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Vigala Sõnumid 

 Pildil on (tagareas) Anni Vitsberg, Tuuli Roosi, Meeli Pappe, Liina Otti, Triinu 
Ülemaante; (esireas) Liis Einling, Gretelis Liländer, Signe-Renate Saar

Neidude keskel juhendaja Krista Tõldmaker

Mõistke, mõistke, õed hellad! 
Mis seal mede õue all? 
 Meri mede õue all. 
Mis seal mere keske’el? 
 Saar seal mere keske’el. 
Mis seal saare keske’el? 
 Kaev seal saare keske’el. 
Mis seal kaevu salve peal? 
 Neitsi kaevu salve peal. 
Mis seal neitsi põlve peal? 
 Sõel seal neitsi põlve peal. 
Mis seal sõela põhja peal? 

Sõlg seal sõela põhja peal. 
Kus see sõlge tehtanessa? 
 Mede meeste meeleluista, 
 kalameeste kaelaluista, 

harju meeste hambaluista. 
Seal see sõlge tehtanessa, 
sõle tilgut tinutasse, 
sõle pannal pannasse. 

laulu, pillimängu ja tantsugi. Kõik 
osalenud rühmad said meeneks 
kotitäie raamatuid erinevatelt 
kirjastustelt, komme Kalevilt, kauni 
piltmosaiigi Põlvamaast ning väga 
omanäolise tänukirja. 
Ei saa mainimata jätta seda, et me 
reisisime ning ööbisime koos 
Mustjala ja Virtsu rühmadega, kes 
olid tuttavad juba eelmisest aastast. 
Nii toredat seltskonda annab otsida!  

Kirjutas Krista Tõldmaker, 

kes tänu oma õpilastele sai samuti 
ühe toreda ettevõtmise osaliseks.

Ahja vald tutvustas oma 
kultuuriobjekte: Taevaskoda, Tuglase 
muuseum, Valgesoo, Ahja mõis, 
Kärsa kirik, Käsitöökoda. Esimesel 
päeval läbiti rongkäiguga Väikese 
Illimari rajad ja sündmuspaigad. 
Õhtune tutvumiskontsert ja vabaõhu-
kirmask lõppes üllatuskülalise –
ansambel Poisõkõsõ esinemisega. 
Vanemuise teatri näitlejad lõbustasid 
lapsi lauldes poplugusid murdekeeles 
Peakontserdil astus üles 13 rühma 
12-st maakonnast, kokku üle 200 
lapse. Kõik omas keeles ja meeles, oli 

Murdelaulupäev 
 

Sellise loo võtsid kaasa meie 
noored pärimusmuusikud 
Ahjale, 14. laste murdelaulu-
ja luulepäevadele. Sõnad on 
1889.aastal üles kirjutatud 
Hans Redlichilt, viisi võetud 
aga 1929.aastal Ann Edvalt 
kogutute hulgast. Seade sai 
tehtud Margit Kuhi abiga –
ikkagi vabariiklikule üritu-
sele minek – vaja professio-
naali nõu. Lõpptulemus 
meeldis asjaosalistele endile 
väga – oleks vaid jõudnud 
rohkem harjutada ja lugu 
omasemaks laulda-mängida.. 
Idee minna tekkis juba 
eelmisel aastal, sest esimene 
kogemus Virtsus samal 
üritusel oli väga tore. Seekord 
oli omaette vaatamisväär-
suseks Lõuna-Eesti maastik. 

“Mahlakas jõhvikas maitses soisel kaldal hää.” - on üks kümnest eesti keelele kõige 
iseloomulikuma ja huvitavama kõlaga lausest, mis Haridusministeeriumi korraldatud keeletalgute 
žürii hiljuti  välja valis. Milline sõna või lause iseloomustab aga kõige paremini Vigala 

kõnepruuki? (huvitavaid sõnaleide ja lauseid võib saata suve lõpuni e-postile: elle@vigala.ee) 



  

 

2  kool  juuni 2008 

Kokkuvõtte 2007/08 õppe-
aastast Kivi-Vigala Põhikoolis 
 

Lõppenud on õppeperiood ja kooli 
õppenõukogu võtis head ja vead 
kokku. Kiituskirjaga pärjati 
järgmisi õpilasi: 
2.kl Kadri Kärsna, Robert 
Haljas 
3.kl Grete Kärsna, Krista 
Muhu ja Gerli Kullap 
4.kl Pille Siimar 
5. kl Kristina Muhu 
6.kl Liis Siimar 
7.kl Katre Amann 

Väga heade ja heade õpitule-
mustega lõpetasid klassi järgmised 
2.-8.kl õpilased: 
2.kl Tauri Seits 
3.kl Andra Veiand, Kristi 
Viimne 
4. kl Reigo Alu, Kärolin Lints, 
Keily Moks, Keitlin Niit,  
Annabel Vaarma, Markos Sisas  
6. kl Cathy Amann 
7.kl Piia Laan, Karolin Niit 
8. kl Sandra Soosaar 

Siinkohal ei saa märkimata jätta 
1.klassi õpilaste tulemusi. Hindeid 
nad küll ei saanud, kuid klassi-
juhataja õp. Eda Soosaare sõnul on 
kõik õpilased saanud väga häid ja 
häid hinnanguid oma tööle. 

Viimase õppeveerandi jooksul 
toimusid mitmed maakondlikud 
aineolümpiaadid. Märtsikuus 
käisid oma teadmisi matemaatikas 
näitamas 4.kl õpilased Pille Siimar 
(saavutas 9.-10.koha), Reigo Alu, 
Markos Sisas ja Annabel Vaarma. 
Õpilasi juhendas Imbi Laurma. 
Aprillikuu alguses peeti Kohila 
Gümnaasiumis põhikoolide 
keemiaalane mälumäng. Meie kooli 
esindasid Marin Laan, Sille Jõendi 
ja Mari Andreller. Saavutati 
7.koht, õpilasi juhendas Imbi 
Kasesalu. 
Seejärel toimusid võistkondlikud 
matemaatika ülesannete 
lahendamise võistlused. Kivi-
Vigala põhikoolist olid esindatud 
nii 8.klassi võistkond (Annika 
Seits, Sandra Soosaar ja Aileen 
Kreuz) kui ka 9.kl võistkond (Mari 
Andreller, Marin Laan ja Sille 
Jõendi). Auväärsele 3. kohale tuli 
8.klassi võistkond. Mõlemaid 
võistkondi juhendas Elle Ermann. 
Maikuus toimus esmakordselt 

