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VANA-VIGALA PÕHIKOOLI REMONDIST

Oktoober on kätte jõudnud, kuid 
kahetsusväärselt ei saa Vana-Vi-
gala Põhikooli õpilased ja õpetajad 
asuda õppetööle oma majas, kuigi 
ehitaja on hankedokumentides lu-
banud ehitustegevusega õppetööd 
mitte häirida. Mina koos kooli 
juhtkonnaga oleme püüdnud teha 
kõik endast sõltuva, et ehitus kul-
geks plaanipäraselt. Minu hinnan-
gul on  peamised probleemid olnud 
järgnevad:

1. Kevadel kulus umbes kuu vaid-
lusele ühe pakkujaga Riigihange-
te Ameti vaidluskomisjonis, kust 
saime võidu. Otsus kaevati edasi 
ringkonnakohtusse, mis ei rahul-
danud taotlust ehituse peatamise 
osas ja saime töödega alustada. 
Kohtusaaga jätkub novembris. 

2. Mais ehitus seisis ühe kuu seo-
ses EAS hilisemalt vääraks osutu-
nud seisukohaga tööde terviklik-
kuse osas.

3.Facio Ehituse AS ei ole suut-
nud peale tööde taaskäivitamist 
alustada töid plaanipäraselt ega 
teostada töid vastavalt graafikule 
(arvestades seisakut).
4. Kuigi peamised alltöövõtjad 
on igati kompetentsed firmad, 
siis peatöövõtja ei suutnud neile 
tööfronti piisavalt ette valmista-
da, nende koostööd organiseerida 
ja vastupidi – läbimõtlemata te-
gevusega segas alltöövõtjate tööd 
(näiteks juunis katusekivide ee-
maldamine). Samuti on seisnud 
tegevused materjali hankimise 
taga.

VANA-VIGALA PÕHIKOOLI REMONDIST

Vana-Vigala Põhikooli hoolekogu soovis, et 
vallavanem, koolijuhtkond ja ehitaja kommen-
teeriksid vallalehes kooli remondiga seotud 
teemasid – millest on tulenenud seisakud ja 
mil remont valmis saab.

Minu sügav kummardus kooli di-
rektorile ja majandusjuhatajale 
nende panuse eest suvel puhkuse 
ajal, samuti kogu kooli persona-
li abi ja mõistva suhtumise eest. 
Olen andnud ja annan ka edaspidi 
parima, et probleemid laheneksid 
ja õppetöö jätkuks mõisahoones 
lähimal võimalikul ajal.

Priit Kärsna
Vallavanem
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VANA-VIGALA PÕHIKOOLI REMONDIST NII JA NAA
Esimene kuu uuest õppeaastast 
on möödas. Õppeaastast, mis 
algas Vana-Vigala Põhikooli-
le uues ja ootamatus olukorras. 
Läksime me ju kõik suvevahe-
ajale ja puhkusele vastu lootuses 
1.septembrit alustada mõisas ja 
tavapärases olukorras. Sest just 
selline oli esialgne ehitusgraafik, 
mille pakkus meile ehitaja. Loo-
tused olid meil kõigil aga paraku 
suuremad kui tegelikkuses välja 
on kujunenud. Tänasel päeval on 
olukord selline, et mingeid täht-
aegu ei julge ehitaja lubada tel-
lijale ja mina ei julge lubada koo-
liperele. Eks ole sellel kõigel nii 
objektiivseid kui subjektiivseid 
põhjuseid. Olen nõus ehitajaga, 
et objekt on keeruline ja nõuab 
palju eritellimusel materjali; olen 
nõus, et suvi oli vihmane ja olen 
nõus, et ehituse algus venis meist 
mitte-olenevatel põhjustel. Aga 
ma ei ole nõus sellega, et katuse 
liigvarase mahavõtmise tulemu-
sena on olnud ohtralt läbisadusid 
ja lagede rikkumisi; et ehituse 
tempo tundub isegi naisterahva 
jaoks aeglasena; et kooli endised 
õpilased muretsevad mõnel mo-
mendil mõisa turvalisuse üle roh-
kem kui ehitajad; et oma puhku-
se ajal olen nii mina, vallavanem, 
kooli majandusjuhataja kui ka 
paljud teised pidanud muretsema 
mõisa heaolu pärast ja osalema 
nii mõnelgi sisutühjal koosolekul, 
tassima ämbreid tilkuvate lagede 
alla, panema maja valve alla ja 
veel paljutki muud.
Koos sügise ja külmaga hakkab 

mine. Samuti tunneme puudust 
raamatukogust. Ning mõnel päe-
val ei teagi, kas ongi kõik õpila-
sed ja õpetajad koolis. Kurb on 
ka see, et meie kooli uute õpilaste 
jaoks on veel tekkimata oma mõi-
sa-kooli tunne ja neid ootab ees 
veel üks uue maja ja ruumidega 
kohanemine. 
Kõik see kipub varjutama meie 
optimismi ja lootusi ühel ilusal 
päeval jälle mõisas elada ja tööta-
da ning nautida uue küttesüstee-
mi, akende ja uste ning katusega 
mõisa, imetleda uut puurõdu ja 
korrastatud fassaadi ning elada 
mõisakooli igapäeva elu. Aga ma 
siiski loodan ja usun, et veel sel 
aastal saame me kõik koos mõisa-
majas kokku ja tunneme rõõmu 
kojujõudmisest. Seniks aga vaa-
tamata natuke nukrale toonile 
jätkame oma toimetusi nii õpilas-
kodus, võimlas kui ka kutsekooli 
ruumides. Kindlasti tähistame 
poistepäeva, isadepäeva ja peame 
kadrikarnevali, toimub lasteva-
nemate üldkoosolek, kohe varsti 
on ees hõimupäevade kontsert, 
jätkame tööd Comeniuse projek-
tiga. Ja loomulikult toimuvad ka 
jõulupeod! 
Seniks aga soovin teile kõigile 
ilusat sügist ja rõõmsat meelt! Ja 
loodame, et sügis tuleb pikk ja soe 
ning remont saab varsti valmis!

Margit Liira
Vana-Vigala Põhikooli direktor

ka meie optimism naasta mõi-
sa juba II veerandil kahanema. 
Loomulikult olime me kõik – nii 
õpilased kui õpetajad – valmis 
väljakutseks veeta I veerand oma 
majast eemal. Oleme ju tegelikult 
õnnelikus olukorras, sest meil 
on oma õpilaskodu, kuhu oleme 
mahutanud osaliselt algklassid 
ja tööõpetuse tunnid; sest meil 
suur naaber kutsekool, kes meid 
suures osas enda ruumidesse on 
lubanud; sest meil nii mõistvad 
töötajad, õpetajad ja õpilased, kes 
teevad oma tööd hästi ka keeru-
listes oludes. Julgen kinnitada 
vallarahvale, et Vana-Vigala 
Põhikooli kollektiiv on tõesti ol-
nud väga mõistev, positiivne ja 
kannatlik. Meie õpilased on üles 
näidanud suurepärast kohane-
misvõimet orienteerumaks kolme 
erineva maja ja segasevõitu ruu-
mide jaotuse suhtes. Ja mul on 
hea meel tõdeda, et esimese kuu 
jooksul on tulnud meil lahendada 
ainult mõningaid probleeme ja nn 
„direktori kabinetti“ on sattunud 
üksikud õpilased. Hoolimata oma 
maja puudumisest oleme me ära 
pidanud esimese sportliku pä-
rastlõuna ja jooksnud aastajook-
su, tähistanud sügise sünnipäeva 
ja korraldanud õpilaskodus sü-
gisnäituse, jätkanud Comeniuse 
projekti tegevusi ja ka noored 
õpetajad on õpetajatepäeval saa-
nud oma tuleristsed. Oma tege-
vust on alustanud koorid ja spor-
diringid, samuti kandlemängijad 
ja folkloorihuvilised. Veel on la-
hendamata tantsuringide toimu-

EHITAJA KOMMENTAAR

Kuna tähtajaks ei olnud Vigala Sõnu-
mitele laekunud ehitaja poolset kom-
mentaari remonditööde kohta, he-
listas toimetaja ise ehituse tegevust 
juhtivale Facio Ehituse AS projektiju-
hile Kaido Karulale. 

Kaido Karula selgitas telefonikõnes, 
et antud juhul on katuse rekonstruee-
rimise näol tegemist küllaltki kee-
rulise objektiga, millest on osaliselt 
tingitud ajalised seisakud. (Toimetuse 

kommentaar: teadmine, et katuse re-
konstrueerimine võib osutuda keeruli-
seks, oli ehitajal olemas juba hankes 
osalemisega. Pakkuja pidi tutvuma 
kõikide ehitusprojektidega ning tal oli 
võimalus ajaliselt  arvestada nende 
keerukusega oma pakkumise esitami-
sel.) Samas on praeguseks kohal juba 
kogu puitmaterjal ning osaliselt ka-
tusetööd juba käivad. Kaido Karula 
lubas, et katus saab valmis tähtaja-
liselt 15.detsembriks. (Kommentaar: 
Vigala Vallavalitsus ei aktsepteerinud 
ehitaja poolset ettepanekut tähtaja pi-

kendamiseks, sest tööd vahepeal seisid 
ehitaja tegevusetuse tõttu ning seega 
peaks ehitus valmis saama tähtajaga 
30. november 2009.a).
Kaido Karula kommenteeris vihma-
vetest tingitud läbijooksude kahjus-
tusi: „Õnneks pole konstruktsioonid 
kahjustada saanud ning ehitaja likvi-
deerib kahjustatud kohad (teeb värvi-
parandustöid) enda kulul.“.
Vastavalt telefonivestlusele saab mõi-
sahoone aknad ette oktoobrikuu jook-
sul ning tagarõdu paigaldamisega 
alustatakse nädala jooksul.
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ETTEPANEK LIIKLuSSKEEMI 
MuuTMISEKS     
24.09.2009 esitati volikogule vallaela-
nikelt ettepanek muuta liiklusskeemi 
Kivi-Vigalas. Ettepanek on sulgeda 
mootorsõidukitele läbisõiduks teelõik 
Kivi-Vigala põhikoolist kuni ristmiku-
ni riigimaanteega (tee õpetajate maja 
ja paisjärve kõrval). St mootorsõidu-
kite liiklus näiteks hooldekodu või pii-
matööstuse juurde hakkaks kulgema 
kiriku eest läbi mineva riigimaantee 
kaudu (vt joonist).

