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Jälle on lõppemas üks hooaeg täis 
erinevaid sündmusi ning sügiski 

koputab juba uksele. Uus kooliaasta 
on alanud ja Vigala hariduselu läheb 
peagi käima oma järgmist viite aas-
tat.

Käesoleva aasta vältel on vallalehes 
tutvustatud meie kultuuri- ja haridus-
asutuste lugusid, avaldatud erinevate 
inimeste meenutusi oma kooliajast, 
koolmeistrite elulugusid ja vilistlaste 
tegemisi. Kivi-Vigala Raamatukogus 
toimus näitus, koostati slaidiprog-
ramm Vigala haridusloost ja koolides 
toimusid kohtumised vilistlastega.

26. mail tähistas Kivi-Vigala Põhi-
kool oma juubelit. 21. juulil said kok-
ku Vana-Vigala Algkooli vilistlased.

1. septembril toimus kontsertaktus 
Vana-Vigala Põhikoolis, kuhu olid kut-
sutud valla allasutuste ja Vana-Vigala 
TTK kogenud töötajad. Vigala hari-
duseluga on seotud palju suurepära-
seid inimesi ning kuna vallas puudub 
suur esinduslik saal, on raske kõiki 
häid inimesi korraga ära mahutada.

Tänati asutuste juhte ning õpeta-
jaid tulemusliku töö eest Vigala ha-
riduselu edendