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23. juulil toimus kauaoodatud 
Raba Algkooli vilistlaste kok-

kutulek ja Vigala vallale õiguste and-
mise 222. aastapäev, mis tänaseks on 
küll juba möödanik, kuid tahaks tak-
ka järgi seda päeva veel meenutada ja 
korraldajaid tänada.

“Peasüüdlane” Udo Hunt oli seda 
kokkutulekut juba ammu plaaninud. 
Kooli ruumid on väga huvitavaks ehi-
tatud ja eksponaadid kaunilt kujun-
datud nagu tõeline muuseum. Tagasi-
hoidlikult, nagu Udo on, juttu vestes 
ütleb ta: ”Oh, mis mina! Mina olen 
ainult väike remondimees!”

Et auväärne 118aastane koolimaja 
nii kaunilt korras on, seda tõendavad 
ka paljud kirjutised külalisteraama-
tusse.

Pargist, mis oli võsas olnud, sai kau-
nis esinemispaik. See au ja töö läheb 
valla rahvale, eriline tänu just Enn 
Roosile, kes niitis muru ja peopäe-
vaks ka lauad ja toolid kohale vedas, 
et külalised mitte oma piknikunodi 
murul ei peaks nosima. Udo ehitatud 
kõlakojas esinesid pillimehed, neid oli 
päris mitmeid.

Pidupäev algas kell 12.00, ilm oli 
väga ilus ja rahvast murdu ning kõigil 
oli tuju ülev. Alguses tutvuti ruumi-
dega, edasi suunduti parki, kus akor-
dionide ansambel muusikaga vastu 
võttis. Esines tantsutrupp “Kuller-
kupp“. Väga huvitava ettekande tegi 
Jaak Uibo Vigala Õiguse andmisest 
222 aastat tagasi. Ka kooli ajaloost 
tõi Jaak huvitavaid näiteid, kuidas 

suitseva petroolilambi valgel õpiti ja 
kuidas karistati üleannetuid poisse, 
pannes neid nurka ühel jalal seisma, 
kui karistus raskem, lisandus veel 
lauajupp õlal. Seejärel tervitas val-
lavanem Priit Kärsna kokkutulnuid 
ning lõpetuseks tänas Udo Hunt kõiki 
üritusest osavõtjaid.

Julgen publiku nimel tänada kõiki 
korraldajaid ja sõnavõtjaid nii toreda 
ettevõtmise eest. See oli vilistlaste 
tõeline pidupäev!

Vilistlane 
Helmi Hiibus

Raba Algkooli vilistlaste kokkutulek ja 
Vigala Õigus 222

NB! Pilte kokkutulekust 
saab vaadata ja tellida 
Vigala Vallavalitsuses. 
Kes soovib pilte CD-le, 
palun võtke ise plaat 
kaasa ja kohapeal on 
võimalik teile piltidest 
koopia teha.

Pilte saab vaadata ka 
Vigala valla kodulehelt 
www.vigala.ee foto-
galeriist.
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

27.07.2011 istungil otsustati:
- lubada erastada maad kahel 
taotlejal
- määrata koha-aadress ühele 
maaüksusele
- tagastada õigusvastaselt võõran-
datud maa ühele taotlejale
- anda kirjalik nõusolek ühele 
taotlejale sauna ehitamiseks
- väljastada ehitusluba ühele taot-
lejale
- väljastada kasutusluba ühele 
taotlejale
- eraldada sotsiaaltoetusteks 
191.73 eurot ning kinnitada soo-
dustuusikute saajate nimekiri 
Kloogaranna Noortelaagrisse
- tellida Poti laada reklaam Elmari 
Raadiost suveinfo saates 5 korda
- läbi viia Vana-Vigala Rahva-
maja projekteerimise uus hange. 
Moodustada hindamiskomisjon 
koosseisus Priit Kärsna, Riina 
Redlich, Viljo Siimsalu ja Helja 
Kaarits. Komisjonil on õigus kaa-
sata komisjoni töösse vastava ala 
spetsialiste

31.08.2011 istungil otsustati.

- määrata Hiieküüni maaüksu-
sel asuva hoone teenindusmaaks 
3490 m2
- väljastada projekteerimistingi-
mused ühele taotlejale puurkaevu 
rajamiseks
- kinnitada Vana-Vigala Lasteaia 
nimekirja juurde üks laps ja Kivi-
Vigala lasteaia nimekirja juurde 
kolm last
- lõpetada ühe hooldatava hooldus
- eraldada sotsiaaltoetusteks 
2060.45 eurot
- eraldada sotsiaalkorterisse toad 
kahele inimesele

lumuuseumis, Vatla mõisas ja ka XI 
külateatrite festivalil Jõelähtmes. 
Külateatrite festivalil sai lavastus 
kiita just selle eest, et külateater on 
võtnud julguse mängida klassikat.