õpioskuste olümpiaad I kooli-
astmele (1.-3.kl). Kooli au kaitsesid 
1.kl õpilane Anete Vahl, 2.kl 
õpilane Kadri Kärsna ja 3.klassist 
Krista Muhu. Krista saavutas ka 
3.klasside arvestuses maakonnas 
3. koha. Lisan, et olümpiaad oli 
küllalt raske, ülesanded valitud 
vägagi keerulised ja aega selliste 
ülesannete lahendamiseks 
pidanuks olema rohkem. Kuid 
õpilased olid väga-väga tublid!! 
Ka iga-aastane inimeseõpetuse 
olümpiaad on olnud võistkondlik, 
kus oma teadmisi näitavad 5.-7.kl 
õpilased. Kokkuvõttes saavutasime 
sellel olümpiaadil 7.-8. koha. 
Võistkonda kuulusid Kristina 
Muhu 5.kl, Janette Liitmäe 6.kl ja 
Karolin Niit 7.kl ning õpilasi 
juhendasid õpetajad Eda Soosaar 
ja Ilona Noor. 
Käesoleva aasta aprillist maini 
korraldas Tartu ülikooli Loodus-
teadusliku hariduse keskus 
interneti vahendusel toimuva 
koolidevahelise uurimusliku 
õppevõistluse “Noor teadlane 2008” 
(http://bio.edu.ee/teadlane/). Kokku 
osales selles 98 võistkonda 392 
õpilasega, esindatud oli 34 kooli 
üle kogu Eesti, nende hulgas ka 
Kivi-Vigala Põhikool. 
Võistkond “Teadjad” saavutas 6.-
7.kl arvestuses 18.koha Võistkonda 
kuulusid Karolin Niit (kapten), 
Katre Amann ja Piia Laan 
(võistkonna liikmed). Võistkond 
“Kaupmehed saavutas 8.-9.kl 
arvestuses 31. koha. Võistkonda 
kuulusid Marko Kaldma (kapten), 
Tanel Viimne, Siim Paluoja ja Anti 
Aro (liikmed). Võistkond “Teadus”, 
mille kapteniks oli Sandra Soosaar 
ja liikmeteks Aileen Kreuz, Annika 
Seits ja Kaisa Kristin saavutas 8.-
9.klasside arvestuses 29. koha. 
Võistkond “Noored teadlased” 
saavutasid samas vanuserühmas 
(8.-9.kl) 26.koha. Selle võistkonna 
kapteniks oli Marin Laan ja 
liikmeteks Cyrsten Rohumaa, Mari 
Andreller ja Sille Jõendi. Sellist 
põnevat võistlust aitasid koolis läbi 
viia õpetajad Marko Kreuz ja Tiina 
Kalda. 
Rapla maakonna parimate 
ainetundjate vastuvõtule oli 
kutsutud Kivi-Vigala Põhikoolist 
Sandra Soosaar (ajaloo olümpiaadil 
1.koht 8.klasside arvestuses, 

juhendajaks Ede Rukki) ja Krista 
Muhu (3.koht I kooliastme 
õpioskuste olümpiaadil 3.klasside 
arvestuses, juhendajaks Aili 
Altmets). Tänan kõiki õpetajaid ja 
õpilasi, kes olid valmis ja tahtmist 
täis esindama oma kooli! 
Õppeaasta on nüüdseks lõppenud 
neile õpilastele, kes oma tööd terve 
aasta jooksul korralikult ja kohuse-
tundlikult tegid. Soovin kõigile 
õpilastele ilusat suvepuhkust!  
Paraku on ka õpilasi, kel tuleb veel 
õppetööd jätkata ja püüda 
likvideerida õppeaasta jooksul 
tekkinud võlgnevusi ja puudujääke 
oma teadmistes. 
Hetkel on käimas 9.kl eksami-
periood. Ei teagi, mida oleks õigem 
soovida – kas nii nagu lõpukella 
aktusel seda tehti - EDU 
EKSAMITEL! või hoopis HEAD 
PÕRUMIST! Või lihtsalt OLGE 
TUBLID! 

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktori kt

Koolisagimised 
 
Lühike ülevaade Kivi-Vigala 
põhikooli maikuistest tegemistest. 

“Eesti puhtaks”. Kivi-Vigala koolis 
toimus 2. mail koristuspäev 
üleriigilise ettevõtmise raames. 
Kogu koolirahvas osales aktiivselt 
kooli territooriumi ja küla prahist 
puhtaks rookimisel. Saak oli 
võimas, kuid peamine – kõik olid 
rõõmsad ja keegi ei viilinud! 

Nooremate vanuserühma näitering 
esindas 9.-10. mail Jõgeval 
Raplamaad ja oma vahva 
etendusega “Džunglis” pälviti 
meeskonnapreemia. 

9. klassid Kivi- Vigala ja Vana-
Vigala PK külastasid 12. mail 
Tallinnas Riigikogu, toimus 
informatiivne päev, mille jooksul 
said õpilased- õpetajad tutvuda 
lähemalt Riigikogu töö ja Eesti 
Vabariigi valitsusega. 
23. mail toimus Kevadpidu-
pühendusega emadepäevale. 
Esinesid kõigi meie kooli 
huviringide õpilased. Kontsert oli 
meeleolukas ja õpilased väga 
tublid. 

(järgneb lk 3)
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(algus lk 2)  

24. mail toimus väljasõit 
Jurmalasse “Livu” vee-
parki, kus vesiprotseduuri-
dega maandasime nii 
õpilaste, kui ka õpetajate 
koolilõpu lihas- ja 
närvipingeid. 
Mai jooksul on toimunud 
ka hulk õppeekskursioone 
ja väljasõite erinevatesse 
Eestimaa paikadesse –
meie selleaastane moto 
“Tunne oma Eestimaad!” 
Ilusat suve ja mõnusat 
vaheaega kõigile õpilastele! 
Lõpetajatele külma närvi 
ja head põrumist 
eksamitel! 