Ka täna on Kivi-Vigalas tegemist 
õuealaga, kust peatuseta läbisõit on 
vastavalt liikluseeskirjale keelatud. 

Ettepanek on tehtud laste ohutuse 
huvides. Täna on riigimaantee juba 
mitu aastat olnud tolmuvaba kattega, 
mille puudumine on varasemalt prob-
leemiks olnud.

Üks võimalus oleks paigaldada kooli 
juurde tee algusse tupiku märk ja tee 
lõppu (ristmik riigimaanteega) füüsi-
line takistus, näiteks metallpiire või 
postid. 

Palun kõik poolt- ja vastulaused saa-
ta hiljemalt 26.10.2009 postiga Vigala 
vallavalitsusse või e-postiga vigala.
vald@neti.ee . Kirjale või e-kirjale pa-
lun märkida teema “liiklusskeem Ki-
vi-Vigalas”. 

Kuidas toimub häälte jagunemine 
kohalikel valimistel

Erinevalt Riigikogu valimistest ei 
oma kohalikel valimistel volikogus-
se saamisel tähtsust inimese järje-
korranumber ja asukoht erakonna 
või valimisliidu nimekirjas. Riigi-
kokku saab sisse erakonna esitatud 
järjekorras, st nimekirjas esimene 
saab esimesena riigikogusse. Vo-
likogu valimiste puhul aga reasta-
takse peale hääletustulemuste sel-
gumist nimekiri ümber vastavalt 
saadud häälte arvule, st volikogus-
se saab esimesena inimene, kes sai 
kõige rohkem hääli jne.

Näide:
erakond Kodumuru:
nr 111 Juku - sai valimistel 1 hääle
nr 112 Miku - sai valimistel 10 
häält
nr 113 Manni - sai valimistel 39 
häält

Kokku sai erakonna nimekiri 50 
häält ja reastatakse ümber
1. Manni
2. Miku
3. Juku

Kui see erakond saab volikogusse 
1 koha (mis oleneb nende häältest, 
teiste nimekirjade häältest ja hää-
letajate arvust vallas), saab voliko-
gusse vaid Manni. Kui see nimekiri 
saaks aga 2 kohta, saaksid sisse 
Manni ja Miku. Kuigi nimekirja 
koostajad pidasid just Jukut voliko-
gu esimehe kandidaadiks ja panid 
ta esinumbriks, Juku volikogusse 
ei saa. Samas võib ka Juku 1 hääl 
määrata, kas volikogusse saab ai-
nult Manni või Miku ja Manni mõ-
lemad.

LuMETÕRJE VÄHEMPAKKuMINE!
Vigala Vallavalitsus kuulutab välja 
2009/2010 aasta teehoiutööde (lume-
tõrje) vähempakkumise Kivi-Vigala ja 
Vana-Vigala piirkonnas. Pakkumises 
ära näidata tööde teostaja, kasutatav 
tehnika ja tunni või kilomeetri hind. 
Pakkumisi võib teha ka vaid külapiir-
kondade tasemel. Pakkumised esita-
da Vigala Vallavalitsusele kinnises 
ümbrikus märgusõna all “Lumetõrje” 
19. oktoobriks 2009 kella 9.00-ks. 

Info tel. 489 4774

Hea külaelanik!

Kes sa oled noor või juba soliidsemas eas ning kui sul ei ole ükskõik 
milline näeb välja sinu kodukoht

SAAME KOKKU ! 

Vana-Vigala Rahvamajas

Reedel, 16. oktoobril, kell 19.00 

Ajurünnakul
„Vana-Vigala küla - millisena tahan seda näha mina“

Ideed paneb kirja ja ärgitab mõtlema MAIE ÜÜRIKE. 
Mõtle ja aruta naabriga  - milline võiks olla keskuse haljastus?

Milline võiks välja näha Jaama tänava „heinamaa“?

Oma mõtteid ja ettepanekuid võid saata ka e-postile: 
astra.polma@gmail.com

Joonistusi ja ideekavandeid võid tuua Vana-Vigala Avatud 
Noortekeskusesse juba TÄNA!!!
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Reformierakonna valimisplatvorm Vigala vallas aastatel 2009-2013

ME ARMASTAME VIGALA VALDA

Eesti Reformierakond osaleb oma nimekirjaga Vigala valla valimistel esimest korda. Miks valida inimesi 
reformierakonnast? 

 Meile meeldib meie vald, meie valla inimesed•	
 Oleme avatud koostööks,  julgeme teha otsuseid ning vastutame ka oma otsuste eest•	
 Oskame hinnata senitehtut ning samuti inimesi, kes on nende tegemiste taga•	
 Toetame valla edasist arengut ning soovime arendamisel ise enam kaasa rääkida. Oleme juba   •	
 praegu  kaasa aidanud Vana- Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli ning Vana-Vigala Põhikooli   
 renoveemistaoluste positiivsele lahendusele
 Toetame Vigala jätkamist iseseisva vallana•	

Valimistel antakse alati lubadusi, mida püütakse täita.  Samuti on oluline jätkata nende heade otsuste ja 
tegevustega, mis on ellu viidud eelmistel valimisperioodidel:

 Lastetoetuste süsteem•	
 Tasuta koolilõuna ja õppevahendid•	
 Õpilas- ja spordistipendiumid•	
 Õpilaste töö- ja puhkelaagrid•	
 Tasuta huvialaringid•	
 Traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused•	
 Seltsi- ja külaelu edendamine•	
 Investeeringud valla objektidesse•	
 Eakate jõulutoetus•	

Meie eesmärgid uueks valimisperioodiks:
 Kergliiklusteede rajamine •	
 Vana-Vigala Rahvamaja renoveerimine•	
 Staadionite renoveerimine•	
 Külavanem igasse külasse•	
 Piirkond turvalisemaks – abipolitsei kasutamine kultuuriürituste turvamisel. Programm “Naabvalve”•	
 Bussipeatused korda•	
 Külade tähistamine viitadega•	
 Toetuse maksmine huvikoolides õppijatele•	
 Turismiobjektide ja parkide korrashoid•	
 Ettevõtjate koostöö – ümarlaud•	
 Valla kodanike  tunnustamine•	
 Valda läbivad teed tolmuvabaks•	

SUURIM SOOV VALIMISTEKS – TULE VALIMA. TEEME KOOS VIGALA VALLA 
VEEL PAREMAKS
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101  Meelis Välis

102  Aivar Jõgiste

103  Heli Lints

104 Vallo Asperk

105  Marko Kreuz

106  Einar Nei

107  Hillar Orav

108  Marge Plamus

109  Koit Roosi

110  Hannes Sassi

111  Mirgo Seisonen

Meie kandidaadid valimistel:
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Vigalal Pole Viga! Vigalal Pole Viga! Vigalal Pole Viga!

Meie valimisliidus kandideerivad nii erakondade liikmed kui ka parteitud vallakodanikud, kes on eelkõige Vigala 
valla patrioodid. Neli aastat tagasi läksid täna valimisliidus Vigalal Pole Viga kandideerijad valimistele 3 peamise 
eesmärgiga:

1. Muuta nelja aastaga iseseisev Vigala vald veelgi kodusemaks paigaks.
2. Eesmärgiks on Vigala inimeste heaolu.
3. Igaüks peab igapäevaste tegevuste kõrval andma osakese endast, et meie ühine koduvald paremaks   
 muuta.

Möödunud nelja aastaga on nende eesmärkide täitmiseks palju ära tehtud. Volikogu on toiminud hästi. Vallaelanike 
aktiivsus ja sõbralikkus ning külaelanike isetegemine on nagu paisu tagant väljunud. See on ääretult positiivne, kui 
suured muutused on inimestes toimunud. Sellest hoolimata on need eesmärgid ka täna olulised ja suunavad meie tege-
vust järgmise nelja aasta jooksul, tuues lisaks järgmised väga olulised põhimõtted ja suunad:

1. Stabiilsus ja järjepidevus kõigis meie tegemistes.
2. Märkame meie kõrval olevat inimest, teeme kõik selleks, et inimesed hätta ei jääks. Inimlikkust ja   
 teistega arvestamist kõigisse tegudesse!
3. Külade algatuse ja ühistegemiste toetamine.
4. Tervis on meie kõige suurem rikkus, haiguseid tuleb ennetada läbi tervislike eluviiside.
5. Väldime kemplemist tühiste asjade pärast.
6. Vigala ja hariduselu on lahutamatud sõnad.
7. Lapsed on meile tähtsad, sest lapsed on meie tulevik.
8. Läbi tugeva projektimeeskonna toome jätkuvalt Euroopa raha Vigalasse.

Mõned eelmiste valimiste lubadused jäid kindlasti ka täitmata, kuid paljud ületati inimeste koostöös kuhjaga. Me 
oleme ajanud asju kuuma südamega, kuid külma peaga ja  pole pidanud seetõttu oma lubadustest taganema hoolimata 
majanduskriisist, kuigi keskvalitsuse kärped on valdadele üle Eesti valusalt mõjunud. Vigala on tõestanud, et väike on 
paindlik – 2009.a oleme endiselt viinud ellu suuri projekte, vald on suutlikkuselt valdade edetabelis Eestis esikolman-
dikus ning registreeritud töötuid on meist täna vähem vaid Käru vallas.

