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Aprillikuu algas eriti pingeliselt 
kõigile meie kooli koorilauljatele 

ja võimlemisrühma tüdrukutele, sest 
toimusid Noorte Laulu-ja Tantsupeo 
„Maa ja ilm“ ettelaulmised ja ülevaa-
tused. Lastekoori lauljad astusid üles 
koos Kivi-Vigala Põhikooli laululaste-
ga ühise Vigala valla lastekoori koos-
seisus. Loosiga meil seekord väga ei 
vedanud ja lapsed ega ka dirigent esi-
nemisega just väga rahul polnud, kuid 
samas pole meil ka oma laulutaseme 
poolest vaja häbi tunda! Žürii otsuse 
kohaselt sai Vigala valla lastekoor III 
kategooria ning nüüd jääb vaid üle oo-
data 16. maid, mil peolesaajate nime-
kiri teatavaks tehakse. 

Kaks päeva hiljem toimus mudilas-
kooride ettelaulmine, mis läks üle 
ootuste hästi hoolimata sellest, et 
haiguse ja suurvee tõttu ei saanud 
viieteistkümnest lapsest viis ettelaul-

misel osaleda. Kõik kümme vaprat 
mudilaskoori lauljat võtsid end aga 
korralikult kokku ja tegid väga ilusa 
ja nauditava etteaste. Saime palju 
kiidusõnu ja laulupeo mudilaskooride 
üks dirigentidest Anne Kann ütles, et 
tema poleks küll julgenud kümne lap-
sega ettelaulmisele tulla! Suur oli nii 
laste kui ka õpetaja rõõm, kui mõned 
päevad hiljem teada saime, et meie 
mudilaskoor sai I kategooria ja peole-
pääs seega enam kui kindel! Siinkohal 
tahan südamest kiita meie mudilas-
koori laululapsi (nii neid, kes ettelaul-
misel olid, kui ka neid, kes seekord 
tulla ei saanud), sest esimest korda 
kogu kooli ajaloo jooksul on meil I ehk 
kõrgeima kategooria koor! Lapsed on 
tõesti suure töö ja arengu läbi teinud, 
sest kaks aastat tagasi tuli meie mu-
dilaskooril leppida lausa laulupeolt 
kõrvalejäämisega! Kahe aasta tagust 
ja saabuvat pidu ning sellega seotud 

ettelaulmisi võrreldes võin kooridiri-
gendina öelda, et aastad ja päevad ei 
ole vennad ning tegelikult on juhusel, 
loosiõnnel ja muul tuhandel pisiasjal 
siiski suur osakaal ... . 

Võimlejate seas oli sel aastal kon-
kurents eriti tihe, sest tantsupeole 
pürgivaid võimlemisrühmi oli peole 
reaalselt pääsejatest poole rohkem! 
Kahjuks kujunesid seekord asjalood 
nii, et meie võimlejad neiud peolepää-
sejate hulka ei mahtunud. Tublid on 
nad sellegipoolest ja eriti tublid veel 
seetõttu, et kõik kaheksa võimlejat 
tüdrukut on ka lastekoori lauljad ning 
tegelikult on tõenäosus lastekooriga 
laulupeole pääseda päris suur!

11. aprillil oli koolis kontserdipäev – 
kammermuusika kontserdiga tulid 
meile külla pianist Kadri-Ann Sumera 
ja Eller Brass vaskpuhkpilliansambel 

Vana-Vigala Põhikooli ettevõtmised
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Tartust. Kontsert oli meeleolukas ja 
mõnele väiksemale lapsele ehk oota-
matult vali, sest teevad ju vaskpillid 
päris kõva häält, mida meie maja hea 
akustikaga aula veelgi võimendab. 
Pillilugude vahele jagati lastele tead-
misi erinevatest heliloojatest ja ka 
pillide ajaloo, ehituse ja mänguvõtete 
iseärasuste kohta.

18. aprillil peeti meie kooli aulas aga 
hoopis sõda. Õnneks mitte tavalist, 
vaid sõnasõda, millest inspiratsioo-
ni saime samanimelisest telesaatest. 

Selles lahingus kohtusid 8. ja 9. klas-
side võistkonnad ning lõbus oli nii 
publikul kui osalejatel endil. Võidu-
kalt väljusid sõnasõjast üheksandi-
kud, kellel õnnestus loosiga endale 
saada kõik kolm ekstreemvooru, mis 
teadagi enim punkte sisse toovad. 
Ekstreemvoorudes tuli sõnu seletada 
hüpitsaga hüpates, hularõngast kee-
rutades või batoonikompvekki pikku-
pidi hammaste vahel hoides. 

25. aprillil toimus juba kolmandat kor-
da valla kahe põhikooli osalusel kahe 
Vigala vaheline jüripäeva teatejooks. 
Jooksus osales mõlemast koolist 42 
last. Start anti seekord Vana-Vigalast 
ning finiš oli Kivi-Vigala koolimaja 
juures. Kui algul läksid juhtima Kivi-
Vigala lapsed, siis lõpus olid tugeva-
mad meie kooli jooksjad ning seekord 
tuligi võit meie õuele. Olulisem või-
dust on aga osalenud laste arv – Ki-
vi-Vigala koolist julgelt üle poole kooli 
õpilastest ning meie koolist peaaegu 
pool! Suur tänu Anne-Ly Viimsele ja 

Merit Suurnale, kes selle ürituse or-
ganiseerimisel suure töö ära tegid!

Aprillikuu ettevõtmiste rea lõpetasi-
me rahvusvahelise tantsupäeva tä-
histamisega. Sel aastal tantsis kogu 
Eestimaa tantsu „Tõmba Jüri“ ning 
sellele ühistantsimisele aitasid meie 
koolist kaasa 1. - 2. klassi tantsurühm 
ning poiste tantsurühm. Meeleolukas 
tantsimine sai ka linti võetud ning 
Youtube keskkonda üles riputatud.
Mais on ees ootamas talgupäev, ema-
depäev, Playback-show, kevadpidu ja 
spordipäev ning külla on oodata sõp-
ru - Eidapere kooli lapsi. Kõige selle 
põneva kõrval on vaja ka õppimises 
veel tublisti pingutada, seega soovin 
meie lastele ja lastevanematele pal-
ju jaksu, kannatust ja püsivust enne 
suurt suve!