Igal pool võeti etendus soojalt ja nae-
rusuil vastu. Lugu räägib nagu ena-
mus näitemänge ikka – armastusest. 
Mõisnik Tubukovilt (Ants Pütsepp) 
tuleb tema tütre Natalia (Anu Otti) 
kätt paluma naaber Ivan Vassiljevitš 
Lomov (Andres Kikas), kuid kogu see 
kosimine ei lähe sugugi ladusalt kuna 
noortel on „omad põhimõtted“, uhkus 
ja kangus. Kihlus jääkski pidamata, 
kui isa õigel ajal juhust ei kasutaks 
ja noori ise paari ei paneks. Lugu on 
väga emotsionaalselt mängitud ja nal-
ja saab ka. Kõik näitlejad teevad väga 
tugevad rollid ja tükil on hoog sees. 
Ehk õnnestub selle aasta sügisel Vi-
gala rahvalgi veel korra tükki näha. 
Etenduse valmimist toetas ka Eesti 
Kultuurkapital.

Sellel suvel korraldati Toosikannu 
puhkekeskuses Raplamaa näitemän-
gu huviliste poolt „I Kesk-Eesti Har-
rastusteatrite Suvekool“ ja sealt võt-
sid osa nii Vana-Vigala „Topelt-Kiiks“ 
kui ka Kivi-Vigala „Sassis Sõbravägi“ 
(seekord oli kaasas ka Sass). Suve-
kool oli temaatiline „Kui Arno isaga 
...“, mis viitab sellele, et igati kohane 
teema koolijütsidele. Köstri rolli täitis 
Kalvi Kants, kes kõiki tundidesse ka-
mandas ja õhtuse kultuuriprogrammi 
juhtimise enda turjale võttis. Kor-
raldajate poolt vaadatuna (Vigalast 
osalesid toimkonna töös Heli Lints 
ja Astra Põlma) täitis ettevõtmine 
oma kaks peaeesmärki – suhtlemine 

Nüüd kui sügis vägisi oma tõelist 
palet näitama kipub, muutuvad 

vägisi ka mõtted töisemaks. Seda 
enam, et ümberolev maailm näib just 
kui ärganud olevat – koolilapsed kii-
rustavad kooli, räägitakse uutest õp-
pekavadest, paljud mu tuttavad on 
läinud ülikooli, televiisoris algavad 
sügishooaja saated ja nii edasi ja nii 
edasi. Aga nagu juba vanarahvas on 
öelnud „Tark ei torma!“ nii ka mina. 
Otsustasin, et enne uude hooaega su-
keldumist peaks ikka eelneva kokku 
võtma. 

Näitetrupile „Topelt-Kiiks“ algas eel-
mine hooaeg rahulikult ja üllatuste-
ga. Esimest korda trupi ajaloos jõudis 
publiku ette teise lavastaja töö. Ja 
mitte lihtsalt külajant nagu seda on 
olnud enamus meie repertuaaris män-
gitavatest lavastustest, vaid hoopis 
vana hea tuntud Tšehhov. Anne And-
rejevi juhtimisel alustati proovidega 
juba talvel, aga lavaküpseks sai tükk 
suvehakul. Esimese osaga lavastusest 
käidi kevadel ka Raplamaa teatrifes-
tivalil, kus leidis äramärkimist And-
res Kikase osatäitmine.

Tegemist oli A. Tšehhovi ühevaatu-
selise näidendiga „Abieluettepanek“. 
Lavastaja sõnul oli lugu pühendatud 
kõigile neile, kellele on tehtud abielu-
ettepanek ja ka neile, kes on ise teinud 
või tegemas abieluettepanekut ning 
samuti ka neile, kellele seda kunagi 
tehtud pole ning kes seda mitte kunagi 
ei tee. Mis tähendab kõigile, kel huvi 
vaatama tulla. Ja rahvast vaatamas 
käis päris tublisti.