2005-2009 valimisperioodil said valmis või alustati paljud investeeringud, mille maht ületab ühe aasta vallaeel-
arve (ca 30 miljonit) kordades:

•	 Vana-Vigala	raamatukogu	sai	uue	kuue.
•	 Rekonstrueeriti	ühisveevärk	ja	kanalisatsioon.
•	 Vallateedel	tehti	eelmisest	perioodist	palju	rohkem	remonte,	Läti	sild	rekonstrueeriti.
•	 Vana-Vigala	Põhikooli	remont	on	alustatud	ja	viiakse	ka	lõpule.
•	 Heakord	on	paranenud	ja	välisvalgustus	laienenud.
•	 Internetilevi	on	parem	kui	kunagi	varem.
•	 Ehitati	Kivi-Vigala	põhikooli	juurde	kelgumägi.
•	 Valmisid	Kivi-Vigala	keskväljak	ja	Vigala	külade	keskus.
•	 Vana-Vigala	põhikooli	õpilaskodu	on	uhkem	kui	kunagi	varem.
•	 Perearst	tegutseb	endiselt	nii	Kivi-	kui	ka	Vana-Vigalas,	Valmis	teine	sotsiaalkorter.
•	 Alustatud	on	Vana-Vigala	Tehnika-	ja	Teeninduskooli	rekonstrueerimisega	Euroopa	Regionaalarengu	fondi		
 vahenditest.
•	 Meie	põhikoolid	toimisid	suurepäraselt,	lasteaedade	õpikeskkond	on	täienenud.	
•	 Vana-Vigala	põhikool	ja	kutsekool	on	teinud	suurepärast	tööd	erivajadustega	õpilaste	õpetamisel.
•	 Vallavalitsuses	on	loodud	inimeste	teenindamiseks	normaalsed	tingimused.
•	 Alustatud	on	Vana-Vigala	Rahvamaja	rekonstrueerimise	ja	projekteerimisega.
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Me hoidsime koalitsioonis olles alles selle, mis toimis hästi ja tegime täiendusi. Me säilitame toimiva ka tulevi-
kus, seda hoolimata riigi kärbetest, sealhulgas:

-Tasuta töövihikud ja tasuta toitlustamine valla põhikoolide õpilastele.
-Väljaspool valda õppijate toidukulu ja bussipiletite osaline hüvitamine.
-Sünnitoetus, mida suurendasime 5000 kroonini ja lastetoetused.
-Jõulupakid Vigala valla lastele.
-Külavanemate ja külainimeste koolitamise toetamine.
-Pensionäridele nn. jõulutoetuse maksmine.
-Nii noorte kui pensionäride huvitegevuse ja algatuste toetamine.
-Õpilasstipendium ja spordistipendium.
-Arstiabi nii Kivi- kui ka Vana-Vigalas.
-Aitasime katta ka küladest tulnud hästi kirjutatud projektide omaosalust.
-Teeme omalt poolt kõik kahe põhikooli säilimiseks.
-Vallas saab ka kohapeal logopeedilist abi.
-Käivitatud on elektrooniline dokumendihalduse ja asjaajamise süsteem

Vali meie kandidaatide poolt, sest väärtustame:

-Iseseisvat Vigala valda ja oma asjade üle ise otsustamist. Lähtumist Vigala elaniku heaolust.
-Koostööd - koos töötamist, koos mõtlemist, koos otsustamist, koos vastutamist, ...
-Inimeste kompetentsust ja algatusvõimet, mille tulemusena on sündinud traditsioonidega ettevõtmised
-Õiglust, ausust ja sõnapidamist
-Teise inimese arvamuse austamist, oskust võtta teisi sellistena nagu nad on
-Julgust teha otsuseid. Julgust tunnistada vigu. Julgust küsida nõu endast targematelt.

nr 112 Ester-Evi Alekand,
loomaarst juba üle poole sajandi
nr 113 Evi Andrejev,
korteriühistu juhatuse esimees
nr 114 Aino Hiibus,
Vigala Piimatööstuse tehnoloog
nr 115 Helmi Hiibus,
Kullerkupu optimistlik tantsumemm
nr 116 Jaan Jeeser,
talunik
nr 117 Maret Järv,
Vigala tervishoiu alustala
nr 118 Evi-Ingrid Kald,
Jädivere küla hing
nr 119 Liina Kikas
vallavalitsuse liige, külaelu edendaja
nr 120 Helbe Kliss,
ettevõtja, Jätkusuutlik VV juhatuse liige
nr 121 Tiit Kuimets,
ettevõtja ja pillimees
nr 122 Priit Kärsna,
vallavanem, lootustandev muusik
nr 123 Anne Külaots,
Vigala hooldekodu kokk, projektikirjutaja
nr 124 Ave Lazarev,
Vana-Vigala lasteaia juhataja

nr 125 Margit Liira,
Vana-Vigala põhikooli direktor
nr 126 Andrus Liitmäe,
alati abistav käsi; kui vaja, siis ka päästab
nr 127 Arne Maiste,
talupidaja, külavanem
nr 128 Pille Meeles,
Kivi-Vigala lasteaia juhataja
nr 129 Kristine Niit,
Kivi-Vigala põhikooli direktor
nr 130 Ants Ojavee,
Vana-Vigala tulihingeline patrioot
nr 131 Riina Redlich,
abivallavanem, projektijuht
nr 132 Enn Roosi
VVTTK direktor, volikogu esimees
nr 133 Viljo Siimsalu,
ettevõtja
nr 134 Evelin Tamm,
ema
nr 135 Riina Viibus;
Vigala hooldekodu juhataja
nr 136 Raivu Ülemaante,
ettevõtja

Loe meist ka internetist: http://vigala.blogspot.com
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Tugev küla- tugev vald

Eesti Keskerakonna moto: hoolivus eelkõige

Kohalikel valimistel oleme külade esindajad, kes eelkõige püüavad teadvustada külade probleeme ja leida lahendus-
teid.

1. Kõigepealt peab ütlema, et Vigala vallas on 27 küla. Paljudel juhtudel on areng, ressursid suundunud vallakes-
kusesse, käib keskuste väljaehitamine. Et vallas ehitatakse, on tunnustamist väärt, suuremat tähelepanu maal väärivad 
teed ja veelkord teed. Külatee kaudu on side nn välismaailmaga: kes tööle, kes poodi, kes teatrisse, kes naabritele 
külla, minek ei ole alati ühes suunas. Postiauto toob posti, kaubaauto kaupa, ehitusmaterjali ...   Kui teed hooldamata, 
remontimata, siis nurinat oi kui palju (eriti õigustatult maksumaksjate poolt).
Kõikidele peab olema tagatud infrastruktuuride: kohalikud teed, internet, elekter, prügimajandus ühtlane 
kättesaadavus. Seda täites väärtustame maaelu. 

2. Öeldakse, et kohalik omavalitsus peab aktiivselt osalema töökohtade säilimisel ja uute töökohtade loomisel 
ning soodsa ettevõtlus- ja elukeskkonna kujundamisel. See on nii tähtis teema, sest sellest oleneb kohaliku valla 
eksistents, jätkusuutlikkus. Väheneva elanikkonnaga vald on tõsine signaal, hääbub elu külas, hääbub ka vald. Siin ei 
aita ka teadmine, et riigil puudub regionaalpoliitika. Jällegi areng koondub keskustesse. Kohalike teede puhul saaks 
luua nn. sotsiaalsed töökohad, kus tehtaks hooldusraiet. Raha pole siin takistuseks, volikogu liikmena võin öelda, kui 
on ainult tahtmist korraldada.

3. Kas Vigala on kultuurne kodukoht. Viimati oli kõige suurem üritus Vigala kiriku 670 aastapäev. Ansamblile teist 
nii sobivat esinemispaika vallas pole. Mõtted liiguvad Vana-Vigala kultuurimaja remondi peale.
Seetõttu, et kultuuriüritustest osa saada, peab sõitma Märjamaale, Lihulasse, Pärnusse. 

4. Kuidas jätkata vallas kahe kooliga, kui lastearv väheneb. Liitklassid + lasteaaedade juurde liitmine. Ennustada 
ei taha, aga majanduslangus sunnib omi korrektiive tegema. Minule on suur segadus, mis toimub Vigala mõisas, kü-
sivad paljud, kauaks seda jätkub. Kaks poolt on siin: vald kui tellija, projekti ettevalmistaja ja teisalt ehitaja. Eelkõige 
küsige neilt. Tõstamaa näite põhjal võib öelda, mõisakompleksi ehitati, renoveeriti 8 aastat. Siin on alles algus. Uuel 
vallavanemal ja volikogul jätkub ilmselt mõtlemist ja tööd mitmeks aastaks.

5. Tööhõive suurendamiseks korraldada kutsekoolis enam täiskasvanute koolitust ja ümberõpet. Kõigepealt 
saab öelda tänusõnad eksharidusministrile, Mailis Repsile, et kutsekool oma olemasolus jäi sõelale. Riigikogu liige 
Reps on korduvalt Vigalas käinud, on kursis kohaliku valla eluga. Seepärast ei saanud ta aru, milline kohaliku vali-
misliidu väljund valla juhtimisel, seda eriti kutsekooli osas. Valimisliidul pole järjepidevust: varem oli koostöö, nüüd 
Vigalal pole viga, on küsitud, milline loosung järgmine kord.
 
6. Elukeskkond peab oluliselt paranema. Selleks ei tohiks väga palju vahendeid kuluda, on palju kolhoosiaegseid 
ehitisi, tegelikult on palju mahajäetust, tuleb lihtsalt koristada, siis saab üldpildi paremaks. Siin kehtib külamehe tar-
kus, püütakse teha suurt küll suurt poliitikat, aga unustatakse omad asjad. Alustada tuleb ikka omast ümbruskonnast. 

7. Nii perede kui ka eaka põlvkonna toimetulek on inimsõbraliku valla aluseks.
Koolijuhina võin öelda, pere toimetulek, haritus määrab lapse õppeedukuse. Kodune kultuur määrab palju, siin on 
omavalitsusel kui ka külal palju kaasaaidata piirkonna vaimsuse tekkel. Nüüd „masu“ ajal peab olema hea ülevaade 
vallarahvast, nii noortest kui vanadest, keda on niigi vähe. 