Ilona Noor
Kivi- Vigala PK huvijuht 

Tublid õpilased Vana-
Vigala Põhikoolis 
 
Neljas veerand on lõppenud ning 
seega on aeg teha kokkuvõtteid 
2007/2008 õppeaasta tulemustest. 
Vana-Vigala Põhikooli õppe-
nõukogu otsusega anti välja 
kiituskirjad “Väga hea õppimise 
eest” järgmistele õpilastele: 
1.klass Raido Rehepapp, 
Andreas Välis, Lisett-Mariin 
Maasikas, Markus Rudak, 
Hannes Välis; 
2.klass Hanna Hatto, Pille-
Riin Noppel, Urmis Veimann, 
Jarko-Jael Jõessar, Andreas 
Viibus, Tanel Ülemaante; 
3.klass Adeele Zagurski 
4.klass Arnold Zagurski 
5.klass Signe-Renate Saar 

Tublid õpilased olid ka Triinuly 
Veimann ja Axel Läänaru 
1.klassist. 
Neljade ja viitega lõpetasid  
järgmised 2.-8.klassi õpilased: 
2.klass – Aron Aaspere, Gabriel 
Vodolaztšenko; 
3.klass – Evely Lebin, Annika Otti, 
Tiina Põlma, Ardo Vesiloik, Katri 
Alesmaa; 
4.klass – Kersti Einling, Kristel 
Kirsipuu, Teet Roosi, Mery-Liis 
Välis; 
5.klass – Triinu Ülemaante, Sigrit 
Nurm, Monika Hatto, Holger 

TÖÖMALEV! 
 

Vigala Töömalev toimub sel 
aastal jälle kahes osas:  
I kord – 16. – 20. juuni, 5 
päeva. 
II kord – 28. juuli – 1. august, 
5 päeva. 
 

Töömalev tegutseb Vana-
Vigalas, tööaeg on 4 tundi 
päevas ja töötasu on 26 krooni 
tunnis. 
 

Rühma võetakse korraga vastu 
10 noort! Kandideerida saavad 
noored alates 13 eluaastast. 
 

Avaldusi töömalevasse võetakse 
vastu:  
Vigala Vallavalitsuses  
Vana-Vigala Põhikoolis  
Vana-Vigala Rahvamajas  
 

NB! Töömalevasse regist-
reerumine lõpeb teisi-
päeval, 10. juunil kell 16.00 
 

Info:  Ilme Roosi 489 4777; 526 
9841 ja Kersti Ojavee 56606893 
 
Malevapäevad algavad kell 
9.00. Töötatakse valla hea-
korratöödel ja üldkasutatavatel 
haljastusobjektidel. 

Algma, Margus Põlma, Alar-Angelo 
Kuusk; 
6.klass – Doris Välis, Kristel 
Vitsberg, Taavi Kliss; 
7.klass – Anni Vitsberg, Märt 
Pilman; 
8.klass – Gretelis Liländer, Meeli 
Pappe, Liis Einling, Tanel Paavel. 

Soovime kõigile toredat ja sisukat 
vaheaega ning lõpuklassi õpilastele 
edu eksamitel! 

Marje Orav,
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

 Kivi-Vigala Põhikooli 9. klassi lõpuekskursioonil läbiti osa maast kanuudega. 
Pildil vasakult Viiu Roosi, Keitlin Sildoja ja  Kaqrmo  Jõendi.  

Folklooriselts 
Kiitsharakad annab 
teada, et Vigala valla 
laste folkloorilaager 
toimub  
29. juulist - 3. 
augustini.  
 

Registreerumine 
juunikuu jooksul kooli 
kaudu või 
Kiitsharakate 
kodulehel 
www.zone.ee/arakad .  
 

Osalustasu 150 krooni. 
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Aasta Ema 2008  
 
Vana-Vigala Põhikooli eesti keele 
ja kirjanduse õpetaja Olga 
Vunukainen on esitatud 
kandideerima Aasta Ema tiitlile 
Vigala valla volikogu poolt.  
Olga Vunukainen töötab Vana-
Vigala Põhikoolis alates aastast 
1993. Jäänud sel hetkel kasvatama 
üksi kahte väikest poega, nõudis 
see samm temalt tõsist 
pealehakkamist ja jõudu. Tänaseks 
päevaks on Olga oma poegadest 
kasvatanud tublid noored mehed, 
kellest üks omandab juba 
keskharidust Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasiumis ning teine on veel 
Vana-Vigala Põhikooli 8.klassi 
õpilane. Mõlemad pojad on ta 
kasvatanud usinateks 
spordipoisteks. Lausa emalõvina 
on ta nende kasvamise ja arengu 
eest seisnud.  
Vaatamata keerulistele aegadele ja 
mitmetele muredele on Olga 
jäänud ikka rõõmsameelseks ja 
abivalmiks. Temale võib alati loota 
ning ta on hinnatud ja armastatud 
kolleeg. Samuti ei saa mainimata 
jätta tema aianduslikke katsetusi, 
milles osaleb kogu pere. Oleme 
mitmetel aastatel kogu 
kollektiiviga söönud Olga 
kasvatatud tomateid  

ja porgandeid.  
Väikeste laste kõrvalt jõudis Olga 
omandada pedagoogi kutse 
Tallinna Pedagoogika-ülikoolis 
ning jätkab enda täiendamist eesti 
keele ja kirjanduse õpetaja erialal. 
Lõplikust tulemusest on veel 
puudu ainult lõputöö 
vormistamine. Igal aastal täiendab 
ta ennast erinevatel kursustel oma 
erialal ning kasutab omandatut  

õppetöö mitmekesistamiseks. 
Sellest annab tunnistust ka fakt, et 
mitmel aastal on Olga valitud 
lemmikõpetajaks meie koolis.  
Lisaks oma tööle on Olga osalenud 
ka folklooriseltsi Kiitsharakad 
tegevuses ning osaleb aktiivselt 
Vana-Vigala Põhikooli tegemistes.   
 

