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Vana-Vigala Apteek kasvas välja 
Kivi-Vigala Apteegi Jaama Aptee-
gipunktist, mis töötas 1951.a. sep-
tembrist 1955.a. märtsini proviisor 
Benita Kallase käe all. 1955.a. märt-
sist muudeti apteegipunkt Apteekide 
Peavalitsuse Apteegiks nr. 195. Juha-
tajaks Benita Kallas, kes töötas sellel 
kohal kuni 01.09.1968.a. Seejärel kuni 
01.09.1971. oli juhataja Milvi Juh-
kam /Põldmaa/. Legendaarne Ivar 
Mirov vedas apteeki 1971-1973.
1974 - 1975 teostati apteegis kapi-
taalremont. 1975 oli juhatajaks Helle 
Kelder. Alates 01. märts 1976 - 01. 
detsember 2010 juhatas apteeki Aili 
Averin. 
Apteegi algaastatel on töötanud aptee-
gis sanitaridena lühikest aega Maria 
Põldoja, Salme Tonkmann, Hel-
gi Sildoja. 1959.a. novembrist kuni 
2005.a. suveni töötas apteegis Aino 
Kaldvee, kelle ametinimetust oleks 
keeruline määratleda - ta oli võimeli-
ne toime tulema kõigega, mis apteeki 
puutus. TUHAT TÄNU TALLE! 

Seoses munitsipaliseerimisega 1993.a. 
muutus Vana-Vigala Apteek valla all-
asutuseks.
Kuna alates 1995.a. oli ME Kivi-Vi-
gala Apteek ajutiselt suletud juhata-
ja Lii Välise lapsehoolduspuhkusel 
viibimise ajaks, siis avas Aili Averin 
1996 a. Vana-Vigala Apteegi haruap-
teegi Kivi-Vigalasse, kus alates 2003 

a. hakkas taas toimeta-
ma Lii Välis.
08.02.2005.a. moodusta-
sid Aili Averin, Lii Välis 
ja Helbe Kliss OÜ Vigala 
Apteegi, olles ise ka juha-
tuse liikmed.

2005.a. sügisel palus pe-
rearst dr. Marika Hiiemaa 
Märjamaa Perearstikeskuses 
oma patsientide paremaks 
teenindamiseks teha Vigala apteegil 
haruapteek nende ruumidesse. Tuli-
me lõpuks nende soovidele vastu, kui-
gi see tõi kaasa piisavalt palju tööd 
ja sekeldusi. Pealegi pidi Kivi-Vigala 
haruapteegi lahtiolekuaegu vähen-
dama, sest Lii pidi töötama ka Mär-
jamaal. Haruapteegi loomisega Mär-
jamaale liitus osanikuks OÜ Lääne 
Finants, keda esindas ja esindab ka 
praegugi Martin Hiiemaa.
Enda arvates saime oma apteegid ke-
nasti toimima. Sama meelt aga pol-
nud meie Märjamaa poole osanikud 
ja perearst Marika Hiiemaa, kes ei 
näinud meie töös piisavalt arengut. 
Selleks toodi meie asemele juhatusse 
võimekas arendaja pealinnast. 
Teada küll, et ükski heategu ei jää ka-
ristamata. Nii ka meie, tahtsime pari-
mat - välja tuli ... nagu alati. Meie aeg 
siin Vigalas pakkuda apteegiteenust 
- Aili alates 1976. aastast, Lii alates 
1990. aastast - sai läbi.

Vana-Vigala 
Apteek 55

Kallis Vigala rahvas! Täname süda-
mest teid, kes te ei unustanud, et oli 
olemas ka Vana-Vigala ja Kivi-Vigala 
apteek uhkete ja rikaste linnaaptee-
kide kõrval. Kaunist jõuluaega, kuid 
...

hämaras, hämaras talveöös
mööda lumiseid radu
uitab üks mõte,
üks lootus,
üks usk.....

Lugupidamisega 
Aili Averin
Lii Välis

Aino Kaldvee ja Benita Kallas 
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ADVENDIAJA OOTUSES 
KIVI-VIGALA PÕHIKOOLIS
Advendiaeg on oodatud ja algab 

juba novembris hingedepäeva ja hin-
gedeajaga. 2. novembril oli Kivi-Viga-
la Põhikool kaunistatud algklasside 
valmistatud küünalde ja küünlaalus-
tega, 5.- 9. klassid esitasid ettevalmis-
tatud kombeid, tavasid, näidendeid, 
luuletusi ja 9. klassi poolt oli teema-
kohane viktoriin.

12. novembril külastasid 5.-9. 
klassid õppeekskursioonina Patarei 
vanglat ja Energiakeskust. Suurema 
elamuse jättis Patarei vangla, kus 
vastav miljöö ju lausa ehedalt olemas 
ja kujutlusvõimele suurt ruumi ei 
peagi jääma.

13. novembril toimus traditsiooni-
line sportlik-lustlik isadepäev, kus sel 
aastal ilmselt MASU tõttu ka isasid 
väga napilt osales.

15. novembril toimus 7.-9. klas-
sidele Tervise arengu keskuse poolt 
huvitav loeng “Terve elustiil on sinu 
valik”, mis pani usinasti kaasa mõt-
lema ja loodetavasti õigeid järeldusi 
tegema nii mõnegi noore.

17. novembril oli meil suur rõõm 
osaleda Vana-Vigala Tehnika ja Tee-
ninduskoolis toimunud muusikaüritu-
sel “Igal pillil oma laul”, kus Margus 
Põldsepp ja Marju Varblane esitasid 
ja tutvustasid pärimusmuusikat ja 
instrumente.

10. detsembril on meie koolis ava-
tud “Jõulukirp”, kus kõik õpilased 
saavad enda valmistatud esemeid, 
küpsetisi, kaarte jms osta, müüa, va-
hetada ja loosiõnne nautida. Tulge 
vaatama, ostlema või loosiõnnest osa 
saama!

Ilona Noor
Kivi- Vigala PK huvijuht 

Nagu traditsiooniks on saanud osa-
les Vigala Õpetajate showtrupp ka sel 
aastal 13. korda “Sildadel”. Sel aastal 
oli muudatus toimumise kohas, olime 
Viljandi Maagümnaasiumi värskelt 
renoveeritud algklasside majas. Saalis 
on väga korralik heli- ja valguspark ja 
kuigi lava ei ole nii suurte mõõtmete-
ga kui “Ugalas”, siis sellest hoolimata 
ei jäänud midagi toimumata. Kokku 
oli festivalile registreerunud 19 trup-
pi, kuid erinevate olude kokkulange-
vusel osales 16 haridusasutust.

Meie showtrupp esitas sel aastal, 
tuginedes ürituse motole: “Aeg ütles: 
mine ja muugi tõe tabalukku, ehk 
avad tundmatu luugi, jääd ajalukku” 
(M. Traat), suurvormi “Kas “Kalevi-

poeg” viib Vigala õpetajad ajalukku?” 
Ja nagu ikka meie kavadele tavaks 
oli laulu, tantsu ja sõnalist osa. Tru-
piliikmed: Meelis Välis, Marko Kreuz, 
Hillar Orav, Tiina Kalda, Ilona Noor, 
Heli Lints ja Ingrid Ploom. Kiidetud 
ja auhinnatud saime sel aastal teiste 
koolide poolt. Kokkuvõtted žürii hin-
nangutest võib näha Viljandi Maa-
gümnaasiumi kodulehelt. Suured 
tänud Vigala Vallavalitsusele, et me 
ikka oma ressurssidega saame igal 
aastal festivalil osaleda.