Etendusega esineti Vigala mõisas, 
Kullamaa rahvamajas, Sillaotsa Ta-

„Topelt-Kiiksu“ teatrisuvi
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teiste teatriharrastajatega ja näit-
lejate enesetäiendamine, täielikult. 
Kohal oli enamus Raplamaa truppe 
ja külalistena veel Paide Huviteater. 
Koolitajate rollides olid Tõnu Tepan-
di, kelle eestvedamisel tehti kõne ja 
hääleharjutusi, Indrek Sammul, kes 
näitas kuidas laval turvaliselt „kakel-
da ja võidelda“ ja Ants Välimäe, kes 
rääkis oma kogemustest kuidas kor-
raldada suurlavastusi. Esimese kooli-
tuspäeva lõpetas vabalava ja lustakas 
tutvumisõhtu koos lõkke, laulude ja 
tantsuga. Suvekooli lõppedes luba-
sid kõik osalised ka järgmisel aastal 
kohale tulla “mis siis, et juba suured 
inimesed“.

Juulikuu viimaseks päevaks sai val-
mis ka meie trupi selle aastane suve-
lavastus „Seitse tähte taevasõelas“. 
2001. aastal etendasime lugu esma-
kordselt ja lavastus osutus väga me-
nukaks. Nüüd, kui sellest sündmusest 
on möödunud kümme aastat, otsus-
tasime selle uuesti publikuni tuua. 
Osad näitlejad (Roland Saar, Jaan 

Kuusik, Ants Pütsepp ja Hannes Sas-
si) täitsid oma vanu rolle, kuid ena-
mus näitlejaid oli siiski vahetunud. 
Ka lugu ise sai natuke kohendatud ja 
täiendatud. Anne osas oli seekord An-
neken Hints, kes teiseks etenduseks 
suutis juba täiesti kohaneda ja vääri-
lise ning meeldejääva rolli teha. Noor-
test olid veel laval tegutsemas Liina 
Otti (Leene), Tanel Paavel (Kaarli), 
Reelika Otti (Iida), Kristo Õismets 
(Ats), Tiina Põlma, Annika Otti, Tiina 
Otti, Adeele Žagurski ja kõigi lemmik 
Hendrikko Juhkam, kes lisaks Jaan 
Kuusikule erinevate pillidega eten-
dust muusikaliselt kujundada aitas. 
Mõisaprouat ja -härrat mängisid Anu 
Otti ja Andres Kikas, kes mõlemad 
tegid jällegi vahvad rollid. Tantsiva 
näitlejana sai oma esimese osatäitmi-
se näitelaval Koit Roosi. Nagu meie 
trupil viimasel ajal kombeks, kutsusi-
me ka seekord suveetendusele sõpru 
Valgu M.O.T.T.i.-st ja Mervi Vaar-
mann ja Merlin Suurna võtsid selle 
väljakutse julgelt vastu. Suured tänud 
neile kannatlikkuse ja iseseisva töö 

eest! Loomulikult oli ka seekord „la-
val“ hobune (Taage koos kutsar Lilian 
Masiga), kes Anne tükki tõid ja eten-
duse lõppedes koos mõisnikega uude 
kohta toimetasid. Vaheajal sai maits-
ta Maie Kusmini poolt valmistatud 
Velise kringlit-kohvi. Lisaks Vigala 
pillimeestele oli lõõtsa tõmbamas ka 
Õie Lauri. Kokku anti kaks etendust, 
ilmaga meil jälle vedas! Rahalist tuge 
etenduse läbiviimiseks saime Rapla-
maa Omavalitsuste Arengufondist. 

Suured tänud koostöö eest Sillaotsa 
Talumuuseumile ja Jüri Kusminile! 
Ilma nendeta ei oleks meie näiteringi 
suved nii töised ega ka nii loominguli-
sed. Kuigi suvelavastuste ettevalmis-
tamine on raske ja keeruline protsess, 
on alati rõõm, mis kordasaadetust 
hinge jääb, mitmeid kordi tugevam! 

Suur aitähh kõigile, kes sel suvel mi-
nuga koos teatrit tegid ja seda toeta-
sid!

Astra Põlma

Seoses rahvusvahelise eakate päevaga 1. oktoobril, toimub Rapla maa-
konna hoolekande asutustes lahtiste uste päev. Päeva eesmärgiks on 
tutvustada meie maakonnas pakutavaid erinevaid hooldusvõimalusi, 

teenuseid ja igapäevast elukeskkonda.

Kõigil huvilistel on võimalik külastada 1. oktoobril kella 11.00 kuni 
15.00-ni kõiki maakonna hoolekande asutusi, kus osutatakse ööpäeva-

ringset hooldusteenust inimestele, kes vajavad kõrvalabi ja ei ole 
suutelised iseseisvalt elama.