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikooli direktor

 Vigala valla poolt Aasta ema 2008 valitud Olga Vunukainen poegade 
Marko ja Martiniga   

Vigala Vallavalitsuses 
 

07.05.2008 istungil otsustati: 
- esitada 2007.aasta majandus-
aasta aruanne volikogule 
kinnitamiseks 

- lubada ostueesõigusega erastada 
maad ühel taotlejale ja tagastada 
õigusvastaselt võõrandatud maa 
ühel taotlejal 

- lubada jagada Karjamihkli 
kinnistu kolmeks kinnistuks ja 
Ülovi kinnistu kaheks kinnistuks 

- moodustada Naravere külas Agri 
katastriüksus suurusega 5,82 ha 
ja Vigri katastriüksus suurusega 
8,48 ha, Palase külas Väikepiibu
katastriüksus suurusega 4,25 ha 

- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldust nr 75 26.03.2008 

- väljastada projekteerimis-
tingimused ühele taotlejale  

- väljastada ehitusluba ühele 
ehitisele 

- kooskõlastada Läti silla projekt 

- anda kirjalik nõusolek ühe 
ehitise püstitamiseks 

- eraldada puudega isikute toetust 
kahele taotlejale 892 krooni 

- finantseerida põhikoolide lõpu-
klasside ekskursioone 500 krooni 
ulatuses õpilase kohta ning 500 
krooni saatja kohta 

- kiita heaks ABC Kliima hinna-
pakkumine õhk-õhk soojus-
pumpadele Kivi-Vigala 
külakeskusse ja rahvamajja 
paigaldamiseks 

- toetada Vana-Vigala Rahvamaja 
projekti “Kaunis kehas terve 
vaim” 3142 krooniga 

 
21.05.2008 istungil otsustati: 
- moodustada Pallika külas 
Hiieküüni katastriüksus suuru-
sega 16,10 ha ja Küüni katastri-
üksus suurusega 32,63 ha 

- tagastada üks õigusvastaselt 
võõrandatud maaüksus ühele   
õigustatud subjektile 

- lubada ostueesõigusega erastada 
kaks maaüksust ühel taotlejal 

- lubada erastada Kesu külas asuv 
Kaljupõllu maaüksus pindalaga 
26609 m2 ühel taotlejal 

- väljastada projekteerimis-
tingimused ühele taotlejale 
puurkaevu rajamiseks 

- anda ERA Valduse AS nõusolek 
vee-erikasutusloa saamiseks 

- anda kirjalik nõusolek ehitise 
rekonstrueerimiseks ühele 
taotlejale 

- eraldada puudega isikutele 
täiendavat toetust 3705 krooni 
viiele taotlejale 

- määrata SA Raplamaa Arengu-
fond hariduse osafondi liikmeks 
Kivi-Vigala Põhikooli direktori 
kohusetäitja Kristine Niit 

- esitada Rapla Maavalitsusele 
taotlus keelata Vigala valda 
läbivatel jõgedel liiklemine 
mootorsõidukitega, mille võimsus 
ületab 5 hj. 



  

 

5 juuni 2008 vallateated / sport 

Vald vimpli ostu ei eraisikutele ei 
kompenseeri. Parema ülevaate 
vimplitest saab  vaadates antud 
ajalehe interneti väljaannet valla 
koduleheküljel. 
Tellida saab:  www.lipuvabrik.ee 

- eraldada reservfondist 
hajaasustuse veeprogrammi 
toetuseks lisaks 100000 krooni 

- arutusel oli õlikatelde üleviimine 
kohalikule kütusele. 

 
 
OÜ LIPUVABRIKUST ON 
VÕIMALIK TELLIDA VALLA-
LOGOGA MASTIVIMPLEID!  
 

Mõned inimesed on soovinud oma 
õue ja eramu kaunistamiseks 
saada vallalogoga mastivimpleid. 
Nüüdseks on OÜ Lipuvabrikus 
olemas vastavad kujundused ning 
tellimusi võetakse ka juba vastu.  
Iga soovija peab ise võtma 
firmaga ühendust ning ütlema 
millise kujunduse ja 
kasutusvõimalusega mastivimplit 
ta soovib. Jooniselt on näha, et 
vimpleid tehakse nii lipukinnituse 
(vasakult paremale) kui ka 
seinakinnitusena (ülevalt alla), 
nii ainult vallalogo värvides kui 
kombinatsioonis Eesti lipuga.  

17. mail peeti Rootsis Põhjamaade Meistrivõistlused kuni 17-aastastele 
noormeestele, kus osales ka Jaan Kuusik (76kg) 4.koht. Jaan esines neil 
võistlustel väga hästi, võites kaks kohtumist ja kaotades napilt 3.-4. koha 
kohtumises. Ühtlasi oli Jaan oma kehakaalus parim eestlane ja sellega 
seoses on tal head väljavaated osalemaks Euroopa Meistrivõistlustel, mis 
toimuvad juuni lõpus Lätis.  

Päev hiljem peeti sealsamas Põhjamaade Meistrivõistlused kuni 20-
aastastele noormeestele, kus Ardo Arusaar maadles kehakaalus 96kg ja 
saavutas parima - 1. koha. Ardo võitis oma vastased ülekaalukalt. Finaalis 
kohtus ta rootslase Kristoffer Johansson'iga, kes sai kohtumises vigastada 
ja andis loobumisvõidu. 
 

2007/2008 maadlushooaja kokkuvõte: 
Selgunud on edukamad Vana-Vigala maadlusringi poisid. 
 

A) parimad võistlustulemuste põhjal: 
  Esimesed 

kohad 
Teised 
kohad 

Kolmanda
d kohad 

1. Karlis 
Kaldma  

9 1 2 

2. Ardo Arusaar 7 3 1 
3. Jaan Kuusik 5 2 4 

 

B) parimad trennis käijad: 
  Puudumiste arv 

aastas 
1. Beau 

Pearson 
1 

2. Andreas 
Välis 

3 

3. Marek 
Lainela 

7 

Olev Nisumaa 
maadlustreener 

MAADLUSUUDISED 
 
2. mai- Kehtna Liud: 
Hannes Välis 38kg 1.koht 
Andreas Välis 38kg 3.koht 
Hans Veskimägi 40kg 2.koht 
Indrek Pilv 100kg 2.koht 
 

2.-3. mail toimusid Georg Lurichi 53. 
mälestusvõistlused ja ühtlasi ka 
Põhjamaade karikavõistluste 3. 
etapp. Ainsa Vigala maadlejana 
võistles neil võistlustel Rait 
Thomberg (96 kg). Rait üllatas 
vastaseid, treenereid, pealtvaatajaid 
ja ka ise ennast, võites mitmeid 
tugevaid matimehi. Alustuseks 
maadles Rait venelasega, seejärel 
tuli vastu soome juunioride 
esinumber Taisto Lalli.  Olles 
mõlemad kohtumised võitnud, tuli 
rinda pista järgmise soomlasega, 
Rait saavutas punktivõidu ja pääses 
finaali. Finaalis astus Raidile vastu 
rootslane Jacob Cedergren, kelle üle 
tuli samuti üllatuslik võit ning Rait 
võis auga välja teeenitud kuldmedali 
kaela riputada. 
 

10. mai - Juhan Kalde mälestus-
võistlused. Märjamaa: 
Hannes Välis 35kg 1.koht 
Andreas Välis 35kg 2.koht 
Hans Veskimägi 38kg 1.koht 
Marek Lainela 54kg 1.koht 

Vigala Vallavolikogu 
 

28.04.2008 istungil otsustati: 
- määrata 2007.aasta majandus-
aasta aruande auditeerijaks 
Haahti OÜ 

- kinnitada Vigala valla 2007.aasta 
majandusaasta aruanne 

- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaia 
põhimäärus 

- määrata sihtotstarbed neljale 
maaüksusele 

- anda nõusolek jätta riigiomandisse 
3 maaüksust 

- kinnitada õpilasstipendiumi 
saajate nimekiri alljärgnevalt: 
Sille Jõendi, Marin Laan, Sandra 
Soosaar, Meeli Pappe, Gretelis 
Liländer, Tanel Paavel, Arthur 
Kivi, Sille Sisas, Kristel Lints, 
Liisi Nisumaa, Margus Liiva, Laivi 
Jõendi 

- moodustada hajaasustuse 
veeprogrammi komisjon 

- järgmises koosseisus: Risto 
Konnapere, Katrin Kalmus, Heino 
Üürike, Aivar Jõgiste   ja Jaan 
Jeeser 
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Eksiarvamuse, et tüüpiline maadleja on mingi 
musklis ambaal, kes ainult kätega rääkida 
mõistab lükkab Tarvi kindlalt ümber -
„Maadlemine on kahevõitlusala, mis 
distsiplineerib ning treenib inimest paremini 
psühholoogilist ja vaimset pinget taluma, lisab 
enesekindlust ning mehisust.“ 
Ka õpetaja Lille Viska leiab, et suurte sportlike 
saavutuste kohta on ta ääretult tagasihoidlik. 
“Temast on sirgunud üks tubli noormees, kes 
käib tihti kodus isal abiks. Kohtudes küsib ta 
ikka kuidas läheb ja tunneb huvi ka kohaliku 
elu vastu. On hea huumoriga, heatahtlik ja 
muhe.“ 
Veel mõned Tarvi näpunäited tulevastele 
maadlusmeistritele: “Kõik võidud ja 
sportlaskärjääri jooksul teoks saanud enese-
ületamised on suurepäraseks mälestuseks. 
Kõige teravamateks elamusteks pean ikkagi 
neid  momente, mis tekivad vahetult ennem 
võitlusse astumist - pulsi tõustes organism 
annab teada, et on valmis 100%-liseks 
pingutuseks võidu nimel. Lõpetuseks tahaks 
tänada Olevit  entusiastliku ja ennastsalgava 
töö eest terve Vigala valla poiste heaks ja 
loomulikult ka isa, kui minu ja venna kõige 
järjepidevamat  toetajat.“ 
 

Jõudu, kiirust ja kavalust soovides,
Tarvi Thomberg

Pesapuu lood II 
 

„Ei ole Vigalas meest, kes poleks  maadlustrennis 

käinud!“ (Olev Nisumaa)  
 

Seekordne lugu räägib, milliste tulemusteni võib jõuda kui 
harrastustega tegeletaks suure pühendumuse ja tõsidusega. 
Loo peakangelasteks on kolm Vigalast võrsunud vägilast, 
kuid nende poiste saavutuste taga on olnud ka tubli treener 
ja toetavad perekonnad.  
Maadlustraditsioonid Vigalas ulatuvad väga kaugele, kuid 
alustuseks lugu sellest, kuidas sattus maadluse juurde 
poiste treener Olev Nisumaa. 
Oma esimese võidu saavutas Olev Perukoolis 1967 aastal 
peetud maadlusvõistlusel, olles ise esimeses klassis ja 
maadlusega varem tegelenud alla ühe päeva. Tõeliseks 
maadlemiseks läks alles kuue aasta pärast, kui Kivi-Vigala 
põhikooli tuli treeneriks Rein Jassi. Põhikooli lõppedes asus 
Olev edasi õppima Mihkel Aitsami nimelises 29. 
kutsekeskkoolis, kus   oli tema  treeneriks Hugo Suislepp. 
Peale teenistust nõukogude armees aastal 1983  tuli naiste 
(õe Virve Tikerpalu ja Vana-Vigala algkooli direktori Virve 
Alliksalu) vandenõu tulemusena Olevil ise poisse treenima 
hakata ning seda on ta teinud tänaseni.  
Olev Nisumaa kõige suuremaks saavutuseks võibki pidada 
maadlustraditsiooni kandmist ja hoidmist Vigala vallas. 
Kui ei oleks sellist tugevat ja järje-kindlat treenerit, ei oleks 
ka poisse, kes tooks medaleid. Väga oluline on, et noortele 
antakse võimalus nii spordi proovimiseks kui ka sellega 
järjekindlalt tegeleda.  
 