Ilona Noor
Vigala Õpetajate Showtrupp

XIII ÕPETAJATE TEATRIFESTIVAL “SILLAD”
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20. november toimus järjekordne 
maakondlik naisrühmade žanripäev. 
Seekordsed korraldajad olid Kiits-
harakate hakkajad naised. Etteval-
mistused algasid juba kuid varem: 
õpetajate–mentorite leidmine, läbi-
rääkimised, projektide kirjutamine 
rahastamiseks, jms. Üks oli kindel, 
sel päeval õpetavad, tantsivad, kor-
raldavad, pakuvad meelelahutust ai-
nult naised. Uskuge, nii see ka läks 
ning kujunes üks ütlemata tore päev. 

Kokku osales 12 naisrühma Rapla-
maa erinevatest valdadest. Projekti 
toetasid Eesti Kultuurkapitali Rapla-
maa Osafond, Raplamaa Omavalit-
suste Arengufond, Vigala vald, MTÜ 
FS Kiitsharakad ja samuti panusta-
sid osalejad ise. 

Päev algas soojendusharjutustega, 
mida viisid läbi õpetajad Tiina Kaev 
ja Katrin Reinup. Rühmad said valida 
kahe eri stiili ja metoodika vahel. Tii-
na Kaev oli tunni üles ehitanud eri-
nevatele stiilidele: kantri, estraadi, 
karaktertantsu harjutustele. Katrin 
Reinup tutvustas Ernst Idla võimle-
mist, kaasates naised ka palliga võim-
lemisse. Samal ajal kui naised harju-
tasid, pidasid rühmade juhendajad 

Novembrikuus toimus Vana-Vigala 
koolis päris mitu ettevõtmist. Esime-
ne neist oli isadepäeva tähistamine. 
Sel aastal andsid lapsed isadele pika 
ja sisuka kontserdi, mis oli kokku 
pandud lauludest, tantsudest, luule-
tustest ja pillilugudest. Väga tore oli 
näha, et isasid-vanaisasid oli tänavu 
saali kogunenud vähemalt kolm kor-
da rohkem, kui eelmisel kontserdil 
kaks aastat tagasi! Publik oli väga soe 
ja toetav ning kindlasti sai iga kohale-
tulnud isa väga ilusa kingituse ladusa 
ja südamliku kontserdi näol!

Isadepäevale järgnes värvide nä-
dal. Selle nädala idee on väga lihtne 
– tuua morni ja pimedasse sügisaega 
väheke rohkem värvirõõmu. Selleks 
polnudki vaja midagi muud rohke-
mat, kui püüda end päeva temaatika 
kohaselt riidesse panna. Nii olimegi 
esmaspäeval rõõmsalt punased, tei-
sipäeval talveootusele kohaselt val-
ged, kolmapäeval igatpidi triibulised, 
neljapäeval mõnusalt mummulised 
ja reedel vallatult ruudulised. Igal 
päeval kogunesid kõik vastavalt riie-
tunud lapsed ja õpetajad peale teist 
tundi saali ühispildile, fotosid võib 

näha kooli kodulehekülje galeriist. 
Kõige vähem oli meie hulgas mum-
mulisi ning eks see ole ka mõistetav – 
kui tüdrukute garderoobist võib ikka 
mõne mummulise-täpilise riideeseme 
leida, siis poistele tavaliselt sedasorti 
riideid ei muretseta. Ülejäänud päe-
vadel oli aga osalejaid päris toredasti 
palju!

25. novembril pidasime koolis kad-
rilaata. Osalejaid oli päris palju – nii 
müüjaid kui ka ostjaid. Laadaärevust 
oli koolimajas juba hommikust saati 
tunda, sest vägisi kippus mõni ärite-
hing juba enne laada algust toimuma! 
Laadal pakuti erinevat kaupa – enda 
või ema tehtud küpsetisi, morssi, 
käsitööd, arvutimänge, DVD-sid ja 
igasugu muud kraami, mida ei oska-
gi kuhugi liigitada. Ei puudunud ka 
õnneloos ja laadaoksjon. Õnneloos oli 
seekord üle ootuste populaarne ning 
eriti ihaldatud olid erinevad helkurid, 
mida mõni õnneloosisõltlane endale 
lausa 3-4 tükki võitis! Usun, et Va-
na-Vigala Põhikooli õpilased peaksid 
nüüd pimedas autojuhtidele eriti häs-
ti nähtavad olema!

Novembrikuu ettevõtmiste jada lõ-

November Vana-Vigala Põhikoolis petas 29. novembril poistepäeva üri-
tus, mille korraldab traditsiooniliselt 
igal aastal 5. klass. Seekord toimus 
kõigepealt nipiga küsimustest kokku 
pandud muhe viktoriin ning seejärel 
said poisid näidata oma oskusi või-
leibade valmistamises. Lärmi ja sagi-
mist oli kooli õppeköögis päris palju, 
aga võileivad said üsna ruttu valmis 
ning sama ruttu need taldrikutelt ka 
kadusid – järelikult olid leivameistrid 
tasemel! 

Ees ootab jõulukuu, mis on teadagi 
kiire ja huvitav aeg – ringi liiguvad ju 
päkapikud, kellel laste kõik tegemised 
ja ütlemised vaja üles märkida, ning 
kindlasti tuleb igal koolijütsil selgeks 
õppida jõululaulud, tantsud ja luule-
tused, koos klassikaaslastega muuta 
jõuluhõnguliseks oma klassiruum ja 
kogu koolimaja ning loomulikult tuleb 
kõige selle kõrvalt veel ka õppimiseks 
aega leida! Siinkohal jääbki vaid üle 
soovida kogu Vana-Vigala kooliperele 
jaksu, tahtmist ja säravaid mõtteid 
jõulueelseks saginaks! 

Silja Käär,
Vana-Vigala Pk huvijuht

koosolekut Irina Pärila juhtimisel.
Õppimine toimus kokku neljas ruu-

mis. Tantse õpetasid rahvatantsijate-
le tuntud mentorid Erika Põlendik 
ja Tiiu Pärnits. Õpetaja Tiina Kaev 
õpetas omaloomingulist tantsu “Igal 
ajal“, mis tugines rohkel käteplasti-
kal, nii et india tantsu õppimine ei 
tohiks Kiitsharakate naistele enam 
raskusi valmistada. Meie õpetaja 
Krista Tõldmaker oli uute rühmade 
juhendajaks ja silmaringi laienda-
jaks. Kuna tulemas on tantsupidude 
suvi, oli žanripäev heaks võimaluseks 
tantsupeo- või lihtsalt uue repertuaa-
ri omandamiseks.

Ka õhtune programm kujunes tihe-
daks. Õhtujuht Astrid Hallik ei and-
nud armu. Lisaks lihtsalt omavahel 
tantsimisele omandasime linetantse 
Tiina Kaevu juhendamisel, kandidee-
risime vesternfilmi ja mängisime lau-
lumänge/tantse ja loomulikult kiitsi-
me osalejaid. Laupäev täis tantsu - oli 
tõesti tore!

Liina Kikas
Kiitsharakate tantsija

Laupäev 
tantsuga
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Vigala Vallavalitsuses

10.11.2010 istungil otsustati:
- määrata kompensatsioon õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest kolmele 
õigustatud subjektile;
- lubada erastada maad kolmel taot-
lejal;
- lubada jagada Aringa-Jaani kinnis-
tu kaheks maaüksuseks;
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale;
- väljastada projekteerimistingimused 
ühele taotlejale;
- kinnitada lumetõrjetööde pakkumi-
sed alljärgnevalt: ERA Valduse AS 
teostab töid Vana- ja Kesk-Vigala 
piirkonnas vastavalt vallavalitsuse 
poolt esitatud teedevõrgu plaanile ja 
Kivi-Vigala piirkonnas teostab töid 
FIE Kalmer Kristin;

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

- eraldada sotsiaaltoetusteks 3000 kr;
- toetada Vigala Õpetajate showtrupi 
osavõttu Viljandis 26.-27. novembril 
toimuval XIII õpetajate teatrifestiva-
lil “Sillad” 2000 krooniga.

Vigala Vallavolikogus

28.10.2010 istungil otsustati:
- määrata sihtotstarbed neljale maa-
üksusele;
- taotleda munitsipaalomandisse 
Avaste külas asuva Kivi elamu alune 
ja seda teenindav maa;
- kehtestada Vigala vallas haritava 
maa ja loodusliku rohumaa ühtseks 
maamaksumääraks 2011. aastal 1,0% 
maa maksustamishinnast aastas 
ning metsamaa ja muu sihtotstarbe-
lise maa ühtseks maamaksumääraks 
2011. aastal 2,0% maa maksustamis-
hinnast aastas;
- kinnitada Vana-Vigala Põhikooli 
hoolekogu põhimäärus;
- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli hoo-
lekogu põhimäärus;
- kinnitada Kivi-Vigala Põhikooli põ-
himäärus;
- muuta Vigala Vallavolikogu õigusak-
te seoses euro kasutusele võtmisega;
- kinnitada Vigala valla noorte spor-
distipendiumi saajate nimekiri;
- määrata Vigala valla 2010. aasta 
majandusaasta aruande auditeerijaks 
OÜ Maret Saatuse Audiitoribüroo.

Pensionäride 
jõulutoetus

Vigala valla pensionäridele 
makstakse ka sel aastal nn jõu-
lutoetust (300 kr).

Toetust makstakse kõigile va-
naduspensionäridele, kel-
le elukoht rahvastiku registri 
andmetel on Vigala vald.

Toetuse saamiseks tuleb taotle-
jal esitada pensionitunnistus 
ja vormikohane avaldus. 

Avalduse blankett on kättesaa-
dav valla kodulehel:
http://www.vigala.ee/dokumen-
did/blanketid.

Toetuse saab lasta kanda ka 
toetuse saaja isiklikule panga 
kontole. Sel juhul tuleks aval-
dusel märkida konto number. 
Kui isiklikult kohale tulla ei 
ole võimalik, siis võib avalduse 
saata postiga, aga sellise arves-
tusega, et see jõuaks vallavalit-
suse raamatupidamisse enne 
jõulupühi. 

Toetuse maksmine toimub val-
la raamatupidamises alates 13. 
detsembrist kuni 30. det-
sembrini. 
Jõulupühade ajal 24. detsemb-
ril on vallavalitsus suletud.

Tähelepanu! Neljapäeval, 16. 
detsembril makstakse toetust 
alljärgnevalt:

kell 10:00 – 12:00 Vana-Vigala 
TTK 1. korrusel 
kell 12:30 – 13:30 Vana-Vigala 
Raamatukogus

NB! Toetuse väljamaksmi-
ne lõpetatakse 30. detsembril 
2010.a. 

Kui toetus jääb 2010. aasta 
detsembris välja võtmata, siis 
2011. aasta jaanuaris ei ole või-
malik seda enam kätte saada!

Avalik elektrooniline enampakkumine
Maa-amet korraldab järgmiste riigi omandis olevate kinnisasjade müügi ava-
likul elektroonilisel enampakkumisel pakkumiste esitamise tähtajaga teate 
avaldamisest kuni 14.12.2010 kella 11:00-ni:

Rapla maakond Vigala vald Araste küla Marja kinnisasi (88402:001:0388; 3,25 
ha; (M)) alghind 39 000.-, tagatisraha 3 900.-;
Rapla maakond Vigala vald Araste küla Valve kinnisasi (88402:001:0072; 
11,76 ha; (M)) alghind 152 800.-, tagatisraha 15 200.-;
Rapla maakond Vigala vald Araste küla Volli kinnisasi (88402:001:0069; 13,86 
ha; (M)) alghind 180 100.-, tagatisraha 18 000.-;
Rapla maakond Vigala vald Jädivere küla Vahe kinnisasi (88402:002:0247; 4,6 
ha; (M)) alghind 59 800.-, tagatisraha 5 900.-;
Rapla maakond Vigala vald Jädivere küla Roosi kinnisasi (88402:002:0094; 
6,51 ha; (M)) alghind 84 600.-, tagatisraha 8 400.-;
Rapla maakond Vigala vald Jädivere küla Aasaääre kinnisasi (88402:002:0062; 
10,96 ha; (M)) alghind 142 400.-, tagatisraha 14 200.-;
Rapla maakond Vigala vald Kojastu küla Liisi kinnisasi (88401:004:0178; 
11,88 ha; (M)) alghind 106 900.-, tagatisraha 10 600.-;
Rapla maakond Vigala vald Kojastu küla Vahe kinnisasi (88401:004:0057; 6,19 
ha; (M)) alghind 86 600.-, tagatisraha 8 600.-;
Rapla maakond Vigala vald Kojastu küla Elga kinnisasi (88401:004:0042; 
10,31 ha; (M)) alghind 144 300.-, tagatisraha 14 400.-;
Rapla maakond Vigala vald Kojastu küla Sooadu kinnisasi (88401:004:0022; 
12,7 ha; (M)) alghind 152 400.-, tagatisraha 15 200.-;
Rapla maakond Vigala vald Läti küla Uuekäntu VI kinnisasi (88401:001:0061; 
3,27 ha; (M)) alghind 52 300.-, tagatisraha 5 200.-.
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Gripihooaeg on alanud ning iga-
ühele meist võib ootamatult kallale 
kippuda mõni viirus või külmetushai-
gus. Enesetunde halvenedes on alati 
soovitatav pöörduda perearsti poole, 
kes vajadusel väljastab haiguslehe. 
Ühes aastas väljastavad Eesti arstid 
ligi 300 000 haiguslehte. Haigekassa 
statistika näitab, et enim haiguslehti 
väljastatakse just seoses külmetus-
haigustega oktoobris-novembris ja 
märtsis-aprillis. 

Haiguslehe saab arst kirjutada 
inimesele, kes käib tööl ja on tööand-
ja poolt ravikindlustatud. Hüvitise 
eesmärk on kompenseerida töötajale 
haigestumise ajal saamata jäänud 
töötasu teatud ulatuses. Alates 2009. 
aastast maksavad haigushüvitist nii 
tööandja kui haigekassa. 

Haigushüvitiste puhul on oluline 
teada, et kolme esimese haiguspäeva 
eest hüvitist ei maksta. Alates 4. päe-
vast maksab hüvitist tööandja 70% 
töötaja viimase kuue kuu keskmisest 
töötasust. Haigekassa hakkab hüvi-
tist maksma alates 9. päevast. Haige-
kassa makstava haigushüvitise määr 
on samuti 70%, kuid hüvitise arvuta-
mise aluseks on inimese töövabastuse 
alguspäevale eelnenud kalendri-
aasta sotsiaalmaksuga maksustatud 
tulu. 