8. Üks rajatis ka plaanidesse. See oleks näit. ammu mõeldud, isegi väljaöeldud kergliiklustee Vana-Vigala kutsekool 
ja endine raudteejaam. Tähtsust pole võimalik allahinnata, juhul kui väärtustame valla elanikkonda.

9. Piirkonna väärtustamine elanikkonnale: turismikava, kaart, objektide korrastatus, marsruudid, isegi väike trükis 
Vigalast.

10.Statistiline teadaandmine. Vigala üldvalitsemise kuludelt ühe elaniku kohta 71 kohal 227 eesti valla seas. Juhti-
miskulud kontrolli alla, alati saab ja peab ökonoomsemalt majandama.
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Miks Keskerakond on hea valik?

Kõigepealt võiks küsida – miks valida erakond, mitte aga valimisliit või üksikkandidaat? Asi on vastutuses. Valimisteks kokku 
klopsitud valimisliit ei vastuta pärast valimisi mitte millegi eest. Lugu on nagu Baskini anekdoodis, kus nässu keeratud ülikonna 
eest ei vastutanud keegi. Üks rätsep õmbles varrukad, teine püksisääred, kolmas katsus need kuidagi kokku traageldada. Tulemu-
seks oli kehakate, mis ei sobinud isegi hirmutisele. Riie raisatud, aga iga rätsep kinnitas, et ega tema süüdi ole – tema tegi oma 
töö hästi. 

Nii valmisliidu liikmed  kui üksikkandidaadid ei vastuta mitte kuidagi oma tegude eest. Võidakse öelda – vastustavad küll – järg-
mine kord ei valita! No ja mis siis? Igaühe enda tahtmised on selleks ajaks juba täidetud! Mingit muud kontrolli tema üle aga ju 
pole! Või kui üks valimisliit omadega hakkama ei saanud, lähevad selle liikmed uutele valimistele uue nimega. Näiteks „Kodu-
muru „ on nüüd „Koduvald“. Aga tegijad on needsamad endised. Kuidas see „Kodumuru“ siis vastutab oma lubaduste täitmata 
jätmise eest?!

Erakond oma lubaduste eest vastutab. Just sellepärast pole Keskerakond iialgi enne valimisi tõotanud asju, mida ei suuda võimul 
olles	täita.	Hea	näide	on	Tallinn,	kus	Keskerakond	on	võimul	–	eelmiste	valmiste	eel	antud	lubadused	on	täidetud	ja	lisaks	on	veel	
palju rohkemgi tehtud linnaelanike heaks.

Erakond vastutab oma mainega ka kohalike saadikute eest. Eks te olete ka ise lehest lugenud kui mingi erakonna saadik on kasvõi 
väiksemagi pahandusega hakkama saanud, siis nahutatakse kõige rohkem just saadiku erakonda!

Võib arvata, et erakond teebki kõik võimaliku, et tema nimekirja saadikukohale saaksid ikka parimad inimesed. Või kui tekibki 
probleeme, teeb erakond kõik, et sant inimene parema vastu välja vahetada. Erakond ei saa endale kehva rahvaesindajat lubada. 
Niisis neil valimistel tuleks eelistada erakonnakandidaati, lihtsamalt öeldes – tuleks valida erakond.

Keskerakonna kauaaegse liikmena usaldan mina soovitada Keskerakonda. See on Eesti suurim ja vanim parlamendierakond. 
Keskerakond on oma põhimõtetele kindlaks jäänud, pole neid muutnud tuulelipu kombel. Need põhimõtted on lihtsad ja kõigile 
arusaadavad:
- riik olgu inimeste, mitte inimesed riigi jaoks;
- riigi kohus on aidata nõrgemaid ja hoolitseda selle eest, et kõik inimesed selles riigis saaksid elada inimväärset elu;
- igal inimesel peaks olema õigus haridusele, tööle, peavarjule. 

Keskerakond oli ja on käibemaksu tõstmise vastu, kuna selle maksavad kinni nii sülelapsed kui pensionärid. Keskerakond seisab 
kindlalt pensionite kärpimise vastu, nimetagu seda siis maksustamiseks sotsiaal või tulumaksuga. Keskerakond seisab selle eest, 
et inimesed kes teenivad enam kui 25000 krooni kuus peaksid maksma suuremat tulumaksu. On õiglane, et kes saab suuremat 
tulu peab sellest ka rohkem andma. Suuremast käibemaksust, aktsiisist, riigilõivudest on kannatanud juba paljud inimesed. Lisaks 
on meeletult suur töötute arv jätkuvalt tõusnud. Kahjuks ei ole ei Reformierakond, ega Isamaa ja Res Public Liit leidnud ühtegi 
vastust kuidas toetada ettevõtjaid töökohtade leidmisel ja kuidas suunata ettevõtlust maale. Kahjuks meie ettepanekud ja eksperti-
de ettepanekud on täiesti tähelepanuta jäetud.

Praeguse Isamaaliidu ja Reformierakonna võimuliidu valusaks näiteks on nii ranitsatoetuse kaotamine kui matusetoetuse kaota-
mine kadunu omastele. Keskerakond ei oleks selliseid samme kunagi astunud. Veelgi enam, plaan sulgeda sadu gümnaasiume üle 
Eesti on väga vastutustundetu samm – Kas Märjamaa, Järvakandi, Juuru või Rapla Vesiroos suudavad ellu jääda. Tänase valit-
suse plaani järgi küll mitte. Vigala kutsekooli olen kahel korral suutnud päästa mustast nimekirjast – kas nüüd on koolil rohkem 
lootust? Kas rahalaevad, mis kunagi tulevikus peavad tulema, ka tegelikult kohale jõuavad? Meie oleme oma sõna pidanud, kuid 
kahjuks ei ole ma seda näinud tänaselt võimukoalitsioonilt. Eesti vajab vahetust! Alustada tuleb aga kodukohast – omavalitsusi 
juhtima tuleb valida inimesed, kes hoolivad kaasinimestest ja vastutavad oma rahva ja valla ees. Mina soovitan valida Keskera-
konna nimekirja kandidaadid.

Mailis Reps
Raplamaalt valitud Riigikogu liige 

Kui teie valijad toetate neid mõtteid, ettepanekuid, siis on võimalik valida üks meie seast: 

Nr. 137   Toivo Averin 
Nr. 138    Jaan   Viska
Nr. 139   Heino Üürike
Nr. 140   Jaan Kuusik
Nr. 141   Mari Kuusik

Nr. 142   Rainer Allipere
Nr. 143   Anti Hints
Nr. 144   Heiki Kullap
Nr. 145   Mihkel Paiba

Valides meie  seast, külade esindajaist, valid inimsõbraliku, teotahtelise vallavõimu  neljaks aastaks.
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VALLAVALITSuSES JA VOLIKOGuS
Vigala VallaValitsuses
15.09.2009 istungil otsustati:

- kinnitada Vana-Vigala Lasteaia las-
te nimekirja juurde üks laps;
- kinkida kogudusele 3000 krooni vi-
deofilmi valmistamiseks, raha eralda-
da reservfondist;
- määrata väärteomenetluse kohtuvä-
lise menetlejaks majandus- ja kesk-
konnaspetsialist;
- määrata koha-aadressid 21 maaük-
susele;
- väljastada ehitusluba ühele taotle-
jale; 
- anda kirjalik nõusolek ühele taotle-
jale;
- väljastada kasutusload kolmele ehi-
tisele; 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 5290 
krooni.

30.09.2009 istungil otsustati:
- kinnitada Vana-Vigala Lasteaia las-
te nimekirja juurde üks laps;
- määrata Kivi-Vigala külas asuva Vi-
gala vallale kuuluva rajatise (asfalt-
plats) teenindusmaa suurusega 5955 
m2;
- anda nõusolek maaüksuse erastami-
seks piirneva kinnisasjaga liitmiseks;

- anda kirjalik nõusolek ühele taotle-
jale väikehoone ehitamiseks;
- väljastada ehitusload kolmele taot-
lejale;
- väljastada kasutusload kolmele taot-
lejale;
- kehtestada eelarveliste hariduskulu 
vahendite 4 kuu jaotus;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 5040 
krooni; 
- eraldada MTÜ-le Vigala Külade 
Ümarlaud 500 krooni hiiekultuuri ja 
Vigala Hiieoru seisukoha hindamise 
infopäeva korraldamiseks;
- eraldada külade eelarvest 37200 
krooni 10 infotahvli valmistamiseks: 

Vigala VallaVolikogus
24.09.2009 istungil otsustati:

- kinnitada Vigala Vallavolikogu vali-
misteks jaoskonnakomisjonide koos-
seisud;
- lõpetada Päärdu Raamatukogu tege-
vus alates 01.01.2010;
- taotleda munitsipaalomandisse kol-
me hoone ja rajatiste alused ning neid 
teenindavad maad;
- määrata sihtotstarbed 4 maaüksu-
sele;

24.09.09 volikogusse saabus hiline-
nult Matsalu Veevärgi taotlus suu-
rendada veehinda. Volikogu hinda 
ei kehtestanud, kuna taotlus saabus 
hilinenult ning endiselt on esitamata 
lubatud põhjendused veehinna mõne-
de osade kohta.
Matsalu Veevärk AS-le on vallavalit-
suse poolt saadetud samuti kiri mit-
mete üldist huvi pakkuvate problee-
mide osas, millele vastused pole veel 
saabunud. Elanikke puudutavad kü-
simused kirjas on järgmised:
1. Korterelamutes sõlmiti Matsalu 
Veevärgi ja korteriomanike vahel aju-
tised 6-kuulised lepingud, mis pidi 
olema üleminekuajaks (ühistuga ar-
veldamiseni). Peale seda hakati aga 
väljastama kohe arveid 50.- kroonise 
arve väljastamise tasuga. Mis akti 
alusel see tasu kehtestatud on (palun 
koopiat)? Kas olete kindlad, et tege-
mist pole veehinna osaga, st ei vaja 

volikogu kooskõlastust? Miks seda 
tasu küsitakse majadest, kuhu Mat-
salu Veevärk pole jõudnud arvesteid 
paigaldada?
2. Üles on kerkinud juhud, kus maja 
valmistab sõlme ette, aga Matsalu 
Veevärk ei tarni õigeaegselt (kokkule-
pitud ajaks) arvestit.
3. Mis saab liitumispunktidest koh-
tades, kus Matsalu Veevärk koos jä-
relevalvega on lasknud läbi projektis 
lahendused, kus täna pole võimalik 
(nõuetekohaselt) veemõõtjaid paigal-
dada? Me ei saa nõustuda firma ar-
vamusega, et sellised liitumiskaevud 
peaks rajama elanikud oma kulul, 
kuna tegemist on projektivigadega, st 
projektiga tuli süsteem rekonstruee-
rida nõuetekohaseks.