Tarvi Thomberg 
 

Tarvi meenutab sportlase karjääri algust: „Aastanumbriks 
oli siis 1988 ja vanuseks 6, kui maadlustreenerist 
naabrimehe ja isa õhutusel treeningule läksin. Esimene 
harjutustund on üsna värskelt meeles: terve saal oli poisse 
täis, osad maadlesid matil, osad jooksid - valitses üldine 
möll. Treener soovitas mul esimesel korral lihtsalt pingi 
peal istuda ja pealt vaadata. Olin veidi hirmul, samas 
põnevil ning otsustasin siiski tagasi minna. Teisel 
treeningul pidin juba matile minema ja matil käin ka nüüd 
ligi 20 aastat hiljem.“  
Algus oli tehtud ja maadlustreener iseloomustab Tarvit kui 
„hirm-tasakaalukat sportlast, kes ei tee kunagi ühtki liigset 
liigutust, kõik tema liigutused on tasakaalustatud ja nagu 
välja mõõdetud“. Vana-Vigala Põhikooli õpetaja Lille Viska 
meenutab teda kui sõbralikku, kohusetundliku ja head 
õpilast.  
Poisis nähti potensiaali ja nii juhtuski, et sõprade (Taavi 
Tikerpalu ja Marek Pilve) eeskujul ning isa ja treeneri 
soovitusel jätkas Tarvi seitsmendast klassist alates 
õpinguid juba Eesti Spordigümnaasiumis. 
„TSIK-is käies alustasin treenimist kaks korda päevas, 
eesmärgiga korjata mõnelt tiitlivõistlustelt medal, näiteks 
MM-ilt või olümpialt.“ 
Vaatamata sellele, et silme ees terendas professionaalne 
sportlaskarjäär otsustas Tarvi peale keskkooli minna edasi 
õppima TTÜ -sse. Tänaseks on temast saanud 
elektroenergeetika magister ja lisaks aktiivsele 
sporditegevusele on ta end sidunud Eesti Energia ja 
elektrivõrgu arendamisega Virumaal. Tarvi Thomberg 
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Soovitan kõigile noortele poistele 
alustada maadlustreeningutega, kuna 
maadlus teeb tugevaks nii füüsiliselt 
kui ka vaimselt. 

Rait Thomberg

Õpetaja Silja Käär meenutab Ardot kui 
rõõmsameelset, tagasihoidlikku ja vähese 
jutuga noormeest, kes vaikselt oma asja ajas. 
Ta oli klassis hinnatud semu ja kaaslane, kui 
enamus klassivendi olid ülevoolavalt lõbusad 
ja lärmakad, siis Ardo istus tundides vaikselt 
omaette ja vaatas heatahtliku muigega, mida 
klassivennad parasjagu korraldavad. Vahel 
poetas oma muhedal moel ka paar sõna 
sekka. Aga üks suur unistaja oli ta küll -
alatihti tuli talle meelde tuletada, et 
parasjagu tund käimas on.“  
Vaatamata romantikuhingele on mehel 
selged sihid tulevikuks seatud: „Selle aasta 
eesmärgiks on saavutada 84 kilogrammis 
olümpiakoht ning võita juunioride EM-ilt ja 
MM-ilt medal“ 

Ardo Arusaar (pildil I koha pjedestaalil)

Rait Thomberg 
 

„Mina alustasin oma maadlusteed üpris vara - olin alles kolmene, 
kui hakkasin venna eeskujul Olev Nisumaa juures kodus trennis 
käima. Tal olid seal matid maas ja nii sai seal maadeldud. 
Esimesteks vastasteks olid Olevi tütred, kes mulle enamasti  tuupi 
tegid. Vaatamata sellele hakkas mulle maadlus väga meeldima ja 
kui põhikool läbi sai, tulin Tallinnasse Audentese Spordikooli.“ 
Maadlusmatil olevat Rait treeneri sõnul plahvatusohtlik. Loodus 
on talle väga palju kaasa andnud, Eesti maadluskoondise 
peatreener Henn Põlluste on teda lausa imelapseks kutsunud. 
Põhikooli lõppedes iseloomustasid klassikaaslased Raiti koolile 
kingitud luuletuses järgmiselt -„Meie naljahammas Rait – iialgi ei 
olnud vait!„. Õpetajatele on Rait jäänud meelde aktiivse ja hakkaja 
noormehena, kes oli hea  suhtleja, tore kaaslane ning tubli töömees. 
Klassijuhataja Margit Liira suu venib veel praegugi muigele, kui 
Raidist juttu tuleb. “Esimesena meenubki tema äratuntav ja 
lakkamatu naer ning lõbusus. Naerda kõige ja kõikide (ka iseenda) 
üle, olgu olukord kuitahes raske või kurb. Pöörata kõik naljaks 
ning iga kehvemgi olukord oma rõõmsa olekuga päästa – just see 
sobib tema iseloomustamiseks kõige rohkem. Ja tema  nali ei olnud 
kunagi nõme või  rumal – ikka tore ja sõbralik.“ 
Spordikoolis tuli hakata treeningutel käima senise kolme asemel 
lausa kaheksal korral nädalas. “Hakkasid tulema esimesed Eesti 
meistri tiitlid nii vabas kui ka kreeka-rooma maadluses ning ka 
Põhjamaade meistrivõistluste medalid.  
Selle aasta eesmärgiks on võita võimalikult palju rahvusvahelisi 
turniire ja järgmisel aastal tahaks minna Eestit esindama 
tiitlivõistlustele.” 

Rait Thomberg 2008 –
Eesti Meistrivõistluste I koht  

 

Ardo Arusaar 
„Sattusin maadluse juurde juba esimeses klassis tänu oma sõbra Maarjo Rego kutsele. Esimestel treeningutel 
olin suhteliselt nõrk ja saamatu võrreldes teistega, kes olid juba mõnda aega treeninud. Mulle hakkas 
treeningutel käimine meeldima tänu heale seltskonnale ja meie treenerile, kes oskas noortega hästi suhelda. 
Võtsin treeninguid väga tõsiselt ning mõnikord läksin treeningutelt ka nuttes koju, kuna ei osanud kaotada.”  
Ardot iseloomustab Olev kui väga visa ja pühendunud sportlast. Kõigi tema saavutuste taga on tugev töö. Kui 
Ardo endale midagi eesmärgiks seadis, siis selleni ta ka jõudis! Ka mäletab treener aegu, kui erinevalt teistest 
poistest oli Ardo aastaid kohal igal treeningul. Selline visadus muutis isegi treenereid murelikuks - treenib 
viimati üle, Henn Põlluste on heatahtlikult soovitanud poissi kaikaga trennist eemale ajada. 
„Esimest korda võitsin Eesti meistrivõistluse tiitli 35 kilogrammis siis sain ka esimesed spetsiaalsed 
maadlusjalanõud. Ma arvan, et mind viis edasi rohkem tahtejõud ja kõva treenimine kui andekus. Ajapikku 
kasvas kaal ja tuli juurde kogemusi ning võitsin mitmeid meistritiitleid.” 
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Vigala Vallavalitsuses 
 