Raseda haigestumise korral ning 
tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste 
tõttu väljastatud haiguslehtede puhul 
tööandja hüvitist maksma ei pea. Sel-
listel juhtudel maksab haigushüvitist 
haigekassa alates 2. päevast – raseda 
haigestumise korral 70% määras ja 
tööõnnetuste ning kutsehaiguste tõt-
tu 100% määras. 

Hooldushüvitisest

Hooldushüvitist maksab haigekas-
sa:

- alla 12-aastase lapse põetamise 
korral kuni 14 kalendripäeva;

- teiste perekonnaliikmete kodus 
põetamise korral kuni 7 kalendripäe-
va;

-alla 3-aastase lapse või alla 16-
aastase puudega lapse hooldamise 
korral, kui lapse hooldaja ise on haige 

või talle osutatakse sünnitusabi kuni 
10 päeva. 

Haigekassa statistika näitab, et 
aastas väljastavad Eesti arstid üle 
100 000 hoolduslehe. Keskmiselt 
põetab lapsevanem last 9 päeva. Kui 
varem jäid haigete lastega koju valda-
valt emad, siis nüüd on hakanud tõus-
ma hoolduslehe võtnud isade arv. 

Hüvitist maksab haigekassa hool-
duslehe alusel esimesest päevast 80% 
määras. Hüvitis arvutatakse sarna-
selt haigushüvitisega eelmise aasta 
keskmiselt sotsiaalmaksuga maksus-
tatud tulult. Hoolduslehe võib arst 
vajadusel väljastada ka pikemaks 
ajaks kui hüvitise maksmise periood. 

Piirang on ainult hüvitise maksmise 
perioodil, mitte hoolduslehe kestusel.

Haigus-või hooldus leht tuleb töö-
le naastes esitada oma tööandjale, 
kes selle omakorda peab haigekas-
sale edastama 7 päeva jooksul. Hai-
gekassalt saab haigushüvitise kätte 
hiljemalt 30 päeva jooksul alates lehe 
jõudmisest haigekassasse. Tööandja 
peab omapoolse hüvitise välja maks-
ma palgapäeval või vähemalt 30 päe-
va jooksul alates lehe saamisest. 

Eesti Haigekassa Pärnu osakond

Haigushüvitist maksavad tööandja ja haigekassa

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate 
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel 
konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi 
kontakttelefonil 6 310 310.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli juures peatub 
pangabuss üks kord kuus
esmaspäeviti kell 11.30–13.00

(22. november, 27. detsember)
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 1 

 
 
 

Pakendijäätmete sorteerimise nõuded 

 
 
KONTEINERISSE SOBIVAD: 

 
KONTEINERISSE EI SOBI: 

 

Jogurti- ja võitopsid, õli-, ketupi- ja  

majoneesipudelid. Kosmeetika- ja 

hooldustoodete pakendid (näiteks 

ampoonipudelid), plastnõud ja -karbid.

Muud plastpakendid. Joogipudelid, 

kilekotid, pakkekile. 

 

Plastist mänguasjad. Kummist  

tooted. Hügieenisidemed, mähkmed.  

Ohtlike ainetega määrdunud pakendid 

(näiteks kodukeemia pakendid). 

 

Metallist konservpakendid (nt 

konservikarbid). Alumiiniumist 

joogipakendid. Toidu- ja joogi - 

pakendite metallkorgid ja – kaaned.  

 

Ohtlike ainetega määrdunud  

pakendid (näiteks liimi-, värvi -ja lahusti - 

pakendid). Ohtliku aine märgisega  

tähistatud toodet sisaldavad pakendid. 

 

 

 

 
SEGAPAKEND 
 

 

Kartongist piima-, mahla-,  

veini- ja jogurtipakendid. 

 

Määrdunud või toodet sisaldavad 

kartongpakendid. 

 

 
KLAASPAKEND 
 

 

Värvilised ja ilma värvita klaasist 

pudelid ja purgid (näiteks karastus –  

jookide pudelid, alkohoolsete jookide 

pudelid, klaaspurgid). 

 

NB! Klaaspakend kogutakse ühes 

konteineris koos segapakendiga ainult  

juhul, kui segapakendi konteineri  

vahetus läheduses ei ole eraldi 

klaaspakendi kogumise konteinerit. 

 

Akna- ja lehtklaas. Valguslambid  

ja elektripirnid. Eriotstarbelised klaasid, 

peegelklaas. Keraamika ja portselan  

(näiteks toidunõud).  

 

 

 

 

 

PAPP JA PABER 
 

 

Pappkastid ja -karbid. Paberist  

pakendid (näiteks paberkotid, 

pakkepaber). Lamineerimata kartong, 

lainepapp.  

 

Määrdunud või vettinud paber ja papp. 

Fooliumi või kilet  sisaldav paber, papp ja 

kartong (näiteks mahlapakid).   

Pehmepaber (näiteks tualettpaber).  

Mähkmed ja hügieenisidemed. Kile.  

Foolium. Kopeerpaber. Vahtplast.  

 
PAKENDIKONTEINERISSE ON LUBATUD TUUA AINULT TÜHJAD JA PUHTAD PAKENDID.  
 
SUUREMAHULISED PAKENDID (NÄITEKS PAPPKARBID, MAHLAPAKID) PEAVAD OLEMA ENNE 
KONTEINERISSE ASETAMIST KOKKU SURUTUD. 
 
Paberi ja papi, mis ei ole pakend, kogumine Rohelise Punkti märki kandvate konteineritega toimub ainult ETO ja 

kohaliku omavalitsuse kokkuleppel. Paber- ja papp - pakend ei ole: ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja 

reklaammaterjalid, töövihikud, paberist ja papist kaustikud, kirja- ning joonistuspaber, raamatud, kirjaümbrikud 

jms.* 
 

 

Pakendikonteinerid

Vigala Vallavalitsus koostöös ETO-ga paigaldas täiendavad segapakendi konteinerid: 
Päärdu küla (8-krt. maja ees)
Kurevere küla (8-krt. maja ees)
Tõnumaa küla (kaupluse juures)
Vängla küla (Vängla veski juures)

Konteinerid on mõeldud kõigile Vigala valla elanikele, kes sorteerivad tekkinud jäätmeid (teenus on tasuta). 
NB! Jälgige pakendijäätmete sorteerimise nõudeid!
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Ühel novembrikuu õhtul sai Kivi-
Vigala Rahvamaja saalist laev. Parda-
le oli tulnud igasugu rahvast: madru-
seid, jungasid, merekarusid, daame, 
ei puudunud ka piraadid ja kohal oli 
ka laevakokk ning laevaarst. Mis toi-
mus? Näitering „Sõbra-Vägi“ tähistas 
oma 65. juubelit merereisiga kaugete-
le maadele. Pardale olid oodatud kõik, 
kes „Sõbra-Väest“ lugu pidasid.

Kohal olid Valgu M.O.T.T-i lõbus 
madruste seltskond, „Topelt-Kiiksu“ 
ridades oli piraate, pillimees ja soo-
jalt maalt tulnud puhkajaid. Vigala 
õpetajate sohwtrupis olid meregrippi 
kartvad merekarud, „Singirullid“ olid 
enda hulka meelitanud laevakoka, et 
rullid ikka vormis püsiksid. Hopsani 
esimadrused tantsisid end kah parda-
le. Peale laevatrepi ületamist sai iga 
meeskonnaliige vaktsineeritud ja me-
rereis võis alata! 

