus 
võimalus” tunnustati Tõukefondide aastakonverentsil 
“Kõige uuenduslikuma ideega projekti” tiitli omanikuks 
(lk 9). 
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 Uudiseid Vana-Vigala 
Põhikoolist 
 
Nagu juba traditsiooniks on 
kujunenud lõpetab iga veerandi üks 
suur kiitmise päev. Kiidame 
tublisid õppijaid-sportlasi-lauljaid-
tantsijaid.  
II veerandi lõpukiitmist alusta-
sime väga tublidest õpilastest: 
I klass - Martin Rudak, Evely 
Lebin, Adeele Zagurski, Hans 
Veskimägi 
II klass - Teet Roosi, Mery-Liis 
Välis, Kersti Einling 
III klass - Sigrit Nurm, Signe-
Renate Saar, Triinu Ülemaante 
IV klass - Doris Välis 
VI klass - Tanel Paavel 
VIII klass - Mare Paavel 
Lisaks on meil veel 30 õpilast, kes 
õpivad hästi ja väga hästi.  
II veerandi jooksul on sportlased 
tublilt esindanud oma kooli nii 
maakonnas kui ka vabariiklikel 
võistlustel. Kõik võistkonnad, kes 
saavutasid auhinnalisi kohti, on 
siinkohal ära toodud: IV-V klassi 
poiste rahvastepalli võistkond 
saavutas maakonnas I koha ja 
vabariiklikel võistlustel VI koha 
ning tublid mängijad olid: Taavi  

 

Saksa keele päev 
 
24. novembril toimus Rapla 
Ühisgümnaasiumis saksa keele 
päev. Kivi-Vigala Põhikoolist võttis 
osa neli üheksanda klassi õpilast: 
Gerli Klementsov, Sille Sisas, 
Martin Malm ja Siim Jaagant. 
Jõudes Rapla Ühisgümnaasiumisse, 
oli meil natuke aega kooliga 
tutvumiseks. Seejärel kogunesime 
auditooriumisse, kus näidati saksa-
keelset videolõiku Rapla maa-
konnast. Seejärel pidi iga õpilane 
võtma loosi. Loosilehel oli kirjas 
grupi juhendaja nimi, selle alusel 
jagati meid gruppidesse. Kõik Kivi-
Vigala õpilased sattusid erine-
vatesse rühmadesse. Kui rühmad 
olid valmis, läks iga grupp eraldi 
klassi, et kuulata, mida põnevat 
räägitakse. Rühmi oli kokku viis. 
Gerli grupi juhendajaks oli 
Katarina, kes on pärit päris 
Saksamaalt, kuid hetkel viibib 
Eestis Pahklas. Katarina jutustas 
Pahkla elust ning Saksamaast. 
Sille sattus ühe noore tüdruku 
Elena rühma. Elena on samuti pärit 
Saksamaalt, kuid hetkel viibib ka 
 

Kliss, Silver Liitmäe, Aleks Sõber, 
Kalmer Nasir, Sven Harlamov,
Lauri Kannela, Marek Lainela, 
Raido Liitmäe, Ago Meister, Ego 
Meister, Riho Tammis, Vladimir 
Vodolaztšenko. 
Poiste võrkpallivõistkond saavutas 
maakonnas II koha: Veiko Nööp, 
Martin Nurm, Raivo Nööp, Rauno 
Rego, Viljo Karik, Taavi Roosi. 
Nike Cup korvpalliturniiril 
saavutati põhikoolide osas III koht, 
võistkonnas mängisid: Viljo Karik, 
Taavi Roosi, Marko Piir, Rene 
Sõber, Vallo Aasa, Raido Krosmann, 
Harle Lasarenko, Tõnis Välis, 
Kristjan Krasnikov, Jaan Kuusik.  
Meie kooli õpilastest olid maakonna 
parimate sportlaste vastuvõtule 
palutud Marek Lainela, Jaan 
Kuusik, Sander Viljastu, Jürgen 
Algma, Erno Rohtoja. 
Kiitus kõigile tublidele sportlastele! 
Uueks aastaks soovime kõigile 
tublidele veel tublim olemist, 
natuke vähem tublidele pingutamist 
tubliks saamiseks. Ilusat ja tegusat 
uut aastat! 
 

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikooli

õppealajuhataja

Tublid õpilased Kivi-
Vigala Põhikoolis 
 
Teise veerandi lõpetasid ainult 
viitega järgmised õpilased: 
2. klass – Doris Altmets, Kärolin 
Lints, Keitlin Niit ja Pille Siimar 
3. klass – Kristina Muhu 
4. klass – Liis Siimar  
5. klass – Karolin Niit 
6. klass – Sandra Soosaar 
Neljade ja viitega õppisid järgmised 
õpilased: 
2. klass – Reigo Alu, Keily Moks, 
Annabel Vaarma 
3. klass – Kert Kukk, Perje Paukku, 
Tauno Roland, Andrin Veiand  
4. klass – Cathy Amann, Triinu 
Rokk 
5. klass – Katre Amann, Piia Laan 
6. klass – Aileen Kreuz, Tanel 
Viimne  
7. klass – Sille Jõendi, Marin Laan, 
Viiu Roosi  
8. klass – Mari-Liis Kalmus, Anre 
Kuldja 
9. klass – Siim Jaagant, Margus 
Liiva, Sille Sisas, Rainer Soosaar 
 

Leili Jaagant
Kivi-Vigala põhikooli

õppealajuhataja

 