Silja Käär,
Vana-Vigala Pk huvijuht

Kivi-Vigala Põhikoolis on taas kord 
põhjust rõõmustada, sest kooli 

mõlemad rahvatantsurühmad (3. - 4. 
kl ja 7. - 9. kl), ehk siis “Kivipõnnid” 
ja “Kivikad” on pärjatud pääsemisega 
suvisele koolinoorte tantsupeole. Ter-
ve kooliaasta tegime kõvasti tööd ja 
palk tuli ka vääriline. Noorem rühm 
sai I kategooria ja vanem rühm II ka-
tegooria. Õnneks olid rõõmsad peale 
laste ka õpetajad, sest eks suurem töö 
ja vaevanägemine on Tallinnas veel 
tulekul ja vastutus nii suure hulga 
noortega suurlinnas olemisel kind-
lasti tohutu. Meie vanemal tantsu-
rühmal on olemas suure peo kogemus 
200. a koolinoorte peost, väiksemad 
saavad nüüd oma kogemuse.
Suured tänud nähtud vaeva eest kõi-
gile tantsijatele ja juhendajatele õp. 
Kristine, õp. Ilona ja õp. Maris.

Ilusaks punktiks ja traditsiooniks on 
ka iga-aastane ühistantsimine rah-
vusvahelisel tantsupäeval ja sel aas-
tal siis tantsisime kogu kooliga “Tõm-
ba, Jüri”.

Südamenädalal toimusid erinevad 
ettevõtmised, algas kõik 18. aprillil 

ühise tootmisvõimlemisega ja jätkus 
nädala jooksul õuetundidega. Rühma-
töödena valmisid plakatid tervislikust 
toitumisest ja terviskahjustavatest 
ainetest.

Aprillis on traditsiooniliselt kooli õpi-
lastööde kevadnäitus ja selgi aastal 
sai imetletud nii tikkimisi, kudumeid, 
heegeldusi, õmblustöid kui ka puutööd 
ning metallitöid, aga ka algklasside 
kunstiteoseid. Juhendajateks klassi-
juhatajad ning kooli käsitööõpetajad 
Ede Rukki ja Agu Rukki.

Ilona Noor
Kivi-Vigala PK huvijuht

Tulge lähme tantsupeole!

LAAGRITUUSIKUD!

Kloogaranna Noortelaager pakub 
suvisel koolivaheajal põnevat tege-

vust 7 – 13-aastastele lastele.

Laagrituusik maksab 66,40 eurot ja 
vahetus kestab 8 päeva 
1. - 8. august 2011. a. 

Lasterikastel ja vähekindlustatud 
peredel võimalus taotleda tuusiku 

osalist kompenseerimist.

Tuusikute soovist palun teatada 
kirjaliku avaldusega Vigala 
Vallavalitsusele hiljemalt 

30. maiks 2011.

Täpsem info telefonil 489 4777
Ilme Roosi

Kivi-Vigala Põhikooli 

kevadpidu 
toimub 13. mail 

Kivi-Vigala rahvamajas 
algusega kell 19.00
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

13.04.2011 istungil otsustati:

- tagastada maa ühele õigustatud 
subjektile;
- väljastada kasutusluba ühele 
taotlejale;
- määrata andmekaitse eest vastu-
tavaks töötajaks Maris Üürike;
- esitada 2011. a majandusaasta 
aruanne kinnitamiseks volikogu-
le;
- saata Pärnu Linnavalitsusele 
vastulause valesti arvestatud õpi-
laskohamaksumuse kohta Kunin-
ga tänava põhikoolis;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 
127,82 eurot;
- toetada Aasta Ema 2011 üritust 
32 euroga.

Vigala Vallavolikogus

27.04.2011 istungil otsustati:

- määrata sihtotstarve ühele maa-
üksusele;
- kinnitada Vigala valla 2011. a 
majandusaasta aruanne;
- määrata Vigala Hooldekodu hoo-
lekogusse vallavolikogu esindajaks 
Maret Järv;
- anda kooskõlastus Rapla maa-
konnaplaneeringu kergliiklustee-
de ja jalgrattamarsruutide tee-
maplaneeringule klausliga, et kui 
Via Baltica planeering valmib, siis 
vaadatakse Rapla maakonnapla-
neering kergliiklusteede ja jalgrat-
tamarsruutide teemaplaneering 
uuesti üle ja viiakse Via Baltica 
planeeringuga kooskõlla ning lisa-
da sinna Vigala-Valgu-Järvakandi 
jalgratta marsruut.

Leader toetusprogramm on üks 
edukamaid Euroopa Komisjoni 

algatusi, mis sai alguse juba 1991. a, 
kuid Eestis käivitus Leader programm 
Maaelu arengukava (MAK) 2007 – 
2013 raames. Eesti maaelu arengu-
kava Leader meetme eesmärkideks 
on kohaliku algatuse edendamine, 
põllumajanduse ja metsanduse kon-
kurentsivõime parandamisele kaasa 
aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi 
parandamine, majandustegevuse mit-
mekesistamine ja otsustusõiguse and-
mine kohalikule tasandile läbi Leader 
kohalike tegevusgruppide. Just tege-
vusgrupid korraldavad oma piirkon-
nas Leader meetme projektitaotluste 
vastuvõttu piirkondliku strateegia 
elluviimiseks.

Tõenäoliselt ei kahtle Raplamaal LE-
ADER programmi vajalikkuses enam 
keegi. Selle tõestuseks on aastatel 
2009-2010 Raplamaal elluviidud pro-
jektid, mis on reaalselt mõjutanud 
maapiirkondade üldilmet ja igapäeva-
elu. I rahataotlemise perioodil (2009 
- 2010) kirjutati kokku ligikaudu 200 
taotlust, millest PRIA poolt kiideti 
heaks 156 projekti, kogusummas 26 
707 950 krooni.