Saadust vastustest informeerime 
teid.

VOLIKOGu EI KEHTESTANuD 
uuT VEEHINDA

NB! Lisaks on tekkinud mõne-
des hoonetes peale rekonstrueeri-
mist probleemid solgihaisuga. Siin 
pole probleem aga projekti käigus 
ehitatud torustike ehituskvalitee-
dis, vaid vastupidi - vene-aegsed 
magistraaltorustikud on ehitatud 
tihedaks. Seetõttu, kui hoones pole 
korras kanalisatsiooni ventilatsioon 
või see puudub üldse (mis pole su-
gugi haruldus), samuti kui hoones 
on mõni toruühendus ebatihe, võib-
ki ebameeldiv lõhn majja pääseda. 
Probleemi lahenduseks on reeglina 
vaid elamusisese süsteemi korda te-
gemine, milleks tasub kasutada spet-
sialistide abi. 

Samuti on Matsalu Veevärk seleta-
nud täna inimestele, et 50 kr tasu ja 
segadus veearvestitega olevat valla 
viga. Tuletame vee-ettevõtjale meel-
de, et projekt algas 2004.a ja põhivõr-
gud on juba aastaid kuulunud Mat-
salu Veevärgile ning  firma varade 
omanikuna pole ise veemõõtjate kü-
simusele kahjuks varem mõelnud.

Priit Kärsna

- kinnitada Vängla küla külavane-
maks Jaan Viska;
- eraldada reservfondist kuni 50000 
krooni Vana-Vigala Rahvamaja pro-
jekteerimise omaosaluse katteks;
- eraldada reservfondist EELK Viga-
la Maarja koguduse 670.aastapäeva 
tähistamise ürituse kulude katteks 
7000 krooni.

Spordistipendium!
Spordistipendiumi taotlemiseks tu-
leb esitada kirjalik avaldus Vigala 
Vallavalitsusele koos meistritiitlit 
tõendava dokumentide koopiaga 
hiljemalt 10. novembriks. Spordis-
tipendium määratakse üks kord 
aastas vastavalt jooksva aasta spor-
ditulemustele Vigala valla noortele, 
kelle vanus ei ületa 23 eluaastat. 
Stipendiumi määramisel arvesta-
takse osalemist Eesti, Baltimaade, 
Põhjamaade ja Euroopa maailma-
meistrivõistlustel ning Olümpia-
mängudel ja spordiala kuulumist 
olümpiaalade hulka. 

Täpsemalt saab stipendiumi põhi-
määrusega tutvuda: http://www.
vigala.ee/teave/docs/spordistipen-
diumid.html
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VIGALA MEESKVINTETI REISIMuLJEIDKuna Vigala Meeskvintetil on 
algamas 12. hooaeg, on tore 
meenutada eelnevat. Eelkõige 
suvel toimunud toredat kont-
sertreisi Slovakkiasse. 
7. juulil alustasime rännuteed 
koos Lihula naiskoori ja rah-
vatantsurühmaga Kezmaro-
ki suunas (imeilus Slovakkia 
väikelinn), kus toimus suur 
käsitöölaat. Selle raames toi-
mus ka folkloorifestival, kus 
Eestimaad esindasid eelmai-
nitud kollektiivid. Võib julgelt 
öelda, et pakutavate kaupade 
ja esitatava muusika valik oli 
äärmiselt lai – kanepiköitest 
kaunilt nikerdatud hõbeehe-
teni ja kreeklaste „sirtakist“ 
põhjamaiselt karge koorimuu-
sikani.
Eneseuhkus ei luba mainimata 
jätta, et seesama põhjamaine 
kõla jättis kohalike südameis-
se väga erilise elamuse. Meie 
giidile öeldi pärast kontserte, 
et Vigala Meeskvintett oli sel-
le festivali pärl! Lisaks kahele 
kontserdile festivalilaval, võis 
meie laulu kuulata ka kohali-
ku kirikus, millest jäi meelde 

erakordselt lummav kõla ja 
pärast pakutud kohustuslik 
naps, mis ei olnud vein nagu 
meil kombeks, vaid väga kõ-
vade kraadidega kodukootud 
puskar ehk „slivovitš“ nadu 
naid ise seda kutsuvad.
Veel üks imekaunis hetk vää-
rib lugejatega jagamist. P. A. 
Schulzi „Eestimaa mu isamaa“ 
kõlas meie esituses 112 meet-
rit maa all asuvas maalilise 
koopajärve kaldal. Võrratu 

akustika ja nii mõnegi kuulaja 
poolt poetatud liigutuspisarad 
jäävad igaveseks meenutama 
seda toredat nädalat Slovak-
kias. 
Sügav kummardus ja suurim 
tänu teile, Vigala vald ja Era 
Valduse AS – tänu kellele eu-
rod meie rahakotis otsa ei lõp-
penud. Uute kohtumisteni!

Olavi Meeles
Vigala Meeskvinteti juhendaja

LEADER Vana-Vigalas
Meeldiv on tõdeda, et meie vallas te-
geletakse kohaliku traditsioonide säi-
litamise, tutvustamise ning vanade 
traditsioonide elustamisega nagu sa-
vitöö. Astra Põlma eestvedamisel on 
kaasatud savitööga tegelemaks lapsi 
kui ka täiskasvanuid. Sellest tekkis-
ki mõte MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vi-
galal, et esitada rahastamistaotlus 
LEADER programmi meetme 3.1. 
(pärimustraditsioonide säilitamine 
ja arendamine) projektile Vana-Vi-
gala mõisa piirkonda savipõletusahju 
soetamiseks, Vana-Vigala looduse ja 
kultuuri õpperaja voldiku tõlkimiseks 
ja trükkimiseks saksa, soome, vene 
ja inglise keelde. Hindamiskomisjo-
ni poolt sai projekt positiivse rahas-
tamisotsuse ning savipõletusahi on 
varsti Saksamaalt kohal. Voldikud on 
tõlgitud ja trükkimise teostab Hansa-
print. Projekti eesmärgiks on elusta-
da kohalikke traditsioone ja muuta 

Vana-Vigala tuntuks kultuuriloolise 
teabe kaudu ka väljaspool Eestit. Nii 
tutvustame oma kaunist loodust ja 
rikkalikku ajalugu meid külastatava-
tele välisturistidele.

Kuna Vana-Vigala küla nn mõisa piir-
konnas elab ja õpib palju noori, siis on 
meie soov, et huviline saaks arenda-
da loovust, ilumeelt ning valmistaks 
midagi oma kätega. Võib-olla tekib ka 
siit Vigala meene. Tahame luua savi-
ringi, kus uksed on avatud kõikidele 
huvilistele.

LEADER programmi toetus projektile 
oli 25 530 krooni. Tänada tahaks veel 
meie koostööpartnereid SA Dharma, 
Vigala Vallavalitsust, Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli, kes on 
toetanud meie tegevusi ja mõttelaadi. 

Maie Üürike
projektijuht

VAHETAME RAAMATuID
Kivi-Vigala raamatukogu lugejad 
ja kõik teised huvilised!

Oktoobrikuu 20-ndast kuupäe-
vast alates on kõigil raamatukogu 
külastajatel võimalus avariiulil 
olevate raamatute hulgast valida 
endale meelepärast kirjandust. 
Need on raamatud, millised ei 
kuulu raamatukogule tagastami-
seks, vaid jäävad inimesele oma 
koduraamatukokku. Kui teil on 
kodus raamaturiiulil raamatuid, 
mida te korduvalt lugeda ei taha, 
võite 2-3 raamatut kaasa tuua, et 
seda eelpool mainitud riiulit mit-
mekesistada; võib-olla tahab kee-
gi teine just neid raamatuid.

Mai Sipelgas
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Tere head Vigala valla elanikud.
Mul oli hiljuti suur au esineda väike-
se mõtisklusega Vigala vallavalitsuse 
poolt ellu kutsutud eakate päeva raa-
mes küladekeskuse uuelt lavalt. Järg-
nevalt lühike kokkuvõte ettekandest:

Sõna ILU üle on mõtiskletud, vaiel-
dud, diskuteeritud juba aastasadu. 
Ilu ei küsi kunagi vanust. Ilusad või-
vad olla asjad, loodus, inimene isegi. 
Viimase puhul räägime kindlasti kas 
sisemisest või välimisest ilust. Usun, 
et enamuse jaoks on kindlasti oluli-
sem sisemine ilu ehk hing. Ilu võib 
siduda ka mõttega - ilusti elatud elu, 
mis on möödunud, läbitud. Millised 
mälestused on olnust jäänud? Milli-
seid emotsioone see meis on tekita-
nud? Kas ma olen rahul eelnevaga...? 
Kas see rahulolu on jäänud kestma - 
püsima? Kui see kõik on nii, siis on ka 

hing rahul.
Ilu juurde kuulub kindlasti ka sõna 
ARMASTUS. Saada olla armastatud 
või armastada teisi, ligimesi, hetki, 
loodust või mida iganes... See on üt-
lemata hea tunne. Andkem, siis sel-
listele kaunitele hetkedele võimalus 
ikka ja jälle korduda ning elu on palju 
ilusam, meeled erksamad ning ka ter-
vis parem.