Vigala paisuka juurest läks sõit 
lahti. Mööda erinevaid meresid ja oo-
keane seilates sai kogeda nii tuult, 

tormi kui ka rahulikku vett. Peatused 
tehti Lätis, Egiptuses, Islandil ja Ja-
maical. Reis möödus ühislaulu saatel, 
sadamates tehti pikemad peatused, 
kus sai nautida kohalikku kultuuri, 
sirutada oma kangeks jäänud konte, 
tantsida limbot, püstitada püramii-
de, meisterdada laevu, püüda kala, 
mängida jalgpalli jne. Tegevust jät-
kus kõigile. Kuigi reisijatele anti või-
malus liituda Tätte ja Matvere mees-
konnaga, eelistasid siiski kõik jätkata 
„Sõbra-Väega“. Enne päikesetõusu 
õnnestus ankur kinnitada jällegi Vi-
gala paisuka põhja ning õnnelikult ja 
kadudeta randuda.

Täname kõiki sõpru, kes meid mee-
les pidasid ja meiega selle vahva me-
rereisi kaasa tegid. Aitäh teile Viivi, 
Helgi, Merle, Ave, Marge, Tiina, Ger-
da, Marko, Ahto, Ivo, Ants ja Einar 
– olete vahvad reisikaaslased ja ühes-
koos purjetame ikka edasi!

Heli Lints

Sõbra-Vägi purjetas 65 aastaseks

Sillaotsa Talumuuseum 
kogub mälestusi

Juba kolmandat aastat korraldab 
Sillaotsa Talumuuseum kirjutiste 
konkurssi eesmärgiga koguda elani-
kelt (nii õpilastelt kui täiskasvanuilt) 
mälestusi väljakuulutatud teemade 
kohta. Varasemate aastate teema-
deks olid: 2008. aastal „Liikumine 
lumel ja jääl“ ning 2009. aastal „Kui-
das me vanasti tähtpäevi tähistaime“. 
Siis jäime oma teavitamisega Vigala 
ja Märjamaa kihelkondade piiresse. 
Osalejaid on ikka jagunud, selle eest 
oleme neile väga tänulikud. 

Tänavu laiendame haaret ja muu-
seum ootab teie enda või kellegi tut-
tava – sugulase mälestusi „Ravim-
taimede korjamine ja maarohtudega 
ravimine“ kohta kogu maakonnast. 
Samuti on oodatud lood ravitsejatest 
(külanõidadest).

Aga, et neid jutte oleks huvitav luge-
da, selleks kirjeldage palun seda te-
gevust/sündmust, iseloomustage neid 
inimesi, kes olid selle looga seotud. 
Näiteks: Milline ilm oli, kes olid teie 
kaaslasteks? Miks läksite ravimtaimi 
korjama? Kuidas olite riietatud, milli-
ne lõhnamälestus on meelde jäänud? 
Või maitse? Kus kohast ja mida täp-
selt kogusite? Mis haiguste vastu teie 
korjatud taimedest loodeti abi saada? 
Mida selle päevaga seoses veel on 
meelde jäänud? 
Võib-olla olete kuulnud lugusid loo-
made ravimisest? Milliste tõbede pu-
hul pöörduti külaravitseja pool? Kas 
aitas? Kas sama ravitseja poole pöör-
dusid ka inimesed oma muredega?
Kindlasti kirjutage millal see oli? Kus 
see oli? Kelle mälestused need on? 
Kes pani selle loo kirja? 

Kõik kirjutised on oodatud Sillaot-
sa Talumuuseumisse 28. jaanuariks 
2011
Saata võib kirja teel aadressile:
Sillaotsa Talumuuseum
Veski küla 78261
või e-postiga sillaotsa@velise.ee 
Kokkuvõtteid teeme küünlapäeval 2. 
veebruaril.

Liivi Miil 
Sillaotsa Talumuuseumi 

muuseumipedagoog

Anne Ilu & Tervisekabinet
Anne Hunt FIE 4956 Med.õde reg. N08973

Teenused:
Ravi- ning tavapediküür 

Maniküür- (Ei tegele tehisküüntega!)
Silmaümbruse korrektuur (ripsmete värvimine, kulmude värvimine ja depilatsioon)

ON-SITE massaaž (kiirmassaaž seljale, õlavöötmele, kaelale)
Kuumad parafiinmähised kätele ja jalgadele

Palju ilusaid kingitusi!

Avatud: T, K, N 13 - 20; hommikupoolsed ajad ning L 9 – 15 kokkuleppel
Puhkan 24.12.2010 – 19.01.2011

Kontakt: tööpäeviti 9 – 20.00 tel 5340 4605, 482 5517; 
ubac000@hot.ee, www.anneilutervis.net.ee

Asukoht: Kivi-Vigala 3 krt. 2 (kollane korterelamu bussipeatuse lähedal)

Ilusat advendiaega, kauneid Jõulupühi ning meeldivat aastavahetust!
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KAUGBUSSILIIN NR. 87 TALLINN – MÄRJAMAA – 
PÄRNU-JAAGUPI – PÄRNU SÕIDUPLAAN

Kehtib alates 01. detsembrist 2010.a.
Liiklus toimub iga päev. Liini teenindab Aktsiaselts SEBE

7.15 0 – 132 13.00  TALLINNA BUSSIJAAM
7.35 14 14 118 12.40  VANA-PÄÄSKÜLA
7.40 20 6 112 12.33  KANAMA
7.57 41 21 91 12.16  KERNU KPL
8.07 52 11 80 12.06  VARBOLA
8.14 60 8 72 11.59  VAIMÕISA
8.20 67 7 65 11.53  ORGITA
8.25 69 2 63 11.50  MÄRJAMAA
8.36 81 12 51 11.36  KONUVERE
8.40 85 4 47 11.32  VENE
8.52 99 14 33 11.20  LIBATSE
9.00 104 5 28 11.15  PÄRNU-JAAGUPI
9.10 115 11 17 11.03  ARE
9.20 126 11 6 10.53  JÄNESSELJA
9.30 132 6 0 10.45  PÄRNU

Märkus: Nõudepeatused sõitjatele väljumiseks:
1. Pärnu saabumisel peatused "Härma" ja "Tallinna mnt";
2. Tallinna saabumisel peatus "Järve".

Kaugbussiliin nr 87 Tallinn – Mär-
jamaa – Pärnu-Jaagupi – Pärnu 

PILETIHINNAD

Kehtivad alates 
01. detsembrist 

2010.a.

Sooduspilet
Täispilet   -10%      -60%
15  15 5
20  20 10
25  25 10
30  25 10
35  30 15
40  35 15
45  40 20
50  45 20
55  50 20
60  55 25
65  60 25
70  65 30
75  70 30
80  70 30
85  75 35
90  80 35
100  90 40
105  95 40
110  100 45
115  105 45
120  110 50

Raplamaa Partnerluskogu 
LEADER programmi 2011.a. 
taotluste vastuvõtu ajad:

02. detsembril 2010 algab taotlus-
te vastuvõtt eelvooru järgmistesse 
2011.a. Raplamaa Partnerluskogu 
projektitoetuste taotlusmeetmetesse 
4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna 
parendamine; 
1.2 Mikroettevõtluse areng 
3.1 Pärimustraditsioonide säilitami-
ne ja arendamine. 