2011. aastal algas Raplamaa Part-
nerluskogus teine rahastamisperiood. 
Selle perioodi esimesse taotlusvooru 
jaanuaris-veebruaris laekus kõikides-
se meetmetesse kokku – 94 projekti, 
millest 56 rahataotlus kinnitati juha-
tuse poolt. Toetatud projektide nime-
kirjaga saab tutvuda veebiaadressil 
www.raplaleader.ee .

2011. aasta sügisesed taotlusvoo-
rud on järgmised:

• Meede 1.2 “Mikroettevõtluse areng“ 

– taotlusvooru maht ca 95 867 eurot 
(1,5 miljonit kr). Eelvoor (nõustamis-
voor) 3. - 26. septembrini. 
Põhivoor (hindamisvoor) 26. septemb-
rist – 3. oktoobrini.
• Meede 4.1 „Asulate füüsilise elu-
keskkonna parendamine“. – taotlus-
vooru maht ca 287 602 eurot (4,5 mil-
jonit krooni). Eelvoor (nõustamisvoor) 
3. - 28. oktoober. 
Põhivoor (hindamisvoor) 31. oktoober 
– 4. november.

• Meede 4.2 ”Kohalik omaalgatuse ja 
sotsiaalse aktiivsuse edendamine.” - 
taotlusvooru maht 31 955 eurot (500 
000 krooni). Eelvoor (nõustamisvoor) 
21. novembrist – 5. detsembrini. 
Põhivoor (hindamisvoor) 5. - 9. det-
sembrini.

Taotluste paremaks ettevalmistami-
seks on Partnerluskogu korraldanud 
algajatele projektikirjutajatele eel- 
ehk nõustamisvooru. Nõustamis-
vooru esitatud taotlused vaadatakse 
ekspert-nõustaja poolt läbi, täienda-
takse, parandatakse ja täpsustatakse 
ning seejärel saab nõustamisvooru lä-
binud taotlused esitada põhivooru.

Kogemustega projektikirjutajad, kes 
ei pea oluliseks oma projekti nõusta-
misvooru esitada, vaid esitavad pro-
jekti kohe põhivooru, peavad arves-
tama sellega, et põhivooru esitatud 
taotlused peavad juba algselt olema 
veatult koostatud, neile teostatakse 
vastavuse kontroll, mida teeb hinda-
miskomisjoni esimees. Sellisel juhul 
on paranduste tegemiseks ja puudus-
te kõrvaldamiseks aega vaid mõni 
päev. 

Anne Kalf
assistent-projektinõustaja

LEADER - programmi II rahastamisperiood – 2011-2013 
on Raplamaal aktiivselt käima lükatud
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Päästeamet juhib tähelepanu, et 
muutunud on tuleohutuse nõuded 

lõkke tegemisele ja grillimisele. Lõk-
ke ohutu kaugus hoonetest, põlevma-
terjalide hoiukohast ja metsast sõltub 
lõkke suurusest.

• Kulu põletamine on keelatud!
• Lõket tohib teha tuulevaikse ilma-
ga.
• Lõke tuleb paigutada ohutule kau-
gusele hoonetest, põlevmaterjalide 
hoiukohast ja metsast.
• Lõkke ümbrus tuleb poole meetri 
ulatuses heinast puhastada, et tuli 
edasi ei leviks.
• Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke 
tuleb paigutada hoonetest vähemalt 
8 m kaugusele ja metsast 10 m kau-
gusele.
• Kui lõkke läbimõõt jääb 1 ja 3 meetri 
vahele, tuleb see paigutada hoonetest 
vähemalt 15 m kaugusele ja metsast 
30 m kaugusele.
• Kui tehakse lõket mille läbimõõt 
ületab 3 m, tuleb lõkke asukoht eel-
nevalt oma piirkonna päästekesku-
sega kooskõlastada. Seda saab teha 
päästeala infotelefoni 1524 kaudu. 
Nii suurt lõket siiski teha ei soovita, 
pigem põletada prahti jupikaupa.
• Avaliku ürituse raames süüdatav 
lõke (sõltumata suurusest) tuleb eel-
nevalt oma piirkonna päästekesku-
sega kooskõlastada. Seda saab teha 
päästeala infotelefoni 1524 kaudu.
• Käeulatuses tuleb hoida esmased 
tulekustutusvahendid. Nendeks on 
pulberkustuti, ämber veega või aia-
kastmisvoolik.
• Lõket ei tohi järelevalveta jätta. 
Lõkkel peab pidevalt silma peal hoid-
ma täiskasvanu.
• Põlemisjäägid tuleb kustutada vee-
ga.
• Kõige ohutum ja keskkonnasõbrali-
kum on kokku riisutud lehed kompos-
teerida. Olmeprügi ei ole üldse luba-
tud põletada.
• Aadressil www.lepk.ee üleval pa-
remal servas on tuleohutuse nõuded 
lõkke, grillimise ja avaliku lõkke te-
gemise kohta. Seal saab rippmenüüst 
valida mil viisil tuld teha soovitakse 
ning vastavad tuleohutusnõuded enda 
jaoks ka välja printida.

Uued  tuleohutus-
nõuded lõkkele

Esimesed „kevadekuulutajad“, 
mopeedid, on alevi elanikke juba 

ammugi varakult äratanud ja pole 
lasknud õhtuti magama jääda. 

Kuigi 1. juulil 2011 muutuvad liik-
lusseaduses mõned nõuded nii jalg-
ratturitele kui ka mopeedijuhtidele, 
siis sinnani kehtivad tänased reeglid. 
Siinkohal tuletaksingi nii lastele kui 
ka lapsevanematele meelde mõned 
lihtsad liikluseeskirja reeglid, mille 
täitmine aitab kaasa liiklusohutusele 
ning turvalisusele. 