Ilu ja rahulolu ja armastuse juurde 
kuulub ka sõna HOOLIVUS. Leidsin 
hiljuti ühest kirjatükist huvitava kat-
ke hoolivusest, mida teile siinkohal 
ka tsiteerin:
„Hoolivus on tee surematusse. Hooli-
matus on tee surma. 
Hoolivad ei sure. Hoolimatud on nagu 
surnud.
Seda hästi teades on targad hoolivad. 
Hoolivus valmistab neile rõõmu.
Suure õnne leiab vaid hooliv ja süve-
nenud inimene.“

Loomulikult ei tule hoolivust juurde 
iseenesest. Selleks tuleb vaeva näha 
üheskoos ja igaühel eraldi iseenese 
sees. Teie siin olete need, kelle mõte-
test ja tegudest on saanud Vigala tu-
gevaks, saanud Vigala hoolivamaks.

Just hoolivus on oluline vundamendi-
kivi. Hoolivus tähendab hoolivust nii 
omade, kui võõraste inimeste vastu. 
Hoolivus võib olla ka vaid soojas nae-
ratuses, millega möödujat vaatame 
või abivalmis suhtumises teistesse. 
Hoolivus on meie avali pilgus ja avali 
hinges.

Mis on ILUSA ELU VALEM? Mina ei 
tea, võibolla midagi sellist, kus tunned 
tehtu-olnu üle rõõmu. Seepärast ela-
gem nii, et hiljem meenutades mitte 
ei peaks häbi tundma tehtu ees, vaid 
uhkust, mis paneb südame rõõmust 
põksuma ning toob naeratuse näole ja 
ilu hinge.
Teie, kes te olete aastate jooksul kogu-
nud piisavalt elutarkust – elurikkust 
– jagagem seda ka noorematele.

Ilusa elu juurde kuulub ka hea TER-
VIS. Kindlasti on mingi osa tervisest 
kaasa antud juba sünni momendil, 
just oma vanemate poolt. See on see 
osa, millega me peame leppima, mida 
me ise muuta ei saa. Kuid on ka teine 
pool tervisest, mille kujundame me ise 
elu jooksul tehtuga. See on osa, milles 
me ise saame kaasa rääkida. Toituda 
tervislikult, kasutada terveid eluviise, 
olla aktiivne, teha tervisesporti. Kõik 
need on märksõnad, mis kujundavad 
meie tervist vanemas eas. 

Ka VALU on sõna, mis käib käsikäes 
vanuse ja tervisega ja eaga. On ta siis 
füüsiline tingituna terviseprobleemist 
või muremõtetest hingeline valu. Ol-
gem siis toeks teineteisele. Aidakem 
üksteist, sest koos on kergem- liht-
sam üle saada raskest ajast ning leida 
selles vanuses üles taas elu ilusamad 
hetked.
Ärgem unustagem, et ka mina pere-
arstina olen Teile siin Vigalas lähedal, 
nõus alati kuulama või kaasa rääki-
ma, kas ILU või VALU teemadel.

Igal eluetapil on alati ka midagi ilu-
sat. Järgnevalt avaldan Teile läbi 
huumori 10 mõttetera pealkirjaga 

MIKS VANADuS ON KA HEA:
1. Vigadest pole enam midagi õppida.
2. Asjad, mida sa endale ostad ei jõua 
ära kuluda.
3. Pantvangikriisis oled sa nende hul-
gas, kes esimesena vabaks lastakse.
4. Sa ei tõmba enam kõhtu sisse hooli-
mata sellest, et kes tuppa astub.
5. Sa saad hakkama ilma seksi aga 
mitte ilma prillideta.

Oktoobrikuu esimesel päeval toimus rahvusvahelise eakate päeva tähistamiseks pidulik üri-
tus, mis tõi kaunisse Vigala külade keskuse majja  kokku sadakond noorusliku ja reipa väl-
janägemisega pensioniealist inimest. Päeva suursündmuseks oli Kihnu Virve kordumatult ehe 
ja liigutavalt südamlik esinemine külakeskuse erkpunasel laval.

IGA (vanuse mõttes) 
– kas ILu või VALu?
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ENNE... ... JA NÜÜD

KÜLADE KESKuS

PuMPLA

PuHASTI

6. Kui su kodus toimub pidu, siis 
naabrid ei saagi sellest aru.
7. Su silmanägemine ei halvene enam 
eriti.
8. Su liigesed ennustavad ilma täpse-
malt kui EMHI.
9. Ajurakkude arv on jõudnud kont-
rollitava hulgani.
10. Sa võid kõiki oma saladusi sõpra-
dega jagada, sest hiljem nad ei mäleta 
nagunii enam midagi.

Mõelgem siiski positiivselt. Olgem po-
sitiivse eluhoiakuga ja aktiivse eluvii-
siga. Tehkem näputööd või käsitööd, 

tantsigem või laulgem kuniks elu.

Tahan tänada kõiki kaasamõtlejaid ja 
soovin omalt poolt Teile kõigile meele-
kindlust, ligimesearmastust, tugevat 
tervist ja usku tulevikku.

Ka on sellel aastal kõrvu jäänud kõ-
lama hüüdlause VIGALAL POLE 
VIGA! Minu meelset pole Vigalal 
tõesti midagi viga. Meile on ehitatud 
uus külaväljak koos küladekeskuse-
ga, hoolitakse noorematest kui eaka-
matest inimestest. Minu hinge on see 
tekitanud täitsa mõnusa, turvalise ja 

sooja kindlustunde. Hoidkem siis seda 
ja toetagem jätkuvalt.

Minu lugupidamine ja tervitused kõi-
gile Vigala valla elanikele, eelkõige 
eakatele.
Lugupidamine ka Vigala Vallavalit-
susele, kes võttis vaevaks ja kutsus 
ellu sellise toreda päeva tähistamise.

Teie perearst viimased neli aastat
Imre Kitt
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VANA-VIGALA TEHNIKA- JA TEENINDuSKOOL 
90 SÜNNIPÄEVA KÜNNISEL

Sepaõpilased sepikojas kontserti andm
as

Vana-Vigalas haridust omandada 
kõikidel inimestel, kes Eestimaal 
olemas on ja mitte ainult Eestimaal. 
Nimelt on Vana-Vigalas õppimas 
grupp lätlasi, kes omandavad auto-
diagnostiku elukutset. 

Ehkki õpetatakse ükskõik millise 
haridusega ja ka ilma põhiharidu-
seta rahvast on kooli ellujäämise 
võtmeks väljaarendatud mõned ha-
ruldased erialad nagu sepatöö, kivi-
raiumine, automaaler ja autodiag-
nostik ning mõne kitsama sihtgrupi 
nagu õpiraskustega ja käitumisprob-
leemidega noorte õpetamine.
Kui niinimetatud tavaerialadel õpib 
rohkem kooli lähiregiooni rahvas, 
siis eelmises lõigus toodud erialadel 
ja õppesuundadel on inimesi üle ter-
ve vabariigi.

Uute õpilaste vastuvõtt õnnestus ja 
käesolevast sügisest on Vana-Vigala 
TTK-s õppimas kokku 408 õpilast. 
Nendest 105 on ametit õppima asu-
nud lihtsustatud põhihariduse baasil 
ja 16 toimetulekutasemel omanda-
tud põhihariduse baasil. Lihtsusta-
tud põhihariduse baasil saab õppida 
koka, ehituviimistleja, kodumajan-
duse ja automaalri erialal. Neile on 
vahel raske tavaliste üldõppeainete-
ga nagu füüsika, matemaatika, kee-
led või muu taolisega toimetulemine, 
aga ametioskajad töömehed saavad 
neist reeglina tublid.

see üheksakümnes ikka tuleb, siis 
praegu ei ole selles enam kahtlust. 
Koolirahvas võib eeloleval kevadel 
julgelt järgmist juubelit tähistada ja 
uhkust tunda viimasel aastakümnel 
tehtud tõsise töö üle, sest jäämine 
30 vajalikukstunnistatud kutsekoo-
li hulka, on taganud Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskoolile hetkel 
eluõiguse ning üsna soliidse hulga 
arenguks vajalikke vahendeid. Ni-
melt on Hardus- ja Teadusministee-
rium eraldanud peaaegu kõikidele 
allesolevatele kutsekoolidele, seal-
hulgas ka Vana-Vigalale Euroopa 
Regionaalarengu Fondi vahendeid 
ametiõppe kvaliteedi tõstmiseks ja 
õpilaste olmetingimuste parandami-
seks. Meie koolile on eraldatud 134 
000 000 kr viie projekti elluviimi-
seks. 
Raha on ettenähtud kokanduse õp-
pebaasi seadmete soetamiseks ja 
keskküttetrasside väljavahetami-
seks ning õppetöökodade hoone nr.1, 
neljanda õpilaskodu ja peahoone re-
noveerimiseks. Kaks esimest projek-
ti on ellu viidud, kolmanda etteval-
mistamine käib.
Millega  tegeldakse ja keda õpeta-
takse täna Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskoolis?
Oma praegust tegevust kokku võt-
maks on koolirahvas välja mõelnud 
õppeasutust üsna täpselt iseloomus-
tava tunnuslause „ KOOL KÕIGI-
LE“. Tõepoolest on täna võimalik 