Eestis Pahklas. Elena elab Pahklas 
eesti perekonna juures, kes ta 
aastaks enda juurde võttis. Elena 
ülesandeks oli suvel aidata peret 
piimatööstuses ning talvel peab ta 
aitama valmistada jõuluküünlaid. 
Martin oli grupis, mille juhendajaks 
oli noor Eesti tüdruk Katrin, kes 
eelmisel aastal oli Saksamaal 
vahetusõpilaseks. Kokku on  Katrin 
elanud kahe pere juures. Esimese 
pere juures ei läinud tal hästi ja ka 
kool ei olnud kõige parem. Vanemad 
ei suhtunud temasse just kõige 
paremini ja tal tekkis tihti 
koduigatsus. 
Vahepeal pidas ta isegi plaani 
Eestisse tagasi tulla, kuid ta sai 
oma probleemid lahendatud ja jäi 
Saksamaale. Teises peres 
Münchenis läks Katrinil palju 
paremini. Sealne kool oli super ja 
sealt leidis ta endale rohkem sõpru. 
Tema peamisteks hobideks olid 
kõhutants, rulluisutamine ja 
jalgrattaga sõitmine. Katrin rääkis 
oma grupile, et Eestis lõpetas ta 
kümnenda klassi, aga Saksamaal 
käis ta uuesti kümnendas klassis, et 
oleks natukenegi kergem. Hinded 

olid Katrinil vahetusõpilase kohta 
head, enamus olid kolmed, neljad ja 
ka mõni viis (Eesti hinnete järgi). 
Siimu rühma juhiks oli Mai, kes 
rääkis Rapla ja Kreiserlauterni 
vahelisest sõprusest. Siimu rühm oli 
arvutiklassis ja nad said 
informatsiooni ka internetist järele 
uurida ning arvutist pilte vaadata. 
Peale seda, kui juhendaja oli oma 
jutu lõpetanud, oli iga rühma 
ülesandeks valmistada plakat, kuhu 
kõik kuuldud informatsioon tuli 
kirja panna. Selleks kõigeks anti 
aega kaks tundi. Rühmad said 
plakati valmistamiseks kasutada 
markereid, värvilisi pabereid, liimi 
ja kääre. Mõnel rühmal oli plakatite 
peal ka fotosid ja väljalõikeid. Peale 
lõunat oli aeg oma töid näidata. 
Kõikidel gruppidel olid toredad 
esitlused. Üks rühm tegi oma 
esitluse arvuti abiga 
slaidiesitlusena. Lõpetuseks 
laulsime ühe saksakeelse laulu ja 
see tore päev oligi selleks korraks 
läbi. Kivi-Vigala Põhikooli õpilased 
jäid selle üritusega rahule. 
 

Sille Sisas ja Gerli Klementsov
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Detsembrikuu Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 
Detsember on tavaliselt kooli-
rahvale väga kiire ja ootuserohke 
kuu – saabumas on jõulud ja teise 
õppeveerandi lõpp. Kes novembris 
oli veidi laiselnud, pidi jõulukuul 
eriti tubli olema, et tunnistusele 
häid hinded saada ning 
päkapikkudele head muljet jätta.  
5. detsembril oli 5.-9.klasside 
õpilastel võimalus kuulata Eesti 
Kontserdi poolt pakutavat 
muusikalektooriumi “Musketärid 
Eesti muusikas”. Ivi Rausi esitas 
klaveri ja kontrabassi saatel 
tuntumaid ja veidi vähemtuntuid 
palu Eesti jazzmuusika 
valdkonnast. Kuulda võis laule, 
mis enamuses pärinesid Valgre, 
Oidi ja Naissoo loomingust. 
Esindatud olid ka mõned laiemale 
avalikkusele tundmatud noored 
Eesti heliloojad. 
16. detsembril käisid kooli alg-
klassid Pärnu Endla teatris 
vaatamas uut lavastust “Kaval-
Ants ja Vanapagan”. Tagasi tuldi 
positiivse teatrielamusega –
lastele väga meeldis! Ka õpetajate 
sõnul on tegemist teatritükiga, 
mida võiks kogu perega vaadata –
kellelgi ei tohiks igav hakata! 
Enne jõule kaunistasid lapsed 
klasse ja tervet kooli, et jõulu-
meeleolu kogu majja tuua. Tänavu 
kaunistasime kooli rahvalikus ja 
lihtsas stiilis – loobusime elektri-
küünaldest ja säravast kullast-
karrast. Tulemus sai päris tore!  
Jõulupidusid toimusid jälle kahel 
päeval, nagu meil tavaks saanud. 
21. detsembril pidasid oma 
rahvalikus stiilis jõulupidu 
algklassid. Eeskava sidus Anne 
Maasiku jutt sellest, kuidas 
vanasti eestlased jõule pidasid. 
Laval oli ehtne Eesti pere – ema 
(õpetaja Raili Roosi), isa (direktor 
Ain Keerup), vanaema (õpetaja 
Alide Ljubomirova) ja lapsed 
(Triinu Ülemaante ja Sander 
Liitmäe). Tegemist oli vana aja 
perega, kes oma jõuluõhtusi 
toimetusi tegi ja jõulujuttu vestis, 
isegi jõulud ehk jõuluõled toodi 
tuppa. Kõik algklasside lapsed olid 
peol osalised – peaaegu kõik olid 
ka rahvariietes  ning jälgisid 
saalis toimuvat mõnusasti vaibal 

istudes. Peo lõpu poole mängiti 
rahvalikke mänge: looga alt läbi 
pugemist ja mustlasmaadlust ning 
tüdrukud ennustasid mehele-
saamist – eks selle mehele-
minekuga on neil veel ikka 
üksjagu aega, aga mäng pakkus 
tüdrukutele parasjagu elevust. 
Keset mängulusti saabus lõpuks 
ka jõuluvana. Eriline oli pidu ka 
selle poolest, et süntesaatori- ja 
makimuusikat seekord ei kõlanud 
- laule ja tantse saadeti lisaks 
klaverile veel parmupillil, hiiu-
rootsi kandlel ja akordionil. 
Järgmisel päeval pidasid pidu 5.-
9.klassi õpilased. Kavas olid 
laulud kõikide klasside, lastekoori, 
kooli segaansambli ja 5.klassi 
õpilase Anni Vitsbergi esituses, 
luulekava, kandlelood ning 
showtants. Kogu pidu sidus Leelo 
Tungali jõulujutt “Peetri 
päkapikk”, mida lugesid vaheldu-
misi üheksa poissi viiendast kuni 
üheksanda klassini. Tegemist on 
ühe muheda looga, mis räägib 
väikese Peetri suhtest päkapikk 
Ferdinandiga, keda Peeter nii 
väga näha tahtis, aga siiski ei 
näinud, sest päkapikud armasta-
vad laste juures käia just siis, kui 
nad magavad. Lõpuks, kui Peeter 
juba ise isa oli, kohtus ta siiski 
päkapikk Ferdinandiga ja sai 
vastused paljudele lapsepõlves 
õhku jäänud küsimustele.  
 

Kui peo eeskava läbi sai, ei 
tulnudki jõuluvana, vaid hoopis 
stiilne “Jõulutibi” Hollywoodist, 
kes tahtis Vana-Vigalas filmi-
võtetega algust teha ning otsis 
oma uue filmi jaoks näitlejaid ja 
igasugu ametimehi. Kõikidesse 
osadesse kinnitati 9. klassi 
õpilased ja vastavasisulised lepin-
gudki sai sõlmitud. Detsembri 
keskpaiku kirjutas iga klass 
soovidekirja küll jõulumehele, aga 
imelikul kombel olid need hoopis 
Jõulutibi kätte sattunud. Nii tuli 
kõigil õpitud laulud hoopis talle 
laulda. Õnneks oli jõulutaat ikka 
kingitused Jõulutibile kaasa and-
nud ja kõik lõppes õnnelikult. Pidu 
jätkus meeleoluka diskoga.  
23. detsembril tulime kooli veidi 
hiljem. Üheskoos koristasime 
koolimaja ja pidasime veerandi-
lõpu aktuse. Kui tunnistused käes, 
olid õpilased, õpetajad ja kooli 
töötajad oodatud Vana-Vigala TTK 
sööklasse, kus pakuti jõululõunat, 
mis seekord eriti pidulik ja 
külluslik oli.  
Loodan ja soovin, et selle kahe 
nädala jooksul jõuavad lapsed end 
uueks veerandiks välja puhata, 
tegeleda meeldivate asjadega, olla 
palju õues ja ammutada lühikes-
test talvepäevadest võimalikult 
palju energiat ja jõudu!  

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

Algklasside esinemine jõulupeol
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Samuti lugesime lasteraamatust 
jutte metsajõuludest ja kuulasime 
jõululaule. Vaadates hoolealuste 
rõõmsaid nägusid, arvan, et 
jõuluõhtu õnnestus igati. 
 
Aastatega on välja kujunenud, et 
jõulude esimesel pühal külastab 
hooldekodu Vigala Meeskvintett, 
kes rõõmustab meie hoolealuseid 
oma kaunite lauludega. Siinkohal 
tahaks tänada Olavi Meelest, 
kelle eestvõtmisel on traditsioon 
alguse saanud ja ka jätkunud 
ning kõiki kvinteti lauljaid, kes ei 
pea paljuks jõulupüha hommikul 
hooldekodusse esinema tulla. 

Jõulude kolmandal pühal 
külastas meie maja 
kirikuõpetaja ning esines 
ansambel Hõbejuus, kes on 
samuti meie majas sagedased 
külalised. Aitäh Teile! 
 
Aasta viimane üritus oli aga 
täiesti erinev. Vana-aasta 
viimasel õhtul andis hooldekodus 
kontserdi ansambel Apelsin. 
Kuigi teave esinemise kohta 
saabus liiga hilja, oli peale oma 
maja elanike kontserti 
kuulamas-vaatamas teisedki 
Vigala elanikud. Esinemine oli 
meeleolukas - tuttavad muusika-
palad seotud mõnusa humoorika 
jutuga. Lood olid kaasakiskuvad 
ning mõnegi hoolealuse jalg 
põntsus tantsutaktis. Kontserdi 
lõppedes särasid nii pillimeeste 
kui kuulajate silmad. Arvan, et 
rõõm oli vastastikune. Suur tänu 
ansamblile Apelsin, kes vana-
aasta õhtul leidis aega meie 
jaoks ja loodame, et me ka 
edaspidi neile teel Tallinnast 
Pärnusse meelde tuleme. 
Kuigi helge jõuluaeg on möödas, 
läheb hinges mõnusalt soojaks, 
meenutades möödunud aastat ja 
kõiki häid inimesesi, kes meie 
maja elanikele nii palju rõõmu 
tõid. 

Riina Viibus 
Vigala hooldekodu juhataja

 

Jõuluaeg Vigala Hooldekodus 
 
Pühade meeleolud hakkavad mööduma ja kätte on jõudnud taas 
argipäev, kus igapäevasteks saatjateks enamasti erinevad 
tervisemured, aeglaselt venivad päevad ja pikad pimedad ööd. On 
hea meel, et vähemalt jõuluajal suutsime oma hooldekodu elanikele 
pakkuda veidi vaheldust tänu oma töötajate kaasabile ja headele 
külalistele. 
 
Jõululaupäev erines meie majas eelnevate aastate jõuluüritusest, 
kuna seoses president Arnold Rüütli viibimisega jõulu-
jumalateenistusel Vigala kirikus, ei olnud võimalik hooldekodu 
külastada ei kirikuõpetajal ega valla esindajatel. Seekordsel 
jõuluõhtul külastasid meid hoopis jõuluvana ja toredad väikesed 
päkapikud, kes aitasid jõulutaati tema raskes töös kommipakkide 
jagamisel ning lugesid õhinal luuletusi ja laulsid laule hoolealuste 
eest, kes seda ise enam ei osanud.  
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Jõuluõhtul Vigalas 
 
Oleme aastas 2006, uue aasta 
tervitused ja õnnesoovid on 
paljudele edastatud. 
Möödunud aastal oli Vigalas 
mitmeid ettevõtmisi, aga ilmselt 
jättis kõige sügava jälje 
jõuluõhtu jumalateenistus 
Vigala Maarja kirikus. Öeldakse, 
et kõige olulisemad sündmused 
ei toimu ilutulestiku saatel, vaid 
sünnivad vaikuses. Jõulude ajal 
käiakse kalmistul küünlaid 
süütamas, et meenutada 
omakseid, olla hetk nendega. 
Käiakse kirikus 
jõuluevangeeliumi kuulamas. 
Jõuluaeg on ka kinkimise aeg, 
sest tore on saada kingitusi, kuid 
ilmselt suurem rõõm on neid 
teistele teha. See näitab, kas 
hoolime inimestest, loomulikult 
tunnustada saab alati, kasvõi 
hea sõnaga. 
Mis tegi möödunud jõulud 
Vigalas eriliseks? Varasemate 
pikaajaliste plaanide kohaselt oli 
andnud nõusoleku 
jumalateenistusel olla Eesti 
Vabariigi president Arnold 
Rüütel, kes näitab nii  

lugupidamist kristlike väärtuste 
vastu, samas peab lugu ühe 
väikese valla rahvast. 
Ajaloost on teada, et 1934.a 
suvel külastas Vigala kirikut 
president Konstantin Päts.  
Peapiiskopina teenis Andres 
Põder Vigala kirikus esimest 
korda möödunud aasta märtsis, 
kui tähistati Jüri Gildemani 
valmistatud oreli remondi lõppu. 
Nüüd pidas ta Vigala kirikus 
jõuluõhtu jumalateenistust, 
temaga koos teenisid praost Enn 
Auksmann ja vigala koguduse 
õpetaja Kristiina Jõgi. 
Lektsioone lugesid Heino 
Aosaar, Ruth Rasvaja Ants Rehe. 
Kõrgeid külalisi saatsid Rapla 
maavanem Tõnis Blank ja Vigala 
vallavanem Priit Kärsna.  
Orelil musitseeris Andres Uibo, 
trompetil Priit Aimla. Taaqs oli 
rõõm kuulda kontratenor Ka Bo 
Chani esinemist Mari-Liis Uibo 
viiulihelinate saatel. Esines ka 
Vigala meeskvintett, kusjuures 
üks lauludest oli A. Uibo 
komponeeritud. Vigala 
põhikoolide õpilaste laulmist 
juhatas õpetaja Silja Käär ja 
saatis õpetaja Aili Soonberg. 