Kehtiva liikluseeskirja järgi tohib väl-
jaspool õueala sõita jalgrattaga laps, 
kes on vähemalt 10 aastat vana. 10 
– 15-aastane jalgrattur peab kaasa 
kandma vastavat juhiluba. Kehtivate 
nõuete kohaselt peab jalgrattal olema 
töökorras pidurid ning signaalkell. 
Vähemalt ühe 
ratta mõlemal 
küljel kollast 
värvi helku-
rid. Pimedal 
ajal sõites 
peavad jalg-
rattal olema 
ees valge tuli 
ning taga pu-
nast värvi tuli 
või seda asen-
dav helkur. 
Lisaks nn tä-
navaratastele 
sõidavad pal-
jud noored tri-
kiratastega, 
millel eelloet-
letud nõuded täidetud ei ole ja sellega 
seoses nendega igapäevases liikluses 
osaleda ei tohi. Trikirattad on mõel-
dud kinnisel territooriumil liikumi-
seks ning nendega tänaval liikumine 
toob tahestahtmata kaasa vestluse 
politseiga. Meeles peab pidama ka 
seda, et pakiraamil ei tohi sõidutada 
sõitjat, kes ei istu kindlalt selleks et-
tenähtud kohas, seega pulgal istuvat 
või pakiraamil seisvat sõpra vedada 
ei tohi. 

Mopeedijuhtidele tuletan meelde, et 
vastavalt kehtivale seadusandluse-
le peab mopeedijuht olema vähemalt 

14 aastat vana ning 14 – 15-aastasel 
mopeedijuhil peab kaasas olema nn 
mopeedijuhitunnistus. Vastupidiselt 
jalgrattale peab mopeedil ka päevasel 
ajal sõites põlema ees valge tuli ning 
nii sõitja kui ka juht peavad kandma 
kaitsekiivrit.

Kuna jalgratturid ja mopeedijuhid on 
liikluses raskemini märgatavad kui 
sõiduautod, peavad nii nende juhid 
kui ka autojuhid olema tähelepane-
likumad ning seda mitte ainult õp-
peasutuste vahetus läheduses ja üle-
käiguradadel. Kahjuks ei ole harvad 
juhused, kus jalgrattur, veendumata 
enda ohutuses, tuiskab nurga tagant 
hooga üle ülekäiguraja või sõidutee.

Lapsevanemad, kes te olete ost-
nud enda lastele mõne sõiduva-
hendi, veenduge ning kontrolli-

ge aegajalt, 
et teie laste 
j a l g r a t t a d 
ning mopee-
did oleksid 
t e h n i l i s e l t 
korras ja 
lapsed tun-
neksid nei-
le vajalikke 
liikluseeskir-
ja nõudeid. 
Meist keegi 
pole kaitstud 
selle eest, et 
sõites võib 
kaduda mõni 
helkur või 
puruneda pi-

durid, kuid me saame enda lapsi 
kaitsta, asendades kadunud hel-
kuri või vana piduritrossi uuega. 

Tekkivate küsimuste korral võib ala-
ti pöörduda politsei poole. Ülevaate 
uutest muudatustest leiate Maantee-
ameti kodulehelt www.mnt.ee.

Turvalist liiklemist!

Gert Kalmiste
Märjamaa konstaablijaoskonna  

piirkonnavanem

Meeldetuletus jalgratturitele ning 
mopeedijuhtidele
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Ants Laikmaa (kuni 1935. a. Hans 
Laipman) sündis 5. mail 1866. 

a Läänemaal Vana-Vigalas Araste 
külas Paiba talus Hans Laipmani ja 
Leenu Redlichi neljateistkümnenda 
lapsena. Peale esimese naise Triinu 
Redlichi surma võttis Hans naiseks 
tolle noorema õe Leenu. Aja jooksul oli 
neil kokku tervenisti kuusteist last, 
kellest aga täiskasvanuikka jõudsid 
vaid kolm: Mai, Bernhard ja Hans. 

Isa Hans oli tolle aja talupoja kohta 
ka küllaltki haritud - õppinud Viga-
la köstrikoolis ja seejärel Märjamaal 
Haimre mõisa suurproua juures viks-
teenri ametis olnud. Pikki aastaid pi-
das ta talupidamise kõrvalt kohaliku 
vallakirjutaja ametit. Kuna vallama-
ja Vigalas tollal veel olemas ei olnud, 
kujunes Paibast omamoodi keskus - 
siin võeti vastu pearaha, peeti kohut 
ja õiendati muid valla asju. Asjaaja-
mispäevadel kogunes rehetuppa pi-
kajuukselisi talumehi, kes oma järge 
oodates seina äärde asetatud pinkidel 
istusid ja kõiksugu lugusid pajatasid. 
Mõnikord kritseldas väike Ants neid-
samu Paiba talu külastavaid maamehi 
söega valgeks lubjatud ahjule või siis 
pliiatsiga isa ülearustele paberitele. 
Põhjendatult võiks toda kodust 
rehetuba noore Antsu esimeseks 
kunstikooliks pidada. 

Paibal elati puhtamalt ja paremini 
kui ümberkaudsetes taludes. Rehiela-
mule oli lisaks külmadele kambritele 
veel paar laudpõranda ja pottahjuga 
tuba otsa ehitatud. Nendes tubades 
olid pehme istmega punapuust toolid 
ja kummut, seintel rippusid vanad 
kullatud raamides gravüürid. Isa 
kandis laia halli kaabut ja pühapäe-
variiet ning tõmbas piipu, pidulike-
matel puhkudel koguni sigarit. Kodus 
pruugiti juba kohvi ja teed. 

Ka selle talu perenaine ei kuulunud 
kõige tavalisemate hulka. Ta oli ha-
ruldaste vaimu- ja hingeomadustega 
inimene. Lisaks kõigele rääkis Leenu 
ka saksa keelt - selle sai ta selgeks 
lapsepõlves mõisalastega mängides, 
kuna tema isa oli olnud mõisakubjas. 
Ema Leenu oli hakkaja, toimekas, 
alati kõigest huvitatud, abivalmis, 
osavõtlik ja rõõmsameelne naine. 
Just temalt olevat Hans saanud oma 
vaimukuse ja kunstimeele.