Huvilisi ootavad:

Juuru Hooldekodu: Muuseumi 3, Juuru alevik, tel 4844 292
Järvakandi Hooldekodu: Rahu 18, Järvakandi alevik, tel 4877 231
Kaiu Hooldekodu: Kasvandu tee 45, Kaiu vald, tel 484 5299
MTÜ Elupuu Kehtna Hooldekodu: Kalbu, Kehtna vald, 
tel 4892 141, 4892 140
Kuuda Hooldekodu OÜ: Tolli küla, Paeküla, Märjamaa vald, tel 4821 323
AS Käru Hooldusravi Keskus: Sepikoja 1, Käru vald, tel 4874 674
Rapla Hooldekeskus: Kuusiku tee 5, Rapla linn, tel 4892 525
Vigala Hooldekodu :Kivi-Vigala, Vigala vald, tel 4898 217
Hageri Hooldekodu MTÜ, Hageri, Kohila vald, tel 4836 180.

Raplamaa hoolekande asutused 
ootavad külalisi 

Tulge ja tutvuge meie poolt pakutavate 
võimalustega!

Tähistame 
rahvusvahelist 
eakatepäeva! 

Ootame pensioniealisi inimesi 
30. septembril kell 13.00 Vigala 
Küladekeskusesse eakatepäe-
vale pühendatud kontserdile. 
Seekord lubas esinema tulla 

ansambel „Johhaidii“ Pärnust, 
kaastegevad on Saepuru Sass 

ja Vinkli Aadu.

Ühtlasi kuulutame välja küpse-
tiste konkursi, et üheskoos välja 
selgitada maitsvamad koogid-

pirukad!

NB! Nii kontserdil kui ka 
küpsetiste konkursil 

osalemiseks on vajalik eelnev 
registreerimine.  

Registreerumiseks helistada 
kuni 26. septembrini telefoni-

del 489 4777, 489 4770 ja 
526 9841
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Augustis algab kõige laiaulatusli-
kum täiskasvanute oskusi mõõ-

tev uuring, mis maailmas seni tehtud. 
Eesti jaoks on see uuring esmakordne 
ja samas ka suurim isikuuuring, mis 
Statistikaamet on läbi viinud. TEAN 
ja OSKAN uurib 25 riigis, kuidas 16-
65 aastaste inimeste haridus, tööko-
gemus ja tehnoloogiakasutus mõjuta-
vad nende elu, kui head on inimeste 
oskused ning kuidas oskuste taset 
hoida ja tõsta. Eestis saavad kaheksa 
kuu jooksul kutse uuringus osalemi-
seks 13 000 inimest. Vigala vallas on 
osalejaid 15.

Eriline ja huvitav
TEAN ja OSKAN uuringut ei tee eri-
liseks mitte ainult tema suurus: osa-
levate riikide ja inimeste arv, vaid ka 
see, et varem pole täiskasvanute os-
kusi arvuti abil uuritud. Kaasaegsed 
igapäevaelus ette tulevad ülesanded, 
mis nõuavad probleemide lahendamist 
internetis, teevad uuringus osalemise 
ka vastajale põnevaks. Ülesanneteks 
on nt raamatu otsing elektroonsest 
kataloogist, vajaliku info leidmine 
spordivõistluse kohta, koosolekuaja 
broneerimine, hindade võrdlemine 
jne. Kui vastaja pole varem arvutit 
kasutanud või tunneb ennast seejuu-
res ebakindlalt, siis saab ülesandeid 
lahendada paberil. Küsimustele saab 
vastata nii eesti kui vene keeles.

Oskused ja haridus
Möödunud aasta suvel viidi läbi sama 
uuringu prooviküsitlus, mis näitas, et 
oskuste mõõtmine annab haridusta-
seme kõrval olulist lisateavet ennus-

tamaks erinevaid majanduslikke ja 
sotsiaalseid erinevusi nii riigisiseselt 
kui riikide vahel. Näiteks on riigiti 
erinev see, kuivõrd väärtustatak-
se palga maksmisel oskusi, kuivõrd 
haridust. Ja kuigi muude teguritega 
võrreldes (vanemate sotsiaal-majan-
duslik staatus, vanus, koolitused) 
ennustavad koolis käidud aastad os-
kuste taset kõige paremini, väheneb 
see seos vanuse kasvades nullilähe-
daseks. Vanemate inimeste puhul sõl-
tuvad nende oskused ilmselgelt enam 
tehtud tööst ja muust elukogemusest 
ning koolitustest. Need on vaid mõ-
ned näited vastustest, mida antud 
uuring võimaldab anda. Mitterepre-
sentatiivsete valimite ja katsetamis-
järgus uurimisvahendite tõttu ei saa 
prooviküsitluse tulemuste põhjal teha 
usaldusväärseid järeldusi. Tuleb oo-
data lõplikke tulemusi, mis valmivad 
2 aasta pärast.