Jõuluõhtu jumalateenistusel olid 
kasutusel kaunilt kujundatud 
laululehed.  
Kirikus sai imetleda Vigala 
kiriku maketti, mille oli 
valmistanud Kivi-Vigala 
Põhikooli õpilane Siim Jaagant.  
Jumalateenistusele järgnes 
lühikohtumine kohvilauas. Et 
aastakümnete eest oli toonasele 
presidendile K. Pätsile ja 
peapiiskop H.B Rahamägile 
kingitud Vigala kirikirjalised 
käpikud, siis otsustati nüüdki 
traditsiooni jätkata – Vigala 
ohvrikirstu kirjas kootud kindad 
said president, peapiiskop ja 
maavanem ning nende 
abikaasad.  
Vigala kirikust kandis jõuluõhtu 
jumalateenistuse üle Eesti 
Televisioon.  
Jõulude jõud on suur, kandes 
endas inimväärikusest, 
headusest, armastusest. Jätkugu 
meil visadust ja tervist alanud 
aastal! Olgem valmis uuteks 
tegudeks! 
 

Jaan Viska 
Kooliõpetaja

plastikakendele, samas muutis 
see ruumid tunduvalt soojemaks.
Teine lahendamata probleem oli 
valgustus, mis ei vastanud 
raamatukogu nõuetele. 
Nüüdseks on üles pandud uued 
päevavalguslambid ja ruumid 
normaalselt valgustatud. S.S. 
Vigala Puu OÜ valmistas lastele 
mõeldud ruumi spetsiaalse 
raamatukogu mööbli: 
raamatukastid, laua, toolid, 
näituseriiulid. Silmas pidades 
lugejate mugavust ramatukogus 
kohapeal lugeda ja aega veeta, 
on välja vahetatud kõik  vanad 
toolid ja asendatud uute ja 
mugavatega. Kõik see on 
muutnud raamatukogu 
kaunimaks, õdusamaks, 
mugavamaks.  

Aasta 2005 Kivi-Vigala 
raamatukogus 
 
Iga aasta algus on aeg uude 
vaatamiseks, aga samas ka hetk 
pilgu heitmiseks möödaläinud 
aastale, vaagitakse põhjuseid, 
miks mõned tööd on tegemata 
jäänud ja tuntakse rõõmu aasta 
kordaminekutest. 
Aasta 2005 oli Kivi-Vigala 
raamatukogule väga hea, eriti 
materiaalse poole pealt. 
Omavalitsuse toel ja ka 
Kultuuriministeeriumilt saadud 
rahaga suudeti teha rida töid, 
mille tulemused on 
rõõmupakkuvad nii 
raamatukogu töötajate kui ka 
lugejate  jaoks. Juba 
raaamatukogu välisilme on 
saanud kaunimaks tänu uutele  

Olen kindel, et see teeb rõõmu ka 
kõigile meie lugejatele ja 
raamatukogu on kohaks, kuhu 
ikka ja alati tahetakse tulla, 
kohapeal aega veeta, lugeda ja 
ka kirjandusüritustest osa võtta. 
Vallalehe kaudu annan edasi 
täpsemat infot kunas üritused 
saavad toimuma, kes kirjanikest 
külla tuleb ja muudestki 
ettevõtmistest.  
Lisan, et hästi palju on aasta 
lõpul tulnud uusi ja huvitavaid 
raamatuid. Külastage! 
Soovin kõigile ilusat, 
teguderohket PUNASE KOERA 
AASTAT! 
 

Mai Sipelgas 
Kivi-Vigala 

raamatukogu juhataja
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Vigala Vallavalitsuses 
 
30.11.2005. a. istungil: 
- otsustati jagada üks kinnistu 
kaheks katastriüksuseks 
- otsustati lubada erastada 
ostueesõigusega maad ühel 
taotlejal 
- otsustati tunnistada kehtetuks 
Vigala Vallavalitsuse korraldus 
nr 199 09.08.2001 
- otsustati anda kasutusvaldusse 
Tiiru maaüksus 
- otsustati tagastada üks 
õigusvastaselt võõrandatud talu 
- otsustati määrata 
kompensatsioon kolmele 
õigustatud subjektile 
- otsustati väljastada 
projekteerimistingimused 
sõnnikuhoidla projekteerimiseks 
- otsustati anda kirjalik 
nõusolek kahele taotlejale 
moodulkorstna ehitamiseks ja 
ühele taotlejale välisvalgustuse 
ehitamiseks 
- otsustati väljastada kaks 
ehitusluba 
- otsustati kinnitada Vigala 
valla asjaajamise kord 
- otsustati määrata 
hooldajatoetus kahele hooldajale 
- otsustati eraldada 
sotsiaaltoetusteks 10 466 krooni 

14.12.2005 istungil: 
- otsustati määrata 
kompensatsioon õigusvastaselt 
võõrandatud maa eest  kuuele 
õigustatud subjektile 
- otsustati kompenseerida 
Vigala valla põhikooli ja 
gümnaasiumi õpilaste 
töövihikute maksumus summas 
a’ 134 krooni 
- otsustati maksta lasterikastele 
peredele täiendavata sotsiaal-
toetust a’ 300 krooni lapse kohta 
- otsustati väljastada üks 
ehitusluba 
 