Allikana kasutatud Liisa Kaljula 
referaati (www.laikmaa.eu/looming.
html)

Laikmaa seotus oma kodukandi Lää-
nemaaga on tihe. Vigalas sündinuna 
kujutas ta oma töödes sageli kodu-
kanti ja sealseid inimesi. 1900. aasta 

145 aastat kunstnik Ants Laikmaa sünnist
Kodu kui kõige alus

jõulude paiku saabus Laikmaa pärast 
aastaid välismaal elamist tagasi ko-
dumaale, asudes kohaliku mõisniku 
kiusamise tõttu elama mitte koju, 
vaid Haapsallu. Seal keskendus 
portreežanrile. „Torgu Madis“ oli 
sarja avalöök, maal ei valminud 
modelli järgi, sest modell oli sur-
nud juba 20 aastat tagasi, vaid 
foto järgi. Madis Liedenbergi, oma 
isa onupoega ja Torgu talu peremeest 
portreteeris Laikmaa mitu korda. 

Foto oli tehtud 1870, kuid maal val-
mis 1901.a. Liedenbergi lapselaps 
Matthias Johan Eisen mäletas hästi 
kuidas ülesvõte sündis. Foto oli must-
valge, kuid kunstnik oskas värve lisa-
da, kuid nüüd lehest vaadates on pilt 
jällegi must-valge. Modelli valikuga 
Laikmaa iseloomustas enda poliitilist 
kirge: olla otsustav, veenev ja tõsine. 
Portreesarja tuntuim teos on „Vana 
Aitsam“ (1904).

Nende teostega väljendas Laikmaa 
rahvuslikke aateid toetades haritud 
talurahvakihti ning tundes vastu-
meelsust mõisnike ja „sakste“ vastu.

Kunstniku Taebla kodus on tema ma-
jamuuseum, mis igal aastal Laikmaa 
sünnipäeval avab oma hooaja. Igal 
aastal antakse välja Laikmaa-nimelist 
õpilaspreemiat, millele kandideerivad 
noored kunstnikud Läänemaalt.

Suvi on hea periood aegade hämarus-
se jäävate mälestuste uuendamiseks.

Jaan Viska

29. mail 2011 
KIHELKONNA PEREPÄEV 
Pärnu-Jaagupi Lauluväljakul

kell 13.00 - 15.00 tegevustelk lastele ja perevõistlused
kell 15.30 rongkäik lauluväljakule

kell 16.00 kihelkonna laulu- ja tantsupidu „Kodu on püha“

Esinevad Halinga valla tantsijad ja lauljad, kaasa löövad 
külalisesinejad Arest ja Kaismalt. Kohapeal puhvet.

Võta kaasa piknikukorv ja tule lauluväljakule!
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Vana-Vigala
Tehnika- ja 
teeninduskooli juures
peatub pangabuss 
kell 11.30-13.00

II kvartalis
25. aprill 
9. mai
27. juuni

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 
finantsteenuste tingimustega  
www.swedbank.ee. Lisainfot 
pangabussi teenuste, kellaaegade ja 
peatuste kohta saate 24h telefonilt 
6 310 310.

PURUKOOK

200 g küpsetus margariini
1 muna
2 dl (170 g) suhkrut
8 dl (480 g) nisujahu
5 dl (475 g) moosi

Valmistamine:

- vahusta margariin suhkruga;
- lisa mikserdamist jätkates munad ja 
jahu, kuni kaussi on tekkinud herne-
teradega sarnane segu;
- kalla 2/3-ndiku sellest 25x35 cm 
suurusesse, küpsetuspaberiga kaetud 
madalasse ahjuvormi;
- vala peale moos (võib ka tooreid 
marju);
- raputa moosile ülejäänud taignase-
gu ja küpseta 200°C juures 40 min.

KIRJU KOER

350 g heledaid küpsiseid
200 g marmelaadi
200 g võid
4 spl 10%-list koort või piima
2 spl kakao pulbrit
(2 spl brändit)

Valmistamine:

- murenda küpsised, tükelda marme-
laad väiksemateks tükkideks;
- sulatatud või hulka sega suhkur, 
koor või piim, kakao ja brändi;
- saadud segu hulka sega ka küpsised 
ja marmelaad;
- vormi 2 pikliku kujuga vorsti ning 
keera toidukilesse;
- lase külmikus tahkuda paar tundi, 
siis lõika viiludeks.

Soovitan emadepäevaks kaks lihtsat 
koogi retsepti, millega igaüks hakkama 
saab.

Kaunist emadepäeva!

30. juulil on tulemas järjekordne Vigala küladepäev, mis sel aas-
tal toimub Vana-Vigala mõisa poolses osas. Seoses sellega kuu-

lutab MTÜ "Vigala Külade ümarlaud" välja fotokonkursi 

"KÜLAELU 2011"
Kui eelmisel fotokonkursil oli väga palju loodusfotosid, siis 
seekord tahame keskenduda rohkem elule külas. Ootame pilte 
küla tegemistest, inimestest, kaunitest ja huvitavatest taludest. 
Omaette tähelepanu pälvivad fotod peremärkidest ja talu silti-

dest.

Digipildid võib saata e-postil: astra.polma@gmail.com või toi-
metada plaadil või mälupulgal Vana-Vigala rahvamajja või raa-

matukokku.

Täpsem info: 5636 2293 või eelnevalt lisatud e-postiaadressil.

Fotokonkursi tähtaeg on 15.07.2011FO
T
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Ohutuspäeva eesmärk: tõsta eakate inimeste teadlikkust ja parendada 
oskusi vigastuste ennetamisel ning ohuolukordadega hakkamasaamisel.