Naabrist parem?
Ehkki küsimusi, millele antud uuring 
vastata võimaldab on sadu, on neist 
kõige põletavam kindlasti, mis „koha“ 
me riikidevahelises võrdluses saame - 
kui targad me siis ikkagi oleme. Kuna 
meil on head PISA tulemused, üsna 
kõrge keskmine haridustase võrrel-
des paljude riikidega ning viimastel 
aastatel on kasvanud ka osalus täis-
kasvanute koolituses, siis võiks ju loo-
ta häid tulemusi ka selles uuringus. 
Samas on meil kõrge töötus ja paljud 
inimesed töötavad ametikohtadel, 
milles nad ei saa oma omandatud ha-
ridust kasutada – see aga tähendab, 
et omandatud oskused käivad alla. 
Seega on meie „kohta“ väga raske en-
nustada. Olulisem siiski kui pingeri-
da, on antud uuringu puhul õppetun-
nid, kuidas oskusi arendada, kellele 
ja milliseid koolitusi pakkuda, kui-
das haridussüsteemi efektiivsemaks 
muuta. 

Praktiline
Eestis on oma valmisolekut uuringu-
tulemusi poliitikakujundamises ar-
vestada näidanud 3 uuringu nõukokku 
kuuluvat ministeeriumi: haridus- ja 
teadusministeerium, sotsiaalminis-
teerium ning majandus- ja kommu-
nikatsiooniministeerium, lisaks riigi-
kantselei, täiskasvanute koolitajate 
assotsiatsioon Andras, Kutsekoda jt. 
Seega panustavad kõik vastajad veidi 
ka sellesse, et muuta meie laste hari-
dus, meie kõigi koolitusvõimalused ja 
laiemalt meie riigi tulevik veidi pare-
maks.

13000
On liiga kallis ja ajamahukas küsitle-
da kõiki Eesti täiskasvanuid. Seetõttu 
kasutame me statistilisi meetodeid, 
et valida välja esinduslik juhuvalim. 
Sellises valimis esindab iga inimene 
ligi sadat endasarnast. Kuid ainult 
inimesed, kes on sattunud valimisse, 
võivad uuringus osaleda. Seetõttu ei 
saa valimisse sattunud inimesi asen-
dada. Kõigile vastajatele saadetakse 
koju kiri palvega osaleda. On väga 
oluline, et kõik kirja saajad leiaksid 
aega küsimustele vastata. Vastajatele 
on ette nähtud ka kingitus.

TEAN ja OSKAN rahvusvaheline 
nimi on PIAAC (Programme for the 
International Assessment of Adult 
Competences) ning see on osa OECD 
oskuste strateegiast. Eestis viib uu-
ringut läbi Haridus- ja Teadusminis-
teerium koostöös Statistikaametiga, 
seda finantseerib Euroopa Sotsiaal-
fond ja Eesti riik programmi PIAAC 
- Eesti raames. 

Vigala vallas viib/viivad uuringut läbi 
Statistikaameti küsitleja/küsitlejad: 
Lembit Raidna ja Angelika Treier.

Uuring, mis 
tahab muuta 

maailma
Aune Valk

Kivi-Vigala Põhikooli 
1. klassi astusid:

1. Aron Aun
2. Berit Kristin
3. Marleen Mölder
4. Jarno Suitsev
5. Kalju Torri
6. Ly Tuula

Klassijuhataja õp. Heli Laan

Vana-Vigala Põhikooli 
1. klassi astusid:

1. Kärolin Kikas
2. Joonas Asumets

Klassijuhataja õp. Raili Roosi
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Kalendrisuvi ei ole veel lõppenud, 
kuid käes on aeg, mil pered hak-

kavad maalt linna naasma ning lap-
sed lähevad kooli. Maakodust lahku-
des peetakse oluliseks kaasa pakkida 
kõikvõimalikud tarbeasjad ja võetak-
se ühes sügisannid, mis puudelt ja 
põldudelt kokku korjatud. Ärasõitu 
planeerides avastatakse, et korter 
või auto ei ole kummist ja uskuma-
tult tihti loobutakse esmajärjekorras 
kergekäeliselt just loomast, keda lah-
kudes peetakse ühtäkki tülikaks ja 
väärtusetuks asjaks. Loomade maha 

Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaania 
„Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“

jätmine toob kaasa mitmeid problee-
me nii kohalikele omavalitsustele kui 
ka inimestele ja peamisteks kannata-
jateks on loomad.

„Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pere-
liikmed kaasas?” on Eesti Loomakait-
se Seltsi (ELS) sõnum 1. septembril 
algava sügiskampaania plakatil.

Kampaania eesmärk on kutsuda ini-
mesi üles oma lemmikloomi maako-
dudest ja suvilatest endaga kaasa 
võtma. ELS pöördub kõikide looma-

Teata hüljatud 
loomast Eesti 
Loomakaitse 
Seltsi infotelefo-
nile 526 7117, 
varjupaika või 
kohalikule oma-
valitsusele

omanike poole üleskutsega: ärge jät-
ke oma lemmikloomi suvilapiirkonda-
desse maha ega visake loomi autodest 
välja!

Hülgamise tulemusena võivad tekki-
da kasside ja koerte kolooniad, levi-
vad haigused ning loomad kannata-
vad ja paljud surevad. Autodest välja 
visatud lemmikloomad võivad sattu-
da avariidesse, tekitada liiklusohtlik-
ke olukordi, hukkuda või raskelt viga 
saada. Paljud lemmikloomad lõpeta-
vad oma viimsed elupäevad ja -tunnid 
vigastatuna kraavis, maantee ääres 
lebades või puu külge seotuna nälga 
surres. Tähelepanu tuleb pöörata ka 
järelvalveta hulkuvatele lemmikloo-
madele.

Eesti Loomakaitse Seltsile ja teistele 
loomi abistavatele organisatsioonide-
le laekub aastas kümneid tuhandeid 
teateid hulkuvatest ja hüljatud lem-
mikloomadest. Näiteks 2010. aasta 
jooksul püüti ja hoiustati ainuüksi 
MTÜ Loomade Hoiupaigas üle 800 
koera ja üle 2500 kassi. Lisaks on 
Varjupaikade MTÜs ja teistes Ees-
tis tegutsevates varjupaikades aasta 
jooksul läbi käinud mitmeid tuhan-
deid kasse ja koeri.

ELS tuletab meelde, et iga looma-
omanik vastutab oma lemmiklooma 
eest nagu teistegi pereliikmete eest. 
Loomaomanik, ole inimene ja vastu-
ta, sest sinu lemmik on elusolend, kes 
sõltub täielikult oma peremehest!
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8. juulil leidis Rakveres aset Eesti 
ja Soome maaspordiliitude va-

heline maadlusvõistlus „Jõud-TUL“. 
Eesti koondisesse kuulus kaks Viga-
la noormeest: Raido Liitmäe ja Karlis 
Kaldma. Mõlemad võitsid oma vasta-
se kindlalt. Eesti saavutas võidu üld-
seisuga 7:1. 

9. juulil toimusid Rakveres Eestimaa 
Suvemängud:
Marek Lainela 66kg 3. koht
Karlis Kaldma 74kg 2. koht
Raido Liitmäe 84kg 3. koht

30. juulil peeti Helsingis Raimo Sumo 
Karlssoni turniiri, kus Raido Liitmäe 
saavutas 85kg 2. koha.

14. augustil võistles Raido Liitmäe 

kadettide EM'il Poolas Varssavis, 
kus ta saavutas kehakaalus 76kg 19. 
koha. Kõigest kaks nädalat hiljem, 
28. augustil leidis Ungaris Szombat-
helis aset kadettide MM, kuhu Raido 
samuti võistlema pääses. MM'il saa-
vutas Raido 18. koha. Arvestades, et 
tegu oli Raido jaoks esimeste rahvus-
vaheliste tiitlivõistlustega, peab tule-
mustega rahulduma. 

Septembris alustame uuesti treenin-
gutega. Vana-Vigalas toimuvad tree-
ningud teisipäeval, neljapäeval ja 
reedel algusega kell 19.00 ning Kivi-
Vigalas esmaspäeval ja reedel algu-
sega 16.00. Oodatud on igas vanuses 
huvilised!

Jüri Nisumaa

Maadluspoiste suvistest tegemistestUhhuu Uudised
Eesti Vabariigi Valitsus otsustas 

riigitöötajate palgad külmutada 
aastani 2014. Seda ei teinud nad aga 
Riigikogu palkadega. Seoses sellega 
võivad Vigala Vallas elavad riigitöö-
lised nüüd külmutada oma arved. 
Et arved saaksid korralikult külmu-
tatud, siis soovitatakse need panna 
sügavkülma. Teile saabunud kommu-
naalarved nt elektri- või telefoniarve 
võite külmkapist välja võtta alles aas-
tal 2014. Kellel pole kodus sügavkül-
mikud, siis kohe on tulemas talv ning 
arveid võib ka lihtsalt hange toppida. 