Taotluste vastuvõtt lõpeb 10. det-
sembril 2010.
Meetme 5.1 Inimressurssi ja sotsiaa-
lse kapitali arengu toetamine (nn 
noorsootöö meede) eeltaotluste vastu-
võtt algab 15. detsember ja lõpeb 22. 
detsember 2010.

Põhivooru taotluste vastuvõtt algab 
2. jaanuaril 2011 Raplamaa Partner-
luskogu 2011.a. meetmetesse 
4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna 
parendamine; 
1.2 Mikroettevõtluse areng 

3.1 Pärimustraditsioonide säilitami-
ne ja arendamine. 
Taotluste vastuvõtt lõpeb 7. jaanuaril 
2011.
Meetme 5.1 Inimressurssi ja sotsiaal-
se kapitali arengu toetamine (noortöö 
meede) taotluste vastuvõtt algab 17. 
jaanuaril ja lõpeb 22. jaanuaril 2011.
NB! Uuendatud meetmelehed on üle-
val Raplamaa Partnerluskogu kodu-
leheküljel www.raplaleader.ee

Raplamaa Partnerluskogu 
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Seapraad kuivatatud puuviljade-
ga 4-portsjonit

1 kg sea seljaliha;
100 g kuivatatud aprikoose, ploome, 
ananassi;
soola;
peenestatud valget pipart.

Valmistamine:

- Lükka pikki seljatükki peene pika 
teraga noaga või vardaga liha sisse 
kanal, soovi korral mitu kanalit. 
- Lükka kanal kuivatatud puuvilju 
täis.
- Maitsesta soola ja pipraga. 
- Pane praetükk küpsetuskotti või 
paki fooliumisse, lisa õunaviile ja mu-
gulsibulat.
- Küpseta 175-180°C juures umbes 50 
minutit.
- Serveeri praad viiludeks lõigatuna, 
juurde paku kurnatud praeleemest 
valmistatud kastet ja ahjukartuleid.

Saiavorm peekoni ja juustuga

12 viilu kuivatatud täistera-röstsaia;
200 g suitsupeekoniviile;
2 peenestatud küüslauguküünt;
1 dl peenestatud petersellilehti;
300 g juustu õhukeste viiludena;
purustatud musta pipart.

Munapiim:
8 dl piima
4 muna
0,5 tl soola

Pinnale:
0,5 tl jahvatatud paprikat

Valmistamine:

- Lõika peekon kuubikuteks või riba-
deks, lase keskmisel pannikuumusel 

osa rasvast välja sulada, seejärel vei-
di kõrgemas kuumuses pruunistuda.
- Lisa küüslauk, kuumuta segades 
paar minutit.
- Lao 6 saiaviilu pehme küpsetusmar-
gariiniga määritud vormi põhjale, jaga 
ühtlaselt peale peekon ja petersell.
- Kata poolega juustukogusest, lao 
sellele saiaviilud, lõpeta juustuviilu-
dega.
- Mikserda lahti munad, lisa piim ja 
sool.
- Kalla segu vormi aeglaselt ja korda-
mööda vormi kõikidest nurkadest.
- Riputa pinnale jahvatatud paprikat.
- Küpseta 200°C juures 40-45 minu-
tit.

Külm sibula-õunakaste 4-portsjo-
nit

220 g sibulat (või porrut);
220 g õuna;
120 g hapukoort;
suhkrut, soola.

Valmistamine:

- Koori ja haki sibul (või porru) hästi 
väikesteks kuubikuteks.
- Õunad koori ja riivi jämedal riivil. 
- Vala kohe sibulatele ja õuntele suhk-
ru ja soolaga maitsestatud hapukoor.
- Serveeri kastet kuuma kartuli, hee-
ringa või silgurullidega.

Maadlusuudised
6. novembril toimusid A. Abergi mä-
lestusvõistlused Kallaveres.

Andreas Liitmäe  40kg    3. koht
Andreas Välis  47kg    3. koht
Hannes Välis  47kg    2. koht
Marek Lainela  69kg    2. koht
Raido Liitmäe  76kg    1. koht
Ricardo Bianchi 85kg    3. koht

Väga head vormi näitab Ardo Aru-
saar, kes on järgemööda võitnud neli 
rahvusvahelist turniiri. 

30. oktoobril toimus Tallinnas K. Pa-
lusalu mälestusturniir, kus Ardo ei 
loovutanud vastastele punktigi ning 
saavutas esimese koha. Kahvatumad 
medalid selles kehakaalus jäid Vene-
maa maadlejatele.
15. novembril võitis Ardo Sankt-Pe-
terburgis aset leidnud Lavrikovi tur-
niiri, mis on ühtlasi ka Venemaa üli-
õpilaste lahtised meistrivõistlused.
21. novembril maadles Ardo Soomes, 
Vantaa karikavõistlustel. Tema keha-
kaalus oli võistlejaid Soomest, Root-
sist, Leedust, Ukrainast, Venemaalt 
ja USA-st, kuid tugevaimaks osutus 
taas Vigala maadleja Ardo Arusaar. 
27. novembril võistles Ardo taas Soo-
mes, seekord alistas ta vastaseid Ilma-
joel Arvo Haavisto turniiril.

Olev Nisumaa

30. oktoobril toimus Vana-Vigala 
Põhikooli võimlas võrkpalli paaris-
turniir kõigile soovijaile. Kahjuks oli 
meespaare vaid kaks. Janis Tõldma-
ker-Kristjan Krasnikov võitsid 2:0 
paari Marko Kreuz-Gunnar Lepp. 
Naispaaridest oli parim Liina Otti-
Anni Vitsberg, teiseks jäi Tiina Otti-
Annika Otti ja kolmandaks Kristel 
Vitsberg-Tuuli Roosi. Segapaaridest 
tuli võitjaks Kristel-Kristjan, teine 
koht kuulus Liinale-Janisele ja kol-
mas Annile-Gunnarile. Mängud olid 
tasavägised ja mängijad said küllaltki 
suure koormuse.

Sama turniir toimus ka kutsekooli 
õpilastele. Kuna kutsekooli tüdrukud 
millegipärast ei tulnud võistlema, siis 

segapaarides mängisid põhikooli tüd-
rukud. Meespaaridest tuli võitjaks Ja-
nis Tõldmaker-Martin Nurm, teine oli 
Imre Riin-Fred Lillepa, kolmas küla-
lisvõistlejad Thomas Kolesov-Kristjan 
Krasnikov. Kutsekooli õpilastest tulid 
kolmandaks Vladimir Vodolaztšen-
ko-Rain Vallimäe. Segapaaridest olid 
parimad Kristel Vitsberg-Kristjan 
Krasnikov, Janis Tõldmakeri (män-
gis erinevate paarilistega) ja Jana 
Lepiku-Martin Nurme ees. Turniirist 
võttis osa ka õpetaja Tarmo Nööp, kes 
saavutas koos Doris Välisega viienda 
koha.

Ell Rahnik

Paarisvõrkpalli-turniir
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Päärdu küla rahvas otsustas tä-
navu tutvuda Lahemaa rahvuspargi 
vaatamisväärsustega. Reis toimus 
augusti alguses, mil ilmataat oli meie 
poolt ning rahvas rõõmsameelne. 