Eesti kutseharidussüsteemi aren-
gukavas aastateks 2009-2013 on 
öeldud, et „2008/2009 õppeaastal 
oli Eestis 30 riigikutseõppeasutust 
HTM (Haridus- ja Teadusministee-
rium) ja 1 Kaitseministeeriumi hal-
dusalas. Võrdluseks 2005.a. oli HTM 
haldusalas 44 (2000 aasta paiku oli 
neid üle 60. - artikli autori märkus) 
riigikutseõppeasutust“… „möödunud 
arengukava perioodil lõpule viidud 
kutseõppeasutuste võrgu ümberkor-
raldamisel lähtuti põhimõttest, et 
kutsehariduse kättesaadavus peab 
olema tagatud üle-eestiliselt ning lä-
hiajal ei ole kutseõppeasutuste võr-
gus suuremaid muutusi ette näha“…  
ja veel on seal öeldud, et …“Olulise 
tegevusena on käivitunud kooliko-
hustuse eas olevate põhikooli kas-
vatusraskustega lastele kutseõppe 
võimaldamine – vastavad rühmad 
tegutsevad Vana-Vigala Tehnika-ja 
Teeninduskoolis, Põltsamaa Ameti-
koolis, Tallinna Kopli Ametikoolis, 
Valgamaa Kutseõppekeskuses ja 
Sillamäe Ametikoolis.“…
Need kolm lõiku ja veel muudki 
käesoleva aasta 10. septembril kin-
nitatud uues arengukavas on märk 
sellest, et põlisel Vigala kutsekoolil 
on õnnestunud üle elada järjekordne 
olelusvõitluse etapp ja tõestada oma 
vajalikkust Eesti kutseharidusesüs-
teemis. 
Kui viis aastat tagasi kooli 85 sün-
nipäeva aegu tekkis vahel mõte, kas 

Enn Roosi
Vana-Vigala TTK direktor
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Toimetuleku baasil põhihariduse 
omanikud õpivad kodumajandust. 
Saadud oskused kuluvad nendel 
edaspidi ära eelkõige iseendaga 
toimetulemiseks, aga kindlasti on 
omandatuga võimalik ka tööd leida.

Neid, keda käitumisprobleemid se-
gavad korralikult õppimast on Va-
na-Vigalas 50. Koostöös Vana-Vigala 
Põhikooliga on sellele grupile antud 
võimalus jätkata õppimist pooleli-
jäänud põhikooli klassis ning ühtla-
si võimalus omandada kutsealaseid 
põhioskusi ehituspuusepa või tisler-
puittoodete viimistleja erialal. Õppi-
da saab 7, 8 ja 9 klassis.
Eriala saab omandada ka põhihari-
dust omamata. Sellisteks on auto-

hooldusspetsialist ja autoplekksepp.

Ülejäänud veidi üle kahesaja õppi-
matulnu omandavad ametit keskha-
riduse või tavapõhihariduse baasil. 
Keskhariduse baasil õppijatel on 
valida nelja eriala vahel. Nendeks 
on sepatöö, kiviraiumine, autodiag-
nostika ja autovärvija (automaalri) 
amet. Tavapõhiharidusega õpilased 
saavad õppida automaalri-, autoteh-
niku-, sepa- või kokaametit.
Erialade õpetussevõtmise valikul on 
kool lähtunud ühe põhikriteeriumi-
na ikka sellest, et nende ametitega 
oleks võimalik tööd leida.

Kõige uuem õppesuund on alles eel-
mise aasta lõpul käivitunud täiskas-

vanute õpe. Kuna kooli asukoht ei 
soosi eriti täiskasvanute täiend- ja 
ümberõpet, siis oli see soodne käivi-
tada nüüd, kui koolitust saab korral-
dada Euroopa struktuurfondide va-
hendite eest ehk on õppijaile tasuta. 
Kõige rohkem täiskasvanuid on seni 
olnud toitlustus- ja autoremondia-
lastel kursustel.
Lisaks mitmekülgsetele võimaluste-
le erialade valikus ja õppimises on 
välissidemete ning projektide kau-
du loodud hulk võimalusi välismaal 
praktikal olemiseks ja kogemuste 
omandamiseks nii õpilastele kui ka 
õpetajatele.
Selline on Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool täna, mis ootab ees, 
seda näitab tulevik.

10.- 11. oktoobril  2009.a. Sulu külamajas

TARBEKERAAMIKA VALMISTAMINE 
PUUPÕLETUSAHJUS

Ühiselt õpime kuidas:

valmistada tööks ette savi, tutvume erinevate savi-•	
liikidega (proovime ka Vigala savi);
potikedral ise nõusid treida;•	
vormitakse käsitsi õõnesnõusid ning kasutatakse •	
erinevaid vorme;
valmistada ise angoobe ja glasuure.•	

Koolitus toimub
Laupäeval kell 10.00 - 18.30
Pühapäeval kell 10.00 – 18.00
Buss Vigalast väljub mõlemal päeval kell 9.30       

Juhendaja PIRET MARKS

Info ja registreerimine: astra.polma@gmail.com tel. 
5636 2293

Seltsing „Vigala Kunstipada“ 
annab teada et,  veel on mõned 

vabad kohad

KERAAMIKA SÜGISKOOLI

Sattuma on folkbänd Karjalast, kus isad ja lapsed musitseerivad har-
mooniliselt koos 20 muusikariistal. Lisaks peamistele pillidele – viiulile, 
klarnetile, flöödile, akordionile ja bouzoukile – mängivad ansambli liik-
med ka kandleid, flööte, torupille ja teisi rahvamuusikainstrumente.

Repertuaaris on Karjala, Soome ja Ingerimaa rahvamuusika, laulud ja 
instrumentaalpalad soome, vene ja karjala keeles. 

Sattuma tuli kokku 2003. aastal. Ansambel on esinenud festivalidel, 
kontsertidel ja muusikaklubides Karjalas, Venemaal, Soomes, Root-
sis ja Ameerika Ühendriikides. Välja on antud kolm albumit: Sattuma 
(2003), Kudelma (Kudumine) (2005), Mosaiikpilt (2008) 

Ansambli liikmed on: 
Eila Rinne (laul, viiul, jouhikko)
Arto Rinne (vokaal, bouzouki, akordion, 10-keelesed kandled, suu-
pill) 
Vladik Demin (viiul, flööt, Aafrika trumm, laul) 
Dmitri Demin (klarnet, flööt, torupill, Aafrika trumm, tromboon, metsa-
sarv jm)

Hõimupäevade raames külastab Raplamaad Karjala 
pereansambel Sattuma

13.okt kl 19 hõimuõhtu Vigala Küladekeskuses
14.okt kl 9.25 kontsert Vana-Vigala TTK aulas

www.fennougria.ee
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“Kõik-kõik on uus septembrikuus, 
on aabits uus, on ranits uus…” Nen-
de ridadega algas üks aastatetagune 
kukepildiga aabits. Meie kooli laste 
ja ka õpetajate jaoks oligi seekordne 
esimene september igas mõttes uus ja 
üllatavgi, sest pidime oma kooliaas-
tat alustama hoopis teisiti, kui siiani 
harjunud olime – nimelt sõbraliku 
Vana-Vigala Tehnika- ja Teenindus-
kooli katuse all. Aktusele oli tulnud 
üllatavalt palju lapsevanemaid ning 
ausalt öeldes ei mäletagi, mil viima-
ti nii vaikselt ja huviga aktuse kulgu 
jälgitud oleks! Peale piduliku koosvii-
bimise lõppu istutasid esimese klassi 
koolijütsid päris oma tarkusepuu ja 
kõik õpilased leidsid üllatavalt kii-
resti üles oma uued klassiruumid, et 
esimese klassijuhatajatunniga kooli-
aastale avalöök anda.

Septembrikuus tähistatakse paljudes 
Eestimaa koolides tervisepäeva “Rei-
palt koolipinki”, mille eestvedajaks 
ja algatajaks on aastaid olnud Eesti 
Koolispordiliit ning Erika Salumäe. 
Igale koolile on jäetud vabad käed ja 
valik, mida sel päeval ette võtta. Meie 
kehalise kasvatuse õpetaja Merit 
Suurna oli välja mõelnud terve rea lõ-
busaid võistlusi, mida lapsed lustiga 
kaasa tegid. Kaotajaid sel päeval pol-
nud, vastupidi – võitsid kõik, kes kaa-

sa lõid ja soojast sügispäevast viimast 
võtsid. Kõik tervisepäevalised said 
ürituse lõpus maiustada värskete por-
gandi- ja kaalikatükkidega. Maitsesid 
need tõepoolest üllatavalt hästi!

23. septembril pidasime terve koolipe-
rega sügise sünnipäeva. Noorematele 
klassidele algas üritus väikese kont-
serdiga sügise auks ning edasi suun-
dusime kooli võimlasse, kus mängi-
sime mõned mängud ning iga laps 
valmistas sügisele sünnipäevakaardi. 
Algklassid korraldasid lisaks õpilas-
kodus sügisandidest väikese näituse. 
Vanemate klasside õpilased lustisid 
samuti sügisest oja-mängu mängides, 
järgnes viktoriin, mis oli koostatud 
sügisese rahvakalendri põhjal, ning 
samuti õnnitluskaartide valmistami-
ne. Laste valmistatud kaardid jäid 
kaunistama nende koduklasse.

29.septembril toimus aastajooks, mis 
seekord kulges hoopis tavatut mars-
ruuti pidi, kuna öine vihm oli pargi-
teed päris poriseks muutnud. Noore-
mate klasside õpilaste jooksudistants 
oli veidi lühem – esimesele klassile 
üks ja 2.-4 klassile kaks staadioni-
ringi. Suuremad jooksjad kogunesid 
stardijoonele hoopis Vana-Vigala pea-
ristmikule ning 2009 meetri pikkune 
jooksurada viis seekord kruusateed 

SEPTEMBER VANA-VIGALA PÕHIKOOLIS

Peaaegu nagu traditsioon
19. septembril oli Vigala elanikel 
võimalus koduvalla toetusel käia 
taas Jäneda sügislaadal. Jänedal 
on käidud nii talupäevadel kui ka 
sügislaadal juba mitmendat korda, 
nii et seda võib juba traditsiooniks 
nimetada. Laadakaupa jätkus igale 
maitsele ning etteasted ulatusid sa-
muti pillimängust tantsudeni. Iga 
külastaja sai endale midagi hinge 
ja korvi.