08.04.2008 istungil otsustati: 
 
- anda nõusolek maa riigioman-
disse jätmiseks Vigala vallas 
Pallika külas asuvale Pohlaka 
katastriüksus teise isiku ehitiste 
teenindamiseks vajalikule maale 
hoonestusõiguse seadmiseks 

- kinnitada riigile tasutava võla 
määramise akt 

- määrata Vana-Vigala külas Lao 
maaüksuse teenindusmaa 
suuruseks 5864 m2 

- moodustada Pallika külas Alvi 
katastriüksus suurusega 4,40 ha, 
Läti külas Hardi katastriüksus 
suurusega 6,09 ha, Vana-Vigala 
külas Koolipõllu katastriüksus 
suurusega 32,59 ha, Välja 
katastriüksus suurusega 11,42 
ha, Vängla külas Olle 
katastriüksus suurusega 5,76 ha 

- moodustada Tiduvere külas 
Jõekalda katastriüksus 
suurusega 16263 m2, Tiduvere 
külas Jõeääre katastriüksus 
suurusega 15408 m2, Läti külas 
Kadri katastriüksus suurusega 
9,24 ha 

- väljastada ehitusluba ühele 
ehitisele 

- eraldada puudega isikute toetust 
ühele taotlejale 480 krooni 

 
 
23.04.2008 istungil otsustati: 
 
- määrata Vana-Vigala külas 
Viinavabriku maaüksuse teenin-
dusmaa suuruseks 10306 m2 

- moodustada Vana-Vigala külas 
Staadioni katastriüksus 
suurusega 4,52 ha, Koolimetsa 
katastriüksus suurusega 5,00 ha, 
Vana-Vigala külas Tommi 
katastriüksus suurusega 7,82 ha, 
Maasalu katastriüksus 
suurusega 26,55 ha, Lepiku 
katastriüksus suurusega 5,85 ha 

- määrata õigusvastaselt 
võõrandatud Ilmandu-Hansu 
talu maa eest kompensatsioon 
kahele õigustatud subjektile ja 
Ilmandu-Uuetoa talu maa eest 
kahele õigustatud subjektile 

- väljastada ehitusluba kahele 
ehitisele 

- väljastada kasutusluba ühele 
ehitisele 

 

- eraldada abivahendi- ja 
ravimitoetust ühele taotlejale 
906 krooni, matusetoetust 
kolmele taotlejale 3000 krooni 
ning riigi rahastatava lapsehoiu-
teenuse toetust ühele taotlejale 
1350 krooni 

- lubada korraldada Vana-Vigala 
mõisapargis ja laululaval 25.07-
27-07.2008 Biker.ee suvepäevad 

- eraldada reservfondist 900 
krooni Vigala valla võrkpalli 
naiskonnale ja meeskonnale 
osavõtumaksu osalemaks Pärnu-
Jaagupi “Kobakäpa” turniiril 

- eraldada 1000 krooni projektide 
kaasfinantseerimise eelarvest 
Läti küla külapäeva 
korraldamiseks. 

 

 

Vigala Vallavolikogus 
 
24.04.2008 istungil otsustati: 
 
- määrata sihtotstarbed kolmele 
maaüksusele 

- anda nõusolek jätta 
riigiomandisse 18 maaüksust 

- arutusel oli arupärimine 
revisjonikomisjonile 

- arutusel Kivi-Vigala Lasteaia 
“Pääsulind” põhimäärus 

- eraldada reservfondist 5000 
krooni Jaanika Kuusikule 
osalemiseks kooriga “Ellerhein” 
Kanadas laulukonkursil. 

Tuleohutusnõuded lõkkele: 
• tuld ei tohi teha metsas, kergesti 
süttival pinnasel ega põõsastiku 
või muu tuld võtva taimestikuga 
kaetud alal. Väljaspool oma 
krundi piire tohib lõket teha 
ainult omaniku poolt eelnevalt 
ettevalmistatud ja tähistatud 
lõkkeplatsil. 

• lõke peab asuma vähemalt 15 m 
kaugusel lähimast ehitisest ja 30 
m kaugusel metsast. Suurema 
tule puhul tuleb vahekaugust 
suurendada, paigutades lõke 
ehitistest mõistlikule kaugusele 

• lõket tohib teha tuulevaikse 
ilmaga (kuni 1,5 m/s), jälgida 
tuleb ka tuule suunda. Eriti 
ohtlik on teha lõke allatuult 
asuva hoone lähedusse 

• käeulatuses tuleb hoida esmased 
tulekustutusvahendid, milleks 
võib olla kaks 6-kilogrammist 
tulekustutit või kaks 10-liitrist 
ämbrit vett 

• lõket ei tohi jätta järelevalveta, 
kindlasti peab lõkkel pidevalt 
silma peal hoidma täiskasvanu 

• lõkke põlemisjäägid tuleb 
hoolikalt kustutada 

• pärast lõkke kustutamist tuleb 
lõkkekohta paari tunni jooksul 
aeg-ajalt jälgida 

• šašlõki- või grillahi peavad 
ehitisest asuma vähemalt 5 m 
kaugusel 

• tahkkütusel töötavat grillahju 
maja rõdul või terrassil 
kastutada ei tohi, sest tegemist 
on hoone osaga ning tagatud ei 
ole 5 meetri vahemaa nõue 

• tahkkütusel grilli tohib 
väljaspool oma hoovi ülesse 
seada ainult tähistatud 
lõkkeplatsidel, kus on lõkke 
tegemise koht eelnevalt ette 
valmistatud 

Õnnetuse korral helistada 
hädaabitelefonil 112, 
tuleohutusalast infot saab 
ööpäevaringselt päästeala 
infotelefonilt 1524. 
 