Veel annab ”Vigala Sõnumite” toime-
tus teada, et kõikide “Vigala Sõnu-
mite” ostjate vahel läheb detsembris 
loosimisele hulgaliselt auhindu. Pea-
auhinnaks on võimalus kelguga kolm 
korda alla lasta Kivi-Vigalas asuvalt 
kelgumäelt. Allalaskmise kõrguse ja 
suuna võib võitja ise valida. Kõikide 
nende vahel, kes “Vigala Sõnumeid” 
miskipärast ei osta ja see nendele oo-
tamatult niisama postkasti prantsa-
tab, loositakse välja üks talvine kala-
püük Surnumerel. 

Mõned lühiuudised

16. septembri päeval ei pruugi kõik 
tuled põleda Lasteaia Põigus. Põhju-
seks on arvatavasti, et te pole tulesid 
lihtsalt põlema pannud.

Kivi-Vigalas asuvad kauplused anna-
vad teada, et 23. septembril on “Le-
patriinu” kauplus suletud alates kella 
18.00-ist ja “Suur” pood suletud alates 
kella 19.00-st. Põhjuseks – et kell on 
palju. Vabandame!

Marko Parko

Noorsootöötaja töökoormus on 20 tundi nädalas ja keskuse 
tegevus toimub õppetöö välisel ajal. Keskuse töögraafikut on 
võimalik muuta vastavalt kokkuleppele tööandja ja töötaja 

vahel. Võimalik on töötada ka osalise töökoormusega (võetak-
se tööle mitu noorsootöötajat).

Noorsootöötaja ülesanneteks on:
• keskuse sisuline töö noortega
• noorteürituste korraldamine ja läbiviimine koostöös noortega
• keskuse tööplaani koostamine ja selle läbiviimine
• osalemine erinevates projektides

Kandidaadilt eeldame .
• head läbisaamist noortega
• head suhtlemisoskust ja positiivsust
• kohuse- ja vastutustundlikust
• pingetaluvust
• vähemalt keskharidust

Kasuks tuleb:
• eelnev töö noortega
• arvutioskus

Vana-Vigala Rahvamaja AVATUD NOORTEKESKUS 
võtab tööle NOORSOOTÖÖTAJA(D)

Sooviavaldus ja võimalusel ka CV edastada Vana-Vigala Rahva-
majja 20. septembriks 2011

Aadress: Vana-Vigala küla Raplamaa 78003; e-post: 
astra.polma@gmail.com, info tel: 5636 2293

01. oktoobril 
kell 10.00-15.00

VELISEL
SÜGISLAAT

Kauplejate 
registreerimine: 

53021959
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Kullamaa
vallavalitsuse juures 
kell 9.00–10.00
Vana-Vigala
Tehnika- ja 
teeninduskooli juures
kell 11.00–12.00
Järvakandi
kultuurihalli esisel platsil
kell 14.00–15.00

III kvartalis
25. juuli
22. august
19. september

Pangabuss peatub:

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, 
tellida ja kätte pangakaardi, makseauto-
maadist oma kontole sularaha kanda ja 
välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmi-
da 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.

Elu on kui pinnavirvendus vees või kui kiiresti mööduv suvepäev – oli ja enam ei ole. Ristot ei 
ole enam.

Temast jäävad vaid mälestused. Need pärinevad erinevatest aastatest. 1959. a. Raba koolis 
alustanud Risto jätkas kooliteed 1963. a. Peru 8-klassilises koolis. Klassikaaslased mäletavad 
teda kui tagasihoidliku ja õpihimulise poisina. Kuna klassis enamik olidki poisid, tuli ka temal 
osa võtta mõningatest koerustükkidest, kuid kes siis lapsepõlves poleks seda teinud.

1967 – 1970 õppis Risto Pärnu-Jaagupi Keskkoolis. Ta lõi kaasa edukalt tuletõrjespordis, oli 
omapärase huumoriga suurepärane klassi kaaslane. 

1970. aastal sai Ristost EPA metsandusteaduskonna üliõpilane. Algasid lõbusad tudengi-
elu aastad Tartus ja suved Järvseljal metsade ja sääskede keskel. Kursusekaaslastele on Risto 
meelde jäänud rahuliku loomu, tasakaaluka ja hea inimesena. 1975. a. EPA kooli lõpetanuna 
avanes tal võimalus pidada metsamehe auväärseimat – metsaülema ametit.