PÄEVAKAVA:
9.30 - 10.00 - Saabumine Tarsile, moosisai ja piim
10.00 - 10.15- Tervitus maavanemalt ja politsei ülemkomissarilt
10.15 – 10.45 - Interaktiivne näidend politseinikelt ja päästetöötajatelt
10.50 – 13.00 - Töötoad vabal valikul (a 30 min) 
Esmaabi, elustamine
Liiklusohutus 
Tuleohutus (korstnapühkija, vinguandur, suitsuandur)
Praktiline tulekustutus 
Kuritegevuse ennetamine, ohvriabi
Metsa eksimise vältimine
Naabrivalve
13.00 – 14.00 - Lõuna
14.00 – 14.30 - Arsti loeng ealistest iseärasustest ja vigatuste ennetami-
sest Liis-Mail Moora, Rapla Maakonnahaigla sisearst 
14.30 - 15.30 - Vello Orumetsa kontsert
15.30 - Päeva lõpetamine, kojusõit

Päeva toetavad: Eesti Haigekassa, Rapla politseijaoksond, Rapla pääste-
osakond, Maanteeamet, Rapla Maakonnahaigla

Registreerimise tähtaeg 20. mai 2011. a. Transport üritusele on organi-
seeritud ühiselt. Bussisõit maksab 5 eurot.

NB! Osavõtu soovist palun teatada Ilme Roosile 
tel 489 4777 või 526 9841

2. aprillil peeti Tapal Eesti meist-
rivõistlused juunioridele (-20 a.) 

kreeka-rooma maadluses. Kehakaa-
lus 74kg tuli võitjaks Karlis Kaldma. 
Juba avaringis kohtus ta oma tuge-
vaima rivaaliga, matši võitis Karlis 
kindlalt nagu ka kõik teised kohtumi-
sed. Ta ei loovutanud võistlustel vas-
tastele punktigi. Selle võiduga kind-
lustas ta omale koha Eesti juunioride 
koondises. Paraku vigastas Karlis 
treeningul sõrmeluud ning osavõtt 
Põhjamaade meistrivõistlustel on kü-
simärgi all.

9. aprillil toimusid Suure-Jaanis Ees-
ti meistrivõistlused kadettidele (-17a.) 
vaba- ja naistemaadluses:
Jaanika Lepla  46kg  3. koht 
Raido Liitmäe  85kg  1. koht 
Jan Moises  100kg  2. koht 

16. aprill – Vändra Lahtine Matt:
Heily Tiitus  24kg  2. koht
Hannes Välis  46kg  3. koht 
Andreas Välis  46kg  2. koht 
Marek Lainela  74kg  2. koht 
Marko Piir  20kg  2. koht 

23. aprillil toimusid Väike-Maarjas 
Eesti meistrivõistlused kadettidele 
(-17a.) kreeka-rooma maadluses. Rai-
do Liitmäe võitis 76kg 1. koha ning 
tagas nende võistluste võiduga endale 
koha Eesti kadettide koondises. Jan 
Moises saavutas 100kg 3. koha.

24. aprillil peeti Väike-Maarjas G. Lu-
richi mälestusvõistlused täiskasva-
nutele kreeka-rooma maadluses, kus 
Ardo Arusaar saavutas 96kg 1. koha.

Jüri Nisumaa

Maadlejate aprillikuu tegemised

KAITSE END JA AITA TEIST!
EAKATE OHUTUSEPÄEV Tarsi talus 26.05.2011. a.

Kõige kallemaid asju 
antakse inimesele muidu

Kõige kalleimate asjade TOP5 hul-
ka kuulub ka tervis. Kui hästi 

me hoolitseme muidu saadud asjade 
eest?

Uuringud tervisespordi harrastami-
se kohta ütlevad, et me liigume liiga 
vähe. Kuigi on teada, et korrapärane 
liikumine vähendab olulisel määral 
riski haigestuda südame isheemia-
tõppe või saada insulti. 

Heaks meeldetuletuseks ja sõbrali-
kuks tõukeks liikuma hakkamiseks 
ja enda tervise eest hoolitsemisele on 
igaaastane südamenädal. Südamenä-
dal on igal aastal aprilli kolmandal 
nädalal. Eestis on seda korraldatud 
juba 1993. aastast. Tänavu oli süda-
menädal pühendatud liikumisele.

Südamenädala avaüritus sel aastal 
oli üle-eestiline liikumispäev “Sinu 
sammud loevad”. “Meie sammud” said 
käidud toredal matkal Läti külla, lä-
bitud matkajärgne tervisekontroll ja 
mugitud maitsvat ning tervislikku 
karaskit. Südamenädalal sai veel teh-
tud töövõimlemist ja käidud ujumas.
Pikk ja lumerohke talv on läbi saanud 
ning on käes kevad, koos päikese, lille-
de ja lindudega. Ma loodan, et tervis-
likkuse-seeme on külvatud viljakasse 
pinnasesse ja annab head saaki.

Anne Külaots

Kivi-Vigala Rahvamaja juures
15.05.2011 kell 9.00 - 14.00

KIRBUTURG ja LAAT
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Vigala valla AASTA EMA

Vigala valla AASTA EMA tiitel 
omistati kultuuri- ja haridusko-

misjoni otsusega proua Lii Välisele. 
Lii peres kasvab viis tublit last, Tõnis 
õpib Vana-Vigala Tehnika- ja Teenin-
duskoolis III kursusel automaalri eri-
alal, Doris õpib Vana-Vigala Põhikooli 
9. klassis, Mery-Liis 7. klassis. And-
reas ja Hannes õpivad 4. klassis ja on 
edukad spordipoisid. Olles pühendu-
nud ja hooliv pereema, on Lii samas 
töökas, korrektne, kohusetundlik oma 
ametialases tegevuses.

Pere kõrvalt osaleb ta aktiivselt 
Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku 
Ühenduse tegevuses ja eelmises koos-
seisus kuulus ta ka juhatusse.

Lii on kuulunud LEADER prog-
rammi projekti „Apteegimaja rekonst-
rueerimine“ töömeeskonda.

Käesoleval ajal töötab AS Pharmac 
Pärnu Vana Apteek juhatajana.

Õnnitleme toredat ema ja päikest 
ka teistele emadele ja vanaemadele!

Liina Kikas 
Vigala vallavolikogu 

kultuuri- ja hariduskomisjoni 
esimees

Ilukirjandus:

Lind, Tuule Vale tõde
Tohvri, Erik Naabrid
Pino, Nasta Minu kallis halb ini-
mene
Saar, Kiiri Lepatriinupüüdja
Raudsepp, Sulev Kuninga vaim I-II 
osa
Väli, Linda-Mari Eikeegi, eikuna-
gi, eikusagil
Laur, Eve Aloise
Piir, Milvi Ajalooja
Tiks, Mihkel Mängumees: poiss sai 
50
Mikweldt, Jaan Anonüümkirjad

Vigala Uhhuu-uudised!

Kallid Vigala valla kodanikud! 
Seoses 2012. aastaks ennustatud 

päikesetormiga, soovib vallavalitsus 
kõiki hoiatada. Kuna päikesetorm 
toob endaga kaasa kõikvõimalikke 
elektroonikaseadmete rikkeid, siis 
soovitatakse teil ära müüa kõik tehni-
kaseadmed. Et kaubast kindlasti lahti 
saada, siis võiks oma asjad ära müüa 
võimalikult odavalt. Ühe euro eest 
on masinaid nõus kohe ostma Tarmo 
Peet. Kindlasti soovitame teil kokku 
osta porgandiseemneid ja sibulat ning 
kala. Ütleb ju vanarahvatarkuski: 
“Söö sibulat ja kala, siis...”. Rasketel 
aegadel on just see kõige tähtsam.

Veel annab Põllumajandusminis-
teerium põllumeestele teada, et 

sellel kevadel pole kindlasti mõtet 
maha panna agaave ja jalapeno pip-
raid. Ei ole need meil enne kasvanud 
ja põllumajandusministeeriumi and-
metel ei hakka nad meil vilju kandma 
ka sel aastal.

Marco Parco

Gavalda, Anna Lohutaja
Abott, David Klaverimängija
Ronkö, Matti Mõrtsuka näoga mees

Teabekirjandus:

Kõivupuu, Marju 101 Eesti püha-
paika
Bleiman., Andrew Loomaaias sün-
dinud: maailma loomaaedadest
Tilk, Maria Minu isa Gunnar 
Aarma
Rother, Steve Tuleta meelde: inime-
se evolutsiooni käsitlusest

HEAD LUGEMIST!

Oodatud on kõik, kes tunnevad rõõmu puhkpillimängust – orkestrid, 
ansamblid, üksiküritajad. Parem veel, kui võtad kaasa ka seltsilise, keda 

saaks nakatada sama pisikuga.
Mängime pilli koos ja eraldi, kuulame väärt nõuandeid oma ala asjatundja-
telt, paneme pillid kõlama harjutusruumides ja kontsertidel, kuulame-vaa-
tame külaliskvintetti Soomest, tunneme rõõmu mõnusast puhkpillimuusi-

kast ja palju muudki veel ...

10. juunil 2011 kell 18.30 
Pärnu-Jaagupi kirikus KONTSERT
Esineb Ruokolahden Vaskkvintett
dirigent Hannu Sopanen - trompet

 Ari Liimatainen - trompet
 Pentti Hietamäki - tromboon
 Osmo Ravattinen – bariton 

 Risto Hirvonen - tuuba

11. juunil 2011 kell 18.00 raamatukogu ees
KONTSERT – LÕKKEÕHTU

Esinevad: 
Ruokolahden Vaskkvintett

Klarneti/saksofonikoor, flöödikoor, vasekoor
Rivitrummiansambel

Külalised-osalejad
Pärnu-Jaagupi pillikoor

Pärnu-Jaagupi Muusikakooli pillikoor

12. juunil 2011 kell 15.00 RONGKÄIK, 
millele järgneb KONTSERT raamatukogu ees

Kivi-Vigala raamatukogus uusi huvitavaid raamatuid

Hei, puhkpillisõbrad – lähemalt ja kaugemalt!
Kutsume teid 10.-12.juunil Pärnu-Jaagupi puhkpillifestivalile

HALINGA PUHKPILL 2011

Info: Elena Mägi 443 4901, 5561 5594
pjmk@hot.ee, www.pjmk.ee
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Me õpime igal sammul, iga päev, 
kogu elu. Paljud inimesed on õp-

pimise toel leidnud elus pidepunkti, 
millest raskel hetkel kinni haarata ja 
julguse, mille toel kannapööre teha. 
Nad on leidnud oma ellu uued võima-
lused, uue mõtteviisi, võib-olla ka uue 
töö ja uued sõbrad. Nad on tihti üle-
tanud raskusi. Need õppimise usku 
inimesed on siinsamas, meie keskel. 
Küllap olete nõus, et neid tuleb mär-
gata ja tunnustada, sest sageli on nad 
ise tagasihoidlikud ega kipu oma saa-
vutustega hooplema.

Raplamaa aasta õppija 2010, Märja-
maa Perearstikeskuse meditsiiniõde 
Ljudmilla Tamp on oma õppimisest 
rääkides öelnud järgmist: „Tundsin 
seisakut, ka erialases mõttes. Tekkis 
eneseteostustarve ja vajadus minna 
edasi – ilmselt ei talu ma paigalseisu 
ja janunen uute väljakutsete järele. 
Pere ja töö kõrvalt õppimine on ene-
seületamine – see nõuab pidevat aja 
ja tegevuste planeerimist, kindlasti 

AITA MäRGATA jA TUNNUSTADA!
ka paljudest asjadest loobumist. Olen 
leidnud sisemise tasakaalu – tunnen 
end enesekindlama ja väärtustatuna. 
Pidev areng on elu alus ja õppimine 
on arengu mootor.“

Aita Sinagi leida inimesi, kelle õpijul-
gus on seda väärt! Kandidaadi võib 
tunnustamiseks esitada igaüks ja 
tunnustamist väärib igasugune õppi-
mine, ka väljaspool formaalharidus-
süsteemi. Selleks, et 7. - 14. oktoobrini 
juba 14. korda toimuval täiskasvanud 
õppija nädalal oleks taas võimalik 
tublide inimeste saavutuste üle rõõ-
mu tunda, tuleb tegutseda juba nüüd. 
Täiskasvanud õppija nädala raames 
tunnustame traditsiooniliselt neljas 
kategoorias: 
• aasta õppija,

• aasta koolitaja,
• aasta koolitussõbralikum organisat-
sioon,
• aasta koolitussõbralikum omavalit-
sus.