21.12.2005 istungil: 
- otsustati lubada erastada 
ostueesõigusega maad kahel 
taotlejal 
- otsustati anda kasutusvaldusse 
Jaani maaüksus 
- otsustati moodustada vaba 
metsamaa erastamiseks Männi 
katastriüksus 
- otsustati kaasajastada 46 
katastriüksuse sihtotstarbed 
- otsustati kinnitada Kivi-Vigala 
ja Vana-Vigala Põhikooli 
hoolekogud 
- otsustati määrata hooldajad 
kahele abivajajale 
- otsustati määrata hooldaja-
toetused kahele hooldajale 

04.01.2006 istungil 
- otsustati seada korteriomand 
Vana-Vigalas maja 4 
- arutusel oli Vigala valla 
2006. aasta eelarve eelnõu 
- otsustati eraldada sotsiaal-
toetusteks 357 krooni 
 
 
Vigala Vallavolikogus 
 
29.12.2005. a. istungil: 
- otsustati kehtestada Vigala 
vallas haritava maa ja 
loodusliku rohumaa 
maamaksumääraks 2006. aastal 
1,0 % maa maksustamishinnast 
ning metsamaa ja muu 
sihtotstarbelise maa ühtseks 
maamaksumääraks 2006. aastal 
2,0 % maa maksustamishinnast 
- otsustati lubada vallavalitsusel 
ja valla allasutustel kuni 
2006. aasta eelarve vastu-
võtmiseni  iga kuu teha kulutusi 
1/12 2005. aasta eelarves 
ettenähtud kulutustest 
arvestamata kapitaalremondi 
kulutusi 
- kinnitati 2006. aasta eelarve 
menetlemise kava 
- kinnitati Vigala valla noorte 
spordistipendiumi saajate 
nimekiri 

Vigala apteek avas 
Märjamaal haruapteegi 
 
Vigala apteek avas ametlikult 
oma haruapteegi Märjamaal 4. 
jaanuaril, aga esimesed ostud 
tehti juba enne jõule. Juhatuse 
liige Helbe Kliss rääkis, et nad 
kandsid mõtet tegevust 
laiendada, sest üksnes Vana- ja 
Kivi-Vigalas töötades on kliente 
liiga vähe. Kui Märjamaa 
perearstikeskuse tohtrid 
kutsusid tegutsema oma katuse 
alla, võeti sellest kohe kinni ja 
paari kuuga tehti ära vajalikud 
ettevalmistused.  
Perearstikeskuse külastajate 
jaoks on väga mugav see, et 
apteeki pääseb otse maja seest. 
Nii võib ema lapsed seniks 
mängutuppa jätta, kuni ta rohtu 

ostab, aga sissepääs on ka 
tänavalt. Ostude eest saab 
tasuda nii sularahas kui 
kaardiga. Apteek töötab 
perearstikeskusega samadel 
aegadel, edaspidi selgub, kas on 
vaja mõnel päeval veel 
lahtiolekuaega pikendada 
(teisipäeval ja kolmapäeval on 
avatud kella 18.00-ni).  
Müügisaalis püüab pilku 
vanaaegse disainiga mööbel, mis 
erineb tavapärasest (steriilsest) 
apteegisisustusest. Ostjaid 
teenindab 45-aastase 
töökogemusega proviisor Malle 
Arjakse, keda abistavad juhatuse 
liige Lii Välis ja apteeker Ulvi 
Kaugemaa. Asjaosalised 
loodavad, et paari kuuga peaksid 
ostjad uue apteegi üles leidma ja 
käibest saab täpsemat aimu. 

Igal juhul soovitakse seda 
tänavu mullusega võrreldes 
kolmekordistada.  
 

Märjamaa Nädalalehe 
toimetaja Reet Saar

 
OÜ Vigala Apteegi 
lahtiolekuajad 
 
Vana-Vigalas: 
E, T, N, R – kell 9.00 – 16.00 
K – kell 9.00 –17.00 
 
Haruapteek Kivi-Vigalas: 
T – kell 9.00 – 16.00 
K – kell 14.00 – 18.00 
R – kell 9.00 – 16.00 
 
Haruapteek Märjamaal: 
E, N, R – kell 9.30 – 16.30 
T, K – kell 9.30 – 18.00 
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    Maadlusuudised 
 
26. novembril toimusid Põltsa-
maal Eesti meistrivõistlused 
vabamaadluses kuni 15-
aastastele maadlejatele: 
Marek Lainela  (-35 kg) 2. koht 
Jürgen Algma  (-85 kg) 3. koht 

3. detsembril peeti Tartus G. 
Hackenschmidti mälestusvõist-
lused kreeka-rooma maadluses: 
Ardo Arusaar  (-84kg) 1. koht 
Rait Thomberg  (-96kg) 1. koht 

10. detsembril toimus 
"Märjamaa Kapp" kreeka-rooma 
maadluses. Kuni 15-aastaste 
võistkondlikel võistlustel saavu-
tas esimese koha Maadlusklubi 
Juhan, mille koosseisus maadle-
sid: Marek Lainela -35kg; Madis 
Alesmaa -42kg; Jaan Kuusik -
53kg; Sander Viljastu -63kg; 
Jürgen Algma +73kg. 
Täiskasvanute arvestuses 
võisteldi individuaalselt. Kohale 
tulid: 
Ardo Arusaar  (-86kg) 1. koht 
Rait Thomberg  (-120kg) 2. koht 
 
Aasta lõpus valiti Raplamaa 
parimad sportlased 2005. a.: 
Naised: 
1. Eve Kivilo 
2. Liivi Erm 
3. Siret Luik 
Mehed: 
1. Heiki Nabi 
2. Tarvi Thomberg 
3. Juss Laansoo 
Neiud:  
1. Kati Roone 
2. Gerda Rand 
3. Pirgit Püü 
Noormehed: 
1. Madis Sihimets 
2. Lauri Tammemäe  
3. Ardo Arusaar 

Vigala maadlejatel oli aasta 2005 
tulemuste poolest edukas, kuid 
vigastuste poolest halb. Kolm 
maadlejat on käinud operat-
sioonil ning tehtud tõsiseid 
lõikusi. Soovin poistele head 
paranemist ja tahet jätkata. 
Vigala rahvale soovin edukat uut 
aastat! 