Alustuseks jõudsime Jüri kanti, 
kus leidub palju muistseid ohvrikive 
ning muinasasulate paiku. Siit on lei-
tud Eesti vanim muistne rauasulatus-
ahi 1.-2. sajandist. Kuulus on 10 ha 
suurune Lehmja tammik ja hiiekoht. 
Jüri kirikus oli aastatel 1713–1748 
tegev hingekarjane Anton Thor Helle, 
kes juhtis 1728.a piibli tõlkimist ees-
ti keelde. Helle koostas ka eesti kee-
le grammatika ja sõnaraamatu ning 
avaldas need koos vanasõnade ja kõ-
nekäändudega.

Edasi siirdusime 350 aastat taga-
si ehitatud baroksesse Maardu mõisa 
jurude, mis on üks väheseid Põhja-
sõjas purustusi üleelanud mõisatest. 
Mõis on kuulunud Katariina I-le, siin 
on peatunud Peeter I, kes kinkis selle 
oma soosikule Menšikovile. 

Rebala kultuurilookaitsealale jõu-
des jäid paremale poole maanteed ki-
vikalmed, mis 1985.a tee laiendamise 
käigus ümber laoti, kuid meile eheda-
na paistsid. Püsiasustus oli siinmail 
juba 3000 a. tagasi. Iidse Rebala küla 
järgi on nime saanud muistne Reva-
la maakond ning hiljem Revali linn, 
nimi pärineb hõimude tootemloomast 
rebasest. Möödusime Kiiu tornlinnu-
sest, mille 9 m läbimõõduga torni ehi-
tas Fabian von Tiesenhausen ja mis 
on üks väiksemaid linnuseid Balti-
maades (16. saj.), ning Kuusalu kiri-
kust. Viimane oli Põhja-Eestis vanim 
(13. saj.), mille tsisterlased mungad. 
Liivi sõja ajal kirik hävines, kuid hil-
jem ehitati uuesti üles. Kirikut pidi 
küll püha Laurentsius kaitsma, kuid 
pikne on 20. sajandil kaks korda torni 
löönud.

Edasi jõudsime Kolga kanti. 1230 
andis Taani kuningas Kolga ümbruse 
maad Gotlandil asuvale Rooma kloost-
rile. 1298.a. ehitasid tsisterlased siia 
linnuse, mis hävines Liivi sõjas. Esi-
mene klassitsistlik mõisahoone valmis 
1642, praegune ehitati ümber 1820. 
Mõisahoone oli Stenbockide suguvõsa 
käes. Kunagine mõisaomanik Roo-
ma alam Pontus De la Gardi sai selle 
1581.a. kingituseks kuningas Johan 
II-lt. Pontus de la Gardie oli abielus 

kuninga vallastütrega. Säilinud ja 
korda tehtud on mõisa kõrvalhooned, 
kuid peahoone on täielikult unarusse 
jäetud. Möödunud aastal asus Kolga 
mõisas veel restoran ja tallihoones ho-
tell, kuid tänavu oli sealtki pankroti-
laine üle käinud. Hoopis meeldivama 
mulje jättis meile Kolga Keskkool, mis 
on leidnud koha kaunis männimetsas, 
ümbritsetuna spordi- ja tennisevälja-
kutest. Esimese koolmeistrina töötas 
siin Juhan Tuts, kes oli Jädivere kool-
meistrite seminari haridusega. 

Kolgalt sõitsime läbi Loksa lin-
na, mida on esimest korda mainitud 
1629.a ja mida läbib Lahemaa pikim 
jõgi - Valgejõgi. Linna ligi 3400-st 
elanikust räägib ainult veerand ees-
ti keelt. Loksa on läbi aegade olnud 
tuntud laevade remondi poolest, prae-
gu toimetab seal Loksa Laevatehase 
AS. 1874.a. pani Kolga krahvi Karl 
Magnus Stenbocki poeg Nikolai aluse 
tellisetehasele. Levinud on väide, et 
pool Helsingi linna on ehitatud Loksa 
tellistest.

Viinistu 600-aastane küla oli kuna-
gi kuulus oma üle lahe piirituseveoga. 
2002.a. suvel avas ärimees Jaan Ma-
nitski kalatööstuse hoonetest kohan-
datud ruumides muuseumi, kus on 
vaatamiseks Manitski erakogust pä-
rit eesti kunsti ligi 300 maali ja graa-
filist lehte. Kahjuks oli muuseum su-
letud ning pidime leppima vaid õuel 
seisvate huvitavate skulptuuridega. 
Vene-Türgi sõja ajal (1878) telliti kü-
las juba kolme lehte - Jannseni "Eesti 
Postimeest", Jakobsoni "Sakalat" ja 
Kentmanni "Ristirahva Pühapäeva 
Lehte". Viinistu oli esimene küla, mis 
püüdis välja anda oma ajalehte "Ran-
na Teatajat". 

Reis kulges edasi mereäärsesse ri-
dakülla Käsmu, mida mainitakse esi-
mest korda aastal 1453. Käsmule tõi 
kuulsust omaaegne merekool (1884-
1931), kust tuli 64 kaugsõidukaptenit. 
Tsaariajal oli Venemaal kaks suurt 
kaubalaevastikku – Häädemeeste ja 
Käsmu (siin oli üle 50 aluse). Käsmu 
lahe põhjas pidi olema Rootsi kuninga 
Karl II Gustavi kuld, mis veel seni-
ajani leidmata! Muidugi külastasime 
Arne Vaigu asutatud meremuuseu-
mi, mis asub tsaariaegses piirival-
vekordonis. Arne Vaik on ühtlasi ka 

Käsmu külavanem. 2010.a suvel lasti 
muuseumi rannas vette viikingilaev 
„Aimar“, mille ehitust õnnestus mul 
endal möödunud aastal näha.

1892.a ehitatud puust tuletorni 
juures Majakamäe kivi otsas sai ka 
külarahvaga üks pilt tehtud. Eemal 
paistis merest väike maakühmuke, 
millel nimeks Kuradisaar. Legendi 
järgi tekkis see merre paganate kak-
luse tulemusena. Käsmus käies ei 
saa külastamata jätta väikest puust 
kabelit, mis ehitati 1863.a külarahva 
korjandusega. Siinsel kalmistul on 
oma viimse puhkepaiga leidnud palju 
tublisid meremehi – 25 kaptenit. Ees-
ti kauneim hauamonument - kapten 
Tiidemanni tütar Signe – asub kohe 
vasakul värava kõrval. Monumendi 
autoriks on Juhan Raudsepp. Välja-
ku ääres on veel teinegi kabel nn Von 
Delhinshauseni kabel, mis kuulub 
Aaspere mõisa omanikule.

Lõunat sõime Lainele Puhkekes-
kuses, mis asub mere ääres. Siin oli 
kunagi pioneerilaager, kus viibisin 
kuulsa „augusti“ tormi ajal. 

Läbi kaunite Põhja-Eesti metsade 
kulges reis Altja kalurikülla, mille 
ajalugu ulatub 15. sajandisse. Kol-
mest kõrtsist on järele jäänud üks – 
Altja Mäekõrts oma iseäraliku menüü 
ja huvitava sisustusega. „Elav ranna-
küla“ oma vanade võrgukuuride ja 
maaliliste kalurimajadega, titekivi ja 
loodusega on meelispaigaks nii lähe-
dalt kui kaugelt tulnutele. Meeldiva 
üllatuse valmistas meile Oandu loo-
duskeskus, kus Triin Kusmin tutvus-
tas meile selle kandi pärandkultuuri. 
Käisime käbitares ja küünis, külas-
tasime näitust – puud ja inimesed 
metsatööl endistel aegadel. Väga ilus 
juba oma maastikukujunduse poolest 
oli Oandu paisjärv - järskude kallaste 
ja ümbritsevate hoonete ning looduse-
ga.