Seekordsel väljasõidul lisasime 
juurde ka muuseumi külastuse Tü-
ril. Meie väljavalituks osutus Eesti 
Ringhäälingumuuseum. Armsas 
rohelises linnamajakeses on üles-
pandud püsinäitus, mis kajastab 
ringhäälingu ajalugu esimestest 
saatekatsetest kuni tänapäevani. 
Võisime vaadata/ võrrelda erine-
vaid vastuvõtjaid, programmide 
tootmiseks ning edastamiseks ka-
sutatud tehnikat, lugeda stendidelt 
ringhäälingu arengulugu ja kuulata 
ise mitmeid vanu raadiosaateid - sel 
korral Lembit Lauri mälestuseks.

Lisaks oli võimalus sama piletiga 
külastada maja teisel korrusel asu-
vat Türi Linnamuuseumi.

Vaimult ja varalt rikkamana oli 
suur rõõm jälle Vigalas tagasi olla. 
Ilusat sügist!

Liina Kikas

pidi Läti küla poole, kus liiklus hõre 
ning seega tunduvalt ohutum joosta 
kui asfaldil. Võitjate nimed on ära 
toodud õpetaja Ell Rahniku sporditee-
malises artiklis.

Septembrisse rohkem ettevõtmisi see-
kord ei mahtunudki, sest on just sep-
tembrikuu see aeg, mil koolilastele 
suvel sisseharjunud rahulik elutempo 
sassi lüüakse ning kool oma nõudmis-
te, rütmi ja reeglitega vajab kindlasti 
harjumiseks aega. Meie koolipere on 
vaatamata kõigele väga tublid olnud 
ning kuigi oleme võõra ja suure ma-
jaga juba päris kenasti kohanenud, 
ootame kõik pikisilmi seda päeva, mis 
päris oma koolimajja tagasi saaks!

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

Vastavalt Maareformiseaduse 
§ 23 lg 4 avalikustatakse va-
bade põllumajandusmaade 

plaanid alates 16.septembrist- 
16.oktoobrini 2009 k.a Vigala 
Vallavalitsuses aadressil Kivi-

Vigala küla Vigala vald.

Maadlusuudised
12. septembril toimusid Paikusel Leo 
Kreinini mälestusvõistlused.

Noored:
Hannes Välis     42kg   2.koht
Andreas Välis     42kg   3.koht

Õpilased:
Hans Veskimägi  42kg   3.koht
Raido Liitmäe     85kg   3.koht

Kadetid: 
Karlis Kaldma     74kg   1.koht

19. septembril Võrus toimunud 
Eduard Pütsepa mälestusvõistlustel 
saavutati:

Hans Veskimägi  42kg    3.koht
Marek Lainela     63kg    3.koht
Raido Liitmäe     76kg    3.koht.

Olev Nisumaa

13. oktoobril  
kell 17.00

AVON KOSMEETIKA
esitlus

Vana-Vigala 
Rahvamajas



VIGALA SÕNuMID 17

Vana-Vigala Põhikoolile oli 2009.a. 
kergejõustikuhooaeg väga edukas. 
Jaanuarist juunini võtsime osa nii 
maakonliku kui vabariikliku TV 10-
olümpiastardi viiest etapist. Viimasel 
etapil toimus mitmevõistlus. Maakon-
na esimeses astmes tuli 9-võistluse 
võitjaks Hans Veskikivi ja 6-võistlu-
ses oli Mery-Liis Välis kolmas. Teises 
astmes saavutas Taavi Kliss II koha. 
Võistkondlikult olime suure edumaa-
ga karikavõitjad. Teist aastat võtsi-
me osa ka vabariiklikest võistlustest. 
Kui mullu saime kaheksanda koha ja 
jäime esimesena finaalist välja, siis 
tänavu pääsesime viiendana finaal-
võistlustele. Jõgeval kulges esime-
ne võistluspäev pidevas vihmasajus. 
Teine päev oli sajuta, aga jahe. Mitte 
kõik võistlejad ei suutnud külmale ja 
märjale vastu panna. Meie võistkond 
tuli neljandaks, kusjuures olime fi-
naalis ainuke põhikool.

Maakonna kergejõustiku meistri-
võistlustel kaotasime kahe punktiga 
esikoha võitnud Kaiule.

Septembri alguses startisime maa-
konna mitmevõistluse karikavõistlus-
tel Kohilas. Põhikoolidest võitsime 72 
punktiga, kusjuures gümnaasiumite 
võitja Kohila kogus 64 punkti. C-klas-
sis saavutas Mery-Liis Välis III koha, 
Teet Roosi võitis ja Hans Veskimägi 
oli teine. B-klassis võitis Kristel Vits-
berg, Anni Vitsberg oli kolmas ja Taa-
vi Kliss teine. A-klassis võitis Janis 
Tõldmaker teise koha.

Ka maastikuteatejooksu võistlustel 
läks meil väga hästi. 1.-5.kl. võist-
kond jagas pendelteatejooksus 1.-2. 
kohta ja maastikuteatejooksu võitis. 
6.-9.kl. võistkond oli pendlis teine ja 
maastikus neljas. Kokkuvõttes tõime 
koju karika.

Algklasside jooksude päeval võitis 
Annika Otti 200 m ja 600 m ning 60-
meetri jooksus oli kolmas. Urmis Vei-
mann võitis 60 m ja 200 m. Andreas 
Välis oli 60 m-s teine, 200 m ja 1000 
m jooksus kolmas. Andreas Viibus sai 
60 m jooksus kolmanda koha.

Igal sügisel toimub meil koolis “Aasta-
jooks”, mis siis tänavu oli vanematele 

õpilastele 2009 m pikk. Tüdrukutest 
võitis Grete Kupp ja poistest Janis 
Tõldmaker. Nooremate tunduvalt 
lühema maa võitsid Hanna Hatto ja 
Andreas Välis. Andreas jättis teiseks 
kaksikvenna Hannese.

17. - 19. augustil võtsime osa vaba-
riiklikust parimate õppursportlaste 
laagrist “Meri ja Päike”. Meie koolist 
said au osaleda Kristel Vitsberg, Do-
ris Välis, Taavi Kliss, Kristjan Kras-
nikov ja Janis Tõldmaker. See on Ees-
ti Koolispordiliidu poolt ellu kutsutud 
suurepärane üritus. Tänavu toimus 
see neljandat korda. Meie kool on osa-
lenud kolmes laagris. 

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

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli 
juures peatub pangabuss üle nädala 

teisipäeviti kell 16.00–17.00

(13. ja 27. oktoober,
10. ja 24. november, 8. ja 22. detsember)

SPORDISÜNDMuSED 
VANA-VIGALA PÕHIKOOLIST

Heitjate päev
26.septembril toimus Vana-Vigala 
staadionil “Heitjate päev”. Kõige noo-
rematest tüdrukutest viskas Annika 
Otti palli 34.32 m. Poistest Hans 
Veskimägi võitis palliviske 44.07-
ga ja oli parim ka kettaheites ning 
odaviskes. Kuulitõuke võitis Han-
nes Välis. Veidi vanematest viskas 
Teet Roosi oda 32.90 ja heitis ketast 
30.99. Kuulitõuke võitis Taavi Kliss. 
Kristel Vitsbergi parim tulemus oli 
odaviskes 25.36. Taavi Roosi viskas 
oda 42.80, heitis ketast 32.13 ja len-
nutas kuuli 12 m kaugusele. Harmo 
Rukki viskas oda 48.64 ja heitis ke-
tast 32.21. Noorematest veterani-
dest võitis odaviske Hillar Orav ja 
Tiit Roosi kettaheite ning kuulitõu-
ke. Vanematest veteranidest võitis 
kõik kolm ala Tarmo Nööp.

Ell RahnikEll Rahnik



Oktoobrikuu sünnipäevalapsed:

Alma Redlich  88 
Linda Veiand  85 
Hilja Kivastik  84 
Märt Miilimäe  70 
Reet Nurges  60 

Et päevade lennus
jääks püsima kevad,
et päike jääks põsele särama.
Et õnne ja tervist
oleks veelgi enam -
rõõm ootaks sind koduväraval!

Palju õnne!

Meie hulgast lahkunud: 

Linda Pikkani 
Eri Lespa 

Uus ilmakodanik
Cevin-Martin Paluoja

Kampaania kestab 5. septembrist 23. novembrini. Võitjate nimed avaldatakse 
20. oktoobri ja 24. novembri Nädalises. Auhinna pani välja Mivo Ehitus.
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24. oktoobril kell 21.00

tähistab 

VANA-VIGALA RAHVAMAJA

20. SÜNNIPÄEVA

KOHALE ON OODATUD KÕIK 
HUVILISED!

Esinevad rahvamaja kollektiivid
Tantsuks ansambel

„PROMINENT“

Piletid: 70.- 

INFO ja laudade tellimine:
 Vana-Vigala Rahvamajast
48 24 581 või 56362293

e-post: astra.polma@gmail.com

Rapla maavanem kuulutab välja riigi 
omandis ja Rapla Maavalitsuse valit-
semisel olevate 11 kinnisasjade müügi 
avalikul kirjalikul enampakkumisel.
Pakkumised esitada suletud ümbri-
kus Rapla Maavalitsuse kantseleisse 
(ruum 304) allkirja vastu käest kätte 
või saata tähitult või kullerpostiga 
hiljemalt 15. oktoobriks 2009 kl 10-ks 
aadressil Rapla Maavalitsus, Tallin-
na mnt 14, 79513 Rapla. 

Varaga tutvumiseks ja täiendavate 
küsimuste korral helistada telefoni-
del 484 1123, 513 1723  või saata e-ki-
ri Andrus.Rundal@raplamv.ee. 

Täpsemalt: http://www.raplamv.ee/
atp/?id=22931

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

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