Olev Nisumaa
 

Frisbee võistlused Soomes 
 
Kivi-Vigala põhikooli viis 
praegust ja neli endist õpilast 
osalesid detsembri alguses 
Soomes Vaasas toimunud 
kahepäevasel National Student 
Ultimate Tournament XX 
(NSUT) frisbee turniiril. 
Kaheksaliikmeline poiste-
võistkond tuli Open grupis 32 
võistkonna seas 22. kohale. 
Kristel Lints, kes ainsa neiuna 
Vigalat esindas, mängis Tallinna 
naiste tiimis ning nende 
tulemuseks jäi 15.-17. koht, 
kokku oligi 17 naisvõistkonda. 
Mind kui juhendajat üllatas 
positiivselt võistluste ajakava 
korraldus ning süsteemsus, mida 
rangelt järgiti. Nuriseda võiks ju 
ööbimistingimuste ja pisiasjade 
üle, kuid selleks ei sõitnud me 
pea 2 tundi bussiga Tallinna, 3 
tundi laevaga Helsingisse ning 
sealt 6,5 tundi bussiga Vaasa, et 
virisema hakata. 
Vastupidi varasematele 
võistlustele, ei läinud me seekord 
ainult kogemusi saama, vaid 
ikka võitlema punktide ning 
vähemalt ühe võidu nimel. 
Õnneks saavutasid poisid kaks 
võitu ega andnud ühtegi mängu 
kergelt ära. Kõige enam 
muhelema ajas Jyvasküla tiimi 
positiivne tunnustamine, et nii 
edasi arenedes on Vigala poistel 
võimalik rahvuskoondisesse 
pääseda. Sama hästi võiksime ju 
siin Vigalas luua eesti frisbee 
rahvuskoondise, kutsume mõne 
Tallinna noormängija juurde ja 
saamegi rahvuskoondise kokku! 
Nali naljaks, aga väljaspool 
Eestit on frisbee üsna tuntud 
spordiala. NSUT turniiril osales 
kokku 49 võistkonda ja ligikaudu 
400 inimest Soomest, Rootsist, 
Venemaalt, Saksamaalt, Lätist 
ja Eestist.  
Võistlustel osalemine sai teoks 
tänu Kultuurkapitali 
Raplamaa Ekspertgrupi
toetusele laevapiletite näol ning 
Vigala valla ja laste(vanemate) 
enda panusele. 

Elle Altmets

Frisbeest osalejate silmade 
läbi 
Võistlused olid üsna hästi 
korraldatud. Hall oli suur ja 
võimas: 1,6 hektarisele alale 
moodustati 7 mänguväljakut. 
Ainuke probleem seisnes selles, 
et mänguplats oli väga libe, sest 
tegemist oli mingi kahtlase puru-
ga kunstmuru peal. Viimane aga 
meenutas vaipa, mis meil igaühel 
kodus on. Kuigi soovitati kasu-
tada jalgpalli jalanõusid, ei olnud 
erilist vahet millega mängida, 
kuna libisemine oli vältimatu. 
Võistlejaid oli palju ja enamus 
neist olid täiskasvanud. Kuigi 
olime võistlustel ühed pisemad ja 
nooremad, suutsime ikkagi kaks 
mängu võita. Osad tiimid tundu-
sid meile väga naljakad, kuna 
kandsid baleriini seelikuid ja 
roosasid  kostüüme. Hoolimata 
sellest, et nad veidrad välja 
nägid, mängisid nad hästi.  
Laevasõit oli pikk ja väsitav. 
Eriti kurnavaks tegi laevasõidu 
soomlaste lauluoskamatus, sest 
see, kuidas nad karaoket laulsid, 
oli jäle. See oli ehe näide sellest, 
et vares ei ole laululind. Väga 
paljud meist sõitsid laevaga 
esmakordselt, aga õnneks ei 
hakanud kellelgi paha.  
Koju jõudsime alles kahe ajal 
öösel. Õnneks lõppes kõik hästi 
ning midagi hullu ei juhtunud. 
Nalja ja kogemusi sai palju. 
Loodame, et võtame sellest võist-
lusest ka järgmisel aastal osa.   

Janar Klimenko ja Margus Liiva
9. klass

 
Vigala valla noorte 
spordistipendiumi 
saajad: 

1. Ardo Arusaar 
2. Rait Thomberg 
3. Tarvi Thomberg 
4. Marek Lainela 
5. Jaan Kuusik 
6. Ranno Laane 
7. Martin Sisas 
8. Tiit Kuusik 
9. Indrek Viska 
10. Liina Kuusik 
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Eesti Rahva Muuseum 
kutsub võistlema 
 
Eesti Rahva Muuseumi 
korrespondentide võrk tähistab 
algaval aastal oma 75. aastapäeva. 
Aastate jooksul on muuseumi käsi-
kirjalisse arhiivi laekunud kirja-
saatjate abiga arvukalt kaastöid nii 
etnograafilistel, kultuuriloolistel 
kui igapäevaelu kajastavatel 
teemadel. Algava võistluse 
peateemadeks on „Inimene ja võim. 
Kokkupuuted võimuesindajate ja 
ametiasutustega” ning 
„Lemmikloom”, oodatud on ka 
vabateemalised kaastööd. 
Teemaga „Inimene ja võim. 
Kokkupuuted võimuesindajate ja 
ametiasutustega” soovime saada 
konkreetseid kirjeldusi kõikvõima-
likest kokkupuudetest ameti-
isikutega ja asjaajamistest asutus-
tes nii oma igapäevases elus kui ka 
muu argielu korraldamisel. Seekord 
keskendume põhiliselt nõukogude 
perioodile ja sellele eelnenud Eesti 
Vabariigi ajale. Oma vaatenurgast 
võib kirjutada tavainimene, 
võimuesindaja või ametiisik. 
Teemat aitab lahti kirjutada 
küsimuskava, mida on võimalik 
saada muuseumi koduleheküljelt
http://www.erm.ee lingi Koostöö  

alalingi Küsimuslehed alt, samas 
võib küsimuslehte nõutada ka muu-
seumist posti teel. Vastuste väärtust 
tõstavad fotod ja dokumendid. 
Teema “Lemmikloom” annab 
osalejale palju võimalusi. Kirjutada 
võib oma lemmiku(te)st või tuttavate 
omadest. Vastuste abil soovime 
uurida, miks inimene lemmiklooma 
vajab ja kuidas kulgeb looma ja tema 
peremehe igapäevane elu. Kirjutada 
võib vabas vormis või toetudes küsi-
muskavale, mille leiab samuti kodu-
leheküljelt. Ei teeks paha, kui Te 
oma sõpra tutvustaksite fotode  näol. 
Kellel on välja kujunenud oma 
meelisteema (nt. kodukoha või -talu 
ajaloo ja eluolu uurimine, Venemaa 
eestlaste elu ja represseerimiste 
kajastamine, nõukogude-aegse elu 
käsitlemine, käsitöötehnikate ja 
tööprotsesside tutvustamine vm), siis 
need kirjutised osalevad 
vabateemaliste tööde rühmas. 
Nendelgi teemadel kirjutamine on 
lihtsam abistava küsimustiku abil, 
suunavaid küsimusi saab kas meie 
koduleheküljel leiduvatest 
küsimuslehtedest või muuseumist. 
 