Esitamise vormid ja regelemendi 
leiad: www.andras.ee/tunnustamine 
ja esitamiseks on aega kuni 15. juu-
nini. Täidetud vormi võid saata ka 
Raplamaa täiskasvanud õppija näda-
la koordinaatorile, kelleks on Ivi Sark 
(ivi.sark@mail.ee).

Märkame ja tunnustame üksteist!

Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate 

Assotsiatsiooni Andras projektijuht

Eestimaa muuseumides pakutakse 
14. mail naaberriikide eeskujul 

kolmandat aastat tasuta muuseumi-
külastust. Üle Euroopa peetakse seda 
juba seitsmendat korda rahvusvahe-
lisele muuseumipäevale, 18. maile 
lähimal laupäeval. 2010. aasta teema 
oli „Öös on lugusid”. Tänavusel Eu-
roopa kultuuripealinna aastal on selle 
teemast tõukuvalt tunnuslauseks va-
litud „Öös on aardeid”.

Vigala kihelkonna piirimaile, Sillaot-
sa Talumuuseumisse tuleb 14. mail 
algusega kell 20.00 öiseid aardeid 
esitama segakoor August07. Aareteks 
Veljo Tormise seatud pulmalaulud re-
gilaulude viisidel.

Päeva alustatakse Sillaotsal hommi-
kul kell 10.00 Rohelise turuga. Siinse 
turu eripäraks on, et sel hommikul 
ei kehti siin kaubitsejatele ei eurod, 
kroonid ega rublad. Ainus kehtiv mak-

sevahend on vastukaup. Niisiis täie-
lik naturaalmajandus. Muuseum, kui 
korraldaja võtab omale õiguse anda 
oma aiast taimi vastukaupa nõudma-
ta. Põhjenduseks, et valdav osa Silla-
otsa Talumuuseumi ekspositsioonist 
on kogunenud samuti annetuste näol. 
Eelmisel aastal esmakordselt sellise 
ideega välja tulles selgus, et kevadisel 
ajal on rahval suur huvi taimi vaheta-
da. Ikka on mõni püsilille põõsas aias 
liialt võimust hakanud võtma, või 
väärika puu seeme juurdunud ebaso-
bivas kohas.

Sellega püüame jätkata muuseumi-
asutaja Aleksei Parnabasi ja tema 
abikaasa Mai loodusenägemust ja 
äsja lõppenud Metsanädala ideede 
kestvust.

Jüri Kusmin
Sillaotsa Talumuuseumi varahoidja 

Roheline turg ja Muuseumiöö
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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

Maikuu sünnipäevalapsed: 

Salme Riivel   88
Vaike Varikmaa  87
Lembit Varikmaa  84
Amanda Maalinn  82
Aino Saareste   81
Meida Vaino   81
Aare Vlassova   81
Taimi-Maie Paukku  75
Maila Siimsalu   65
Milvi Nööp   65
Imbi Kanter   60
Arvo Üürike   60

Et Su rõõmude maa
oleks ääretu lai.

Kus iganes liigud,
kõnnid ja käid.

Et Su murede maa
oleks mägede taga
ja Sinu jaoks sinna
ei leidukski rada!

Palju õnne!

TEEME ÄRA 2011
07. mail algusega kell 10.00 ootame kõiki suuri ja väikeseid talgulisi 
Kivi-Vigala külaplatsil, et koristada lume alt välja tulnud prahist oma 
külakeskus (bussijaama, kaupluse ja rahvamaja ümbrus) ning võsast 
jõe ja järve ümbrus. Ennast saab talgutele registreerida http://www.

teemeara.ee/talgulisele

Kaasa võta oma tööriist: reha, kirves, labidas, aiakäru. Väga ooda-
tud on mees koos mootorsaega! Kindlasti võtke kaasa kindad.

Kell 13.00 on talgutöö lõpp, siis sööme suppi ja kiidame tehtut ning 
veedame mõnusalt aega! 

KOHUSTUSLIKUS KORRAS KAASA VÕTTA HEA TUJU!
Küsimuste korral pöörduda Riina Redlichi poole tel. 5330 7996 , 

riina@vigala.ee

Vigala vallas veel registreeritud talgud:
Vana-Vigala mõisa ümbruse korrastamine

Lisette ja Jakobi saare korrastustööd Hirvepargis

Teeme siis ära!

Meie hulgast lahkunud

Helmut Ramjalg
Vanda Saareleht

Esinevad Kivi-Vigala Rahvamaja isetegevuslased. Esietendub komöödia 

"Kosjakontoris ehk mehed on üldrahvalik vara"
Nautida saab ka suurt ja lõbusat moedemonstratsiooni, moed aastatest 

1890 kuni käesoleva ajani.

Muusikalist elamust pakub jällegi Tiduvere küla lõõtspillimängija ja 
külavanem Jaan Kuusik koos sõpradega. Jalakeerutus lõõtspillihelide saatel.

Tule kindlasti. Veedame jällegi selle ilusa päeva ühiselt!
Kaetud kohvilaud.

Pääse peole 2€. Sissetulek läheb heategevuslikuks otstarbeks 
küladekeskusele inventari ostmiseks.

NB! Ka teistest küladest pidulised on oodatud!!!

29. mail 
kell 13.00
Vigala külade
keskuses

Kivi-vigala Küla 
KÜLAPÄEV!

Teade

Alates 8.05.2011 hakkavad 
väljuma bussiliinid nr. 333 
marsruudil Pärnu-Tallinn 

väljumisega Pärnust kell 6.50)
 ja nr. 353 marsruudil Tallinn-Pärnu 

(väljumisega Tallinnast kell 14.45) ainult 
tööpäeviti.

Liin ei välju laupäeval, 
pühapäeval ning riigipühadel.