Avaliku ürituse käigus lõkke 
süütamine tuleb eelnevalt koos-
kõlastada päästeasutusega. Infot 
avalike lõkete tuleohutusnõuete ja 
kooskõlastamise kohta saab 
päästeala infotelefonilt 1524 või 
www.lepk.ee lingi avaliku lõkke
tegemine alt. 
 

Koduse jaanilõkke 
tegemisel tuleb samuti 
kinni pidada tuleohutus-
nõuetest! 
 

Tuleohutusnõuete eesmärk on 
tagada ohutus. Lõkke asukoht 
tuleb lõkke suurust arvestades 
valida selline, et tuli ei leviks edasi 
hoonetele ega süütaks 
ümbruskonda. 
Järgida tuleb ka kohaliku 
omavalitsuse heakorraeeskirja. 
Kui heakorraeeskirjaga on tule 
tegemine keelatud, siis lõket teha 
ei tohi. 
Kodusest jaanilõkkest pääste-
teenistust eelnevalt teavitama 
ei pea, kuid tuleohutusnõuetest 
tuleb lõkke tegemisel kinni 
pidada igal juhul. 
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Meie hulgast lahkunud  
 

Velli Haidla 

Anne Ilu & Tervisekabinet 
 

Anne Hunt FIE 4956 Med.õde reg. 
N08973 
 

Teenused: 
 Pediküür ( ka probleemsed jalad) 
 Maniküür (ei tegele tehisküüntega!) 
 Silmaümbruse korrektuur (ripsmete 
värvimine, kulmude värvimine ja depilatsioon) 
 Ihukarvade depilatsioon  
 ON-SITE massaaz (kiirmassaaz seljale, 
õlavöötmele, kaelale)  
 Peamassaaz (alates juulist 2008) 
 Kuumad parafiinmähised kätele ja jalgadele 
 Ilutarvete, käsitöö, komisjonikaupade müük 
 

Avatud: 
T, K, R   13.00-20.00  
Hommikupoolsed ajad kokkuleppel 
L  9.00 – 15.00   
Puhkus 31.mai – 14. juuli (töötan 18., 19.,  
20-ndal juunil ) 
 

Kontakt: TÖÖPÄEVITI  9 – 20     T. 
53404605       Asukoht: Kivi-Vigala 3 krt. 2 
 

Kodulehekülg valmimas! 
 

Tere tulemast!

Kodu tuleohutuks! 
 

Igal aastal hukkub Eestimaa kodudes 
tuleõnnetustes ligikaudu 130 inimest. Enamik 
neist tulekahjudest on alguse saanud inimese 
enda hooletusest suitsetamisel, mittekorras 
küttekolde kasutamisel, vanade ja katkiste 
elektrijuhtmete kasutamisel või eksides mõne 
muu tuleohutusnõude vastu. 
„Kodu tuleohutuks“ on projekt, mille raames 
on igal inimesel võimalik enda koju kutsuda 
päästespetsialist, et üheskoos kodu 
tuleohutusalane seisukord üle vaadata ning 
leida parim koht, kuhu oleks mõistlik 
paigaldada suitsuandur. Kodukülastuse 
tellimiseks tuleb helistada päästeala 
infotelefonil 1524. Kodukülastuste läbiviimine 
on tasuta.  
Enamasti on tuleõnnetuses rasked tagajärjed 
(hukkunu ja/või suur varaline kahju) just 
seetõttu, et tulekahju avastatakse niivõrd 
hilja. Selleks, et tulekahju võimalikult 
varakult avastada, tuleks koju paigaldada 
suitsuandur. 
Kuigi alles 2009. a 1. juulist muutub 
suitsuandur kohustuslikuks igas kodus, 
soovitame kõigil enda ja lähedaste tervise ja 
vara kaitseks paigaldada andur juba nüüd. 

Piret Seire
Ennetustöö büroo juhataja 
Lääne-Eesti Päästekeskus

 

13. juunil algusega kell 22.30 
Käru raudteejaama aida platsil 

 

KÜÜDITAMISE 
MÄLESTUSÕHTU 

 

laulab Tõnis Mägi 
kõlab eesti luule 

sõnavõtud 
 

Üritus on tasuta. Info tel 5302 2015 

19. JUULIL Märjamaa vallas Velisel 
algusega kell 20.00 

KIIGESAAREPIDU 

20.00 Flamenkotantsijad 
21.00 Tantsuks Mait Maltis 

24.00 Ilutulestik 
 

Pilet: 
Lapsed kuni 11 aastat – TASUTA 
Noored 11-17.a – 15 krooni 
Täiskasvanud – 40 krooni 

Söök-jook kohapeal
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Juunikuu sünnipäevalapsed 
 
Regina Pedosk 89 
Linda Illimar 89 
Oskar Roosi 86 
Erika Kanter 83 
Alma Vitsberg 82 
Hilja Jürisalu 81 
Eha Lootus 75 
Mihkel Luist 60 
 
 

Õnne soovida oleks vähe, 
midagi suurt soovida oleks tahe. 

Kuhu õnn, rõõm ja tervis mahuks, 
muudaks südamesoojuse rahuks, 

et elada nii lõputult hea 
ja aastad arvet ei peaks. 

Vaadates Sinu sirget rühti, 
pole Sa nii vana ühti. 

 
Palju õnne! 

 

21.juunil  Vana-Vigala 
Laululaval 

 
VIGALA VALLA 
SUVEPIDU    

 
18.30   Rongkäik TTK  juurest 

 
19.00   Kontsert 

 
21.00   Tantsuks ansambel 

„ONUPOEG” 

Uus vallakodanik 
 

Melany Mirell Pilv 
 

Õnnitleme vanemaid! 

KIVI-VIGALA PÕHIKOOLI 
LÕPUAKTUS 

TOIMUB REEDEL 
20. JUUNIL 
KELL 17.00 

 
VANA-VIGALA PÕHIKOOLI 

LÕPUAKTUS 
TOIMUB REEDEL 

20. JUUNIL 
KELL 18.00 

Palju tänu kõigile, kes 
õnnitlesid 85-aastast 
vanamemme ja korraldasid  
väga südamliku 
koosviibimise. 
 

Kõigile Teile suur aitäh ja 
tugevat tervist ! 
Tänan südamest 
meelespidajaid. 
 

Salme 