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. 
august 2006.a. aadressil: Eesti 
Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 
Tartu või tiina@erm.ee. Samast saab  

ka abistavaid küsimuskavasid ja 
täpsemaid tööjuhiseid.  
Lubatud on töid esitada nii A4 
formaadis paberile vormistatult 
(masinkirjas, käsitsikirjutatult) kui 
digitaalselt. Kellel on arvuti 
kasutamise võimalus, siis nendelt 
eelistaksime saada kirjutatut CD-l 
või e-kirjaga. 
Töid võib esitada anonüümselt, ent 
sel puhul sooviksime kinnises 
ümbrikus Teie kontaktandmeid, mis 
ei kuulu avaldamisele. 
Laekunud tööd vaatab läbi 
hindamistoimkond, kes teeb kokku-
võtteid iga teema kohta eraldi. 
Paremaid töid auhinnatakse 
rahaliste preemiate ning muuseumi 
väljaannetega. Kokkuvõtete tegemi-
ne ja auhindade kätteandmine 
toimub XIV kirjasaatjate päeval 29. 
septembril 2006.  
Saadud materjal ei kuulu tagasta-
misele, on mõeldud kasutamiseks 
teaduslikul otstarbel ja säilitatakse 
Eesti Rahva Muuseumi arhiivis.  
Head pealehakkamist ja edu meie 
argielu tööde ja toimetuste ning 
pidupäeva tavade jäädvustamisel! 
 

Tiina Tael,
ERMi korrespondentide võrgu 

juhendaja
Tel. 735 0420

Oodatakse Aasta Tegija 
kandidaate 
 
Eesti Mittetulundusühingute ja 
Sihtasutuste Liit (EMSL) valib 
veebruaris üheksandat korda 
kodanikuühiskonna aasta tegijad. 
Seekord on läbiv teema avalik po-
liitika ja mõjutamine ning eestkoste. 
Aasta tegijate väljaselgitamise 
eesmärgiks on teadvustada koda-
nikualgatuse tähtsust ja tugevdada 
kodanikuühiskonna tavasid. Selleks 
valib EMSLi nõukogu tänavu viis 
parimat - aasta mittetulundus-
ühingu, sihtasutuse, hea ettevõtte, 
missiooniinimese ning aasta kaasaja. 
Viimane on tänavu uus kategooria 
ning erinevalt varasematest korda-
dest ei valita aasta eraannetajat, 
samuti mitte vabatahtlikku, kuna 
viimastele toimub tänavu eraldi 
tunnustamiskonkurss detsembris.  
Tänavu valmisid Riigikantseleis 
Kaasamise head tavad ning oma 
hääle kuuldavaks tegemine on olnud 
läbiv teema mitmetel suvistel 
koolitustel ja IV Kodanikuühiskonna 
 

konverentsil. Kandidaatideks oota-
me just selliseid inimesi või organi-
satsioone, kes on edukalt esindanud 
oma sihtrühmi või liikmeid, tahtnud 
ja osanud neid kaasata, suutnud 
oma hääle kuuldavaks teha. Ehk 
kokkuvõttes - kelle tegevuse tulemu-
sena on Eesti kodanikuühiskond ja 
sektoriteülene koostöö 2005. a. 
tugevamaks muutunud. 
Nii esitajateks kui kandidaatideks 
võivad olla organisatsioonid ja 
üksikisikud. Esitaja peab lisama 
lühikese põhjenduse kandidaadi 
sobilikkusest. Samuti nii enda kui 
esitatava kandidaadi nime, 
ametikoha ja kontaktandmed. 
Ettepanekud saata 31. jaanuariks 
EMSLi e-postiga info@ngo.ee või 
aadressil Uus 5, 10111 Tallinn. 
Aasta tegijaid tunnustatakse märtsi 
alguses koos Riigikogu esimehe Ene 
Ergmaga Toompea lossi valges 
saalis.  
Varasemad aasta tegijaid leiab 
internetis: http://www.ngo.ee/898. 

Lisainfo: Katrin Kala, tel. 631 1430 
katrin@ngo.ee 

Tuleristsed 
 
17. detsember, päevasüda. Nõmmel 
Rahu kirikus kõlasid kaunid 
jõululaulud Tallinna Muusika-
keskkooli heatasemeliste kooride 
esituses. Kooli koorijuhtimise 
osakonna diplomandi, tumedapäise 
Jaanika Kuusiku põsepuna reetis 
ärevust. Seda mitte ainult koorides 
kaasalaulmise pärast. Täna astus 
noor Vigala neiu esmakordselt 
avalikult kooride ette, et viia saali-
täie kuulajate südameisse kahes 
laulus peituvad pühadesõnumid. 
B.Britteni ega ka A Öhrwalli laulud 
pole just lihtsate killast. Kuid 
koolikaaslastest helehäälsed lauljad 
mõistsid dirigendiks pürgija kindla-
käelisi taotlusi ja ta debüüt õnnes-
tus, mida kinnitas tubli aplaus. 
Lisaks tulbiõiele jäid Jaanikale 
tähtsat päeva meenutama Nõmme 
linnaosa vanema ja kirikuõpetaja 
poolt üleantud kingitused. 
Jääb soovida noorele muusikule edu 
kooli lõpetamisel ja haridustee 
jätkamisel. 