Mõne kilomeetri pärast jõudsime 
Sagadi mõisa, mis hiilgas oma hilis-
barokse hoone ja kena haljastusega. 
Mõis oli 1469.a von Risbiterite valdu-
se, alates 1684 kuulus ta von Fockide 
aadliperekonnale, kes lasi peahoone 
1795.a suuremaks ehitada. Jalutasi-
me pargis, imetlesime kaunist tiiki 
ning tutvusime dendropargiga. Tiigi 
ääres kasvab Eesti kõrgeim tamm (33 
m). Tutvusime väljapanekutega nii 

Päärdu küla reisimuljed
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metsa- kui mõisamuuseumis. 

Palmse mõis oma barokse mõisa-
häärberi, tiikide, palmimaja, supel-
maja, Bresti paviljoni ja muude hoo-
netega, kokku on neid umbes 20. Meie 
küla prouad ei jätnud juhust kasuta-
mata ja külastasid ka mõisa veini-
keldrit. Keskajal kuulus mõis Tallin-
na Mihkli nunnakloostrile. Põhjasõjas 
sai Palmse mõis tugevalt kannatada, 
kuid peale sõda ehitati uuesti üles, 
alates 1730.a on uueks omanikuks 
von der Pahlenid. 

Meie pikale reisile pani punkti Jä-
gala juga oma 6-meetrise paekivias-
tangu ja kauni ürgoruga. Veidi alla-
voolu asus siin kunagi 3 ha suuruse 
õuega linnus. Linnuse asupaigas ela-
sid 3 ja 2 a. tuh. enne Kristust muist-
sed kütid ja kalastajad. 1241.a ehitati 
siia vesiveski, 1920.a valmis Linna-
mäe hüdroelektrijaam, mis tunnistati 
omal ajal kauneimaks tööstusehitu-
seks.

Aitäh, toredatele reisikaaslastele, 

naisseltsingule ja teistele tublidele 
inimestele, kellega oleme sellel aas-
tal midagi toredat ette võtnud. Ärgem 
unustagem ka neid meie küla inime-
si, kes tänavu toonela teele on läinud. 
Süüdakem kaunil jõuluajal nende 
mälestuseks küünal. Ilusat jõulaega 
ning kohtumiseni uuel aastal!

Krista Pesti
Päärdu külavanem

Nüüd jõulukuul, lugemisaasta lõ-
pukuul on tore tänada inimest, kes 
on palju kirjutanud luulet ning tema 
luulekogu „Naeratav koolikott“ on 
jõudnud ka mitmetesse Vigala pere-
desse. Nimetatud raamat on aidanud 
lapsi ja noori huumoriga eluteele saa-
ta. Luuletused on lõbusad ja neis pei-
tub teatud moraal. Luuletama hakkas 
Uno Sikemä vanemas eas, kui mär-
kas, et lapsed jõulude ajal esitavad 
ühte ja sama luuletust, sest neil pol-
nud teisi jõulusalme. Tema esimeseks 
raamatuks sai jõulusalmide kogumik 
„Kuulge, kuulge, tuleb juba ...“.

Naeratavast koolikotist VIGA-
LA LUGU

Kord Vigalas sai õiendada vigu,
kui tehtud vead vaid olid kirjavead.
On juhtunud, et pärast pulmapidu,
siin tuli hiljem parandada pead.

Võis kallimale vea eest anda nuuti,
siin armuasjus rangeim kord.
Ei ole maha jäetud ühtki pruuti, 
ja rõõmudel on kindel järjekord.

Ka õnnehetked oskavad end peita,
sest õnnel vahetub ju tihti karv

ja teadmistest, et seda siit ei leita,
saab kasvada ka armunute arv.

Kui vigadest veel õpitakse elus,
siis elul siin ei ole vigagi.
Suur koolimaja, omamoodi ilus
ja võrdne teistega ta igati.

„Sa vigadega õpeta vaid ennast“;
nii ütlesid kord mulle kooliõed.
Nüüd räägitakse igast veast kui ven-
nast,
on nende kaudu avastatud tõed.

Said kokkutoodud vigadest siin ni-
med,

kus vanad kivid kiviaia reas.
Kui uued vead kui kohalikud imed,
end ilmutavad inimeste seas. 

Veel teenitakse leiba ametiga,
neid teiste vigu parandades siin.
Ka minagi paar ammutehtud viga
nüüd Vigalasse parandada viin.

Kirjaniku arvates peab igal laulul 
olema oma sõnum, mis kuulates hin-
ge jälje jätaks. Tema luule on parim 
kink.

Meenutus Jaan Viskalt

 

EELK Vigala Maarja 
koguduse teated

Pühapäeval, 19. detsembril kell 
11.00 IV advendi armulauaga ju-
malateenistus. Kaasa teenib kogu-
duse ansambel.

Reedel, 24. detsembril kell 17.00 
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenis-
tus. 

Laupäeval, 25. detsembril kell 
11.00 Jõulupüha armulauaga juma-
lateenistus. Kaasa teenib koguduse 
naiskoor. Pärast jumalateenistust 
koguduse jõulupuu kogudusema-
jas.

Pühapäeval, 26. detsembril kell 
11.00 II Jõulupüha armulauaga ju-
malateenistus.

Reedel, 31. detsembril kell 17.00 
vana-aasta jumalateenistus.

Laupäeval, 1. jaanuaril kell 11.00 
uusaasta armulauaga jumalatee-
nistus. 

Kristiina Jõgi

Kohtumine 
Uno Sikemäega 
Palamuse 
laadal

Meie hulgast lahkunud

Enn Kivastik
Ülo Rukki



12VIGALA SÕNUMID

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

Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida aval-
damiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

Novembrikuu sünnipäevalapsed:

Elfride Attik 84
Lilli Reinberg 82

Aino Konnapere 81
Asta Alter 80Aino Liiva 75

Aime Kalso 75
Ilme-Melita Piirioja 70

Jaan Konnapere 60

Hinda oma aega lillede,
mitte langevate lehtede järgi,

hinda oma päevi kuldsete tundide,
mitte murede järgi.

Hinda oma tunde naeratuste,
mitte pisarate järgi.

Iga sünnipäeva hinda enda sõprade,
mitte aastate järgi.

Palju õnne!

Uus ilmakodanik
Kendra Ülenurm

Piirkondlik metsanduse spetsialist 
Peeter Paunmaa võtab Vigala val-
lamajas vastu 14. detsembril kell 

9.00 – 13.00

Vana-Vigala Põhikooli jõulupeod:
21. detsembril kell 18.00 

1.-4. klassile
22. detsembril kell 18.00 

5.-9. klassile

Kivi- Vigala Põhikooli Jõulupidu 
toimub 22. detsembril 

algusega kell 17.00 koolimajas.

Kivi-Vigala Rahvamajas 

25. detsembril kell 19.00 

Jõulupidu
Esinevad rahvamaja 

isetegevuslased

Tantsuks mängib ansambel 

„Ah sa RAKS!”

Tähistame jõule Vigalas ja 
Vigala valla 20. juubelit!

Laupäeval, 18. detsembril kell 13.00
Vana-Vigala Rahvamajas

LASTE JÕULUPIDU
Jõulusalme tuleb kuulama 

Jõuluvana 
Kodused lapsed saavad peolt kätte 

valla kommipakid. 
Info Rahvamajast 4824 581
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