Edasi tuli armeeteenistus ja perekonna loomine ning töökoht Vaistes Pärnumaal. Metsa-
ülemana tuli lahendada argipäeva küsimusi. Vahel istus ta kivil mere ääres ja meremüha aitas 
lohutada muremõtteid. 

Tulnud tagasi Vigalasse, töötas Risto majandi metsaülemana, siis Vigala valla metsanduse-, 
keskkonna- ja majandusspetsialistina. Tegeles tuletõrje, rahvamaleva ja valimiskomisjoni töö-
ga. Oli ka jahimees. Töökaaslased tundsid teda vastutuleliku ja muheda kaaslasena. Ta võttis 
probleeme rahulikult ning asjalikult. Kui ta ütles: “Vaatan seda asja”, võis lugeda, et asi oli teh-
tud.

Kahjuks on see aeg ümber saanud, mil ta oli meiega. Mälestame Ristot ja avaldame kaas-
tunnet omastele.

Endised klassi-, kursuse- ja 
töökaaslased

In Memoriam

Risto Konnapere
17.08.1952 – 12.08.2011

Meie hulgast lahkunud

Harald Bergmann
Risto Konnapere

Helvi Mander
Laine Harlamov

OÜ Lepiku Lihatööstus 

mälestab endist kaastöötajat 

LAINE HARLAMOV`it

28.05.1948 – 25.08.2011

Valud kaovad, 
kuid mälestus 
jääb südamesse…

Südamlik kaastunne Meelisele ja 
kõigile lähedastele kalli pereliikme

LAINE HARLAMOV’i

kaotuse puhul

Klassikaaslased 
põhikooli päevilt
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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

Septembrikuu sünnipäevalapsed

Sooja Rokk   90
Hilja Aiaots   88
Vilma Kamarik  85
Helmi Asperk   83
Vilma Neem   81
Linda Hatto   81
Ilme Rämo   80
Manfred Bergmann  80
Eha Bornschein  70
Rein Pesti   70
Inda Paat   70
Hans Roosi   65
Urve Valter   65
Aili Altmets   65
Urve Valper   65
Kalle Heinpõld   60
Jaan Üürike   60

Aastates peidus on rõõmude ootust,
neist leiad õnne ja nendes on lootust.
Oota ja vaata mis toovad nad tulles,
meie poolt päikest täis päevi Sulle!

PALJU ÕNNE!

Uued ilmakodanikud

Daniel-Erik Türk
Remy Spiridonov

10. september VANA-VIGALA TTK staadionilkell 10.00 - 15.00

VIGALA POTILAAT
- Lonkava Hundi Koja laagris saab näha keskaegseid rõivaid, käsitööd ja 
sõjavarustust
- Oma oskusi näitavad treenitud viikingisõdalased
- Kell 12.00 - Vigala Rammumehe valimine
- Loterii
- Jaan Tatika konkurss - tule näita oma valmistatud masinaid. Kui masin on 
transpordiks liiga suur, tuleme pildistame üles enne laata

TULE MÜÜMA, OSTMA, KAUPLEMA!
INFO tel. 514 7444

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud kutsub
 ühisele väljasõidule!

24. septembril 2011 Palamusel

XIV SUUR PAUNVERE 
VÄLJANÄITUS JA LAAT

• Nunnu- ja käsitöönäitus seekord Palamuse Gümnaasiumis
• III Paunvere Kümnevõistlus
• Ilusa ilmaga kopterisõit
• Maalehe hoidiste konkurss
• Muuseumi platsil tervete sigade küpsetamise võistlus "Suur 
Sigadus"
• Avatud Palamuse kirik, Palamuse apteek, Palamuse O. Lutsu 
kihelkonnakoolimuuseum.
• Palamuse Klaasikojas võimalus maalida isikupärane port-
selankruus, Kaasikojas ka traditsiooniline "Paunvere parim 
puhvet".

Laadapilet 2 eurot. 
Tagasiteel külastame ka Põltsamaa lossi.

Buss väljub Vana-Vigala TTK parklast kell 7.00 
suunaga Kivi-Vigala poole. Osalemisest teata 

telefonil 5147 444.

BUSS SAAB TÄIS KIIREMINI, KUI ARVATA OSKAD!

OÜ Safalo pakub tööd 

saemeeste brigaadile ja 
võsalõikajatele

Tel. 5666 6955
rain@safalo.ee
www.safalo.ee

Ostame kokku kõikvõimalike 
plastjäätmeid 

(kiled, kastid jne).

Suuremate koguste puhul 
tuleme ise järele.

Tel. 5918 4949
vetsek@hot.ee