Arno Kaer
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Haigekassa 
 
Alates 1. detsembrist 2005.a on haigekassa loonud kindlustatud 
inimestele täiendava võimaluse saada teenust mugavamalt ja 
kiiremini.  
Kui lähete ootamatult reisile Euroopa Liidu liikmesriikidesse, ent 
olete unustanud endale muretseda Euroopa ravikindlustuskaardi, 
siis saate telefoni teel tellida ka Euroopa ravikindlustuskaardi 
asendussertifikaadi. See annab teile sarnaselt Euroopa 
ravikindlustuskaardiga õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa 
Liidu riikides ja Euroopa Majandusühenduse piirkonnas viibimise 
ajal. Asendussertifikaadi saamiseks peate vaid helistama 
haigekassa kliendiinfo telefonile 16363 ja me paneme sertifikaadi 
teile posti veel samal päeval.  
Teine uuendus puudutab inimesi, kes vajavad meditsiinilise 
abivahendi kaarti glükomeetri testribade, vahemahutite, 
ühekordsete põiekateetrite, ravikontaktläätsede või 
stoomihooldusvahendite ostmiseks. Kui te ei saa pöörduda 
lähimasse klienditeeninduse büroosse meditsiinilise abivahendi 
kaardi saamiseks, siis võite raviarsti välja antud originaalsaatekirja 
saata haigekassasse ka posti teel  (Lai 14 Pärnu 80010).  
Postiga saabunud nõuetekohaselt vormistatud saatekirja alusel 
saadab haigekassa meditsiinilise abivahendi kaardi 7 päeva jooksul 
teie soovitud aadressil. 
Meditsiinilise abivahendi kaardi kadumisel esitage haigekassale 
dublikaadi avaldus. Ka selle avalduse võite saata posti teel või tuua 
haigekassa klienditeenindusbüroosse. 

Avely Raid-Lelov 
Eesti Haigekassa Pärnu osakond Klienditeeninduse büroo juhataja

Tere armas Vigala rahvas! 
 
Saabunud on uus aasta ja me kõik lubame aastavahetusel 
midagi oma elus muuta, teha midagi teistmoodi  ja paremini. Nii 
seisab ka minul ees muutus, 2006 aastast töötan ma Märjamaa 
Postkontoris. Raske on lahkuda, kuna Teie olete minusse seni 
väga hästi suhtunud. Ma tahan Teid tänada nende toredate 
aastate ja hetkede eest. Oli ju Kivi-Vigala postkontor minu 
esimene töökoht ja nagu alati jäävad need esimesed asjad siin 
elus eriti hinge ja meelde.  
Arvamusi minu lahkumise kohta Vigalast on mitmeid – kiidetud 
ning ka riieldud (miks ma lähen? kas siin on halb ja seal 
parem?), aga kõige rohkem on öeldud ilusid sõnu ja soove. 
Öeldud inimeste poolt, kellest ei oleks osanud arvata, et see teda 
puudutab, mis teeb eriti rõõmu.  
Meiegi peaksime sagedamini ütlema teistele head, mitte ainult 
halba nägema, sest lahke naeratus, soe ja tunnustav sõna võivad 
teha imet.  
Veel tahan tänada oma töökaaslasi, tänu kellele olen kogenud, 
mida tähendab ühtsus ja meeskonnatöö. Tänan, et lasite mul 
end vajalikuna tunda. 
Uute kohtumisteni ja päikest Teie päevadesse! Rohkem 
naeratusi ja head alanud aastat!  

Merle Paiba

Meie hulgast 
lahkunud 

 
Endel Lemmik 
Hilja Piisang 

Kivi-Vigala 
Postkontori  
uued 
lahtiolekuajad: 
 
Teisipäevast – reedeni: 

avatud kell 8.00 - 9.30 
ja kell  11.30 - 15.00  
 
Laupäeval: 
kell 10.30 – 13.30 
 
Pühapäeval ja 
esmaspäeval on 
postkontor Kivi-
Vigalas suletud. 

Tõukefondide 
aastakonverentsil 
Tartus tunnustati 
parimaid projekte  
 
Euroopa Sotsiaalfondist 
rahastatavatest hariduse 
valdkonna projektidest valiti 
välja parimad kümnes 
kategoorias, projektitegijaid 
tunnustas Haridus- ja 
Teadusministeerium tõuke-
fondide aastakonverentsil.  
Kategoorias „Kõige 
uuenduslikuma ideega 
projekt” võitis Vana-
Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli projekt 
„Uus võimalus”, mis 
kujutab endast 
koolitusmudelit põhikooli 
poolelijätnud õpilastele. 
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UUED ILMAKODANIKUD 
 

Marit Burmeister 
Liisa Kukk 

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 

Jaanuarikuu sünnipäevalapsed 
 
Eufrosine Pesti 30.01. 87 
Linda Meeles 06.01. 83 
Oskar Maalinn 29.01. 82 
Maimu Maasikas 05.01. 80 
Rutmilla Annusver 09.01. 75 
Ilme Teern 07.01. 70 
Saima Paavel 15.01. 70 
Aino Nei 05.01. 65 
Eduard Verbu 14.01. 65 
Ülo Vitsberg 12.01. 60 

 
Möödas küll lapsepõlv 
mil Sind hällitas ema, 

kuid iga aastaga 
oled üha noorem ja kenam. 

Oska alati elu sisukaks muuta, 
aastaid Su elus veel palju, 

palju teha ja suuta. 
 

Palju õnne! 

100 AASTAT VANA-VIGALA MÕISA PÕLETAMISEST 
MÄLESTUSPÄEV 14.01.2006.a. 

Vana-Vigala mõisas tasuta konverents ja kohtumine Mark Soosaarega 

Ajakava: Kell 11.00 Konverentsi avamine - ajaloolised ülevaated, katkendid M.Aitsami “Salmistost” 
    Kell 15.00 Filmi „Jõulud Vigalas“ vaatamine, kohtumine filmi režissööri Mark Soosaare ja 

filmis osalejatega 

VIIES ÜLERIIGILINE  NOORTE 
OMALOOMINGULISTE LAULUDE 
KONKURSS - SÜDAMELAUL 2006 

 
Toimumise aeg: 19.veebruar 2006 kell 12.00 
Paides – Eestimaa südames   
              (Paide Kultuurikeskus, Pärnu tn. 18) 
Osalejad:         I vanuserühm kuni 12.a. 
                        II vanuserühm 13.-15.a. 
                        III vanuserühm 16.a. ja vanemad 
Laule hinnatakse kahes kategoorias: 
1) omaloomingulised isamaalise suunitlusega 

laulud (nn. kodulaulud) 
2) omaloomingulised armastus-, lembelaulud 
Žürii valib mõlema kategooria rühmade 
parimad lauljad. 
REGISTREERIMINE kuni 30. jaanuarini 2006  
Eve Siilak tel./ fax  385 1489; 511 5598  
e-post: eve.siilak@mail.ee 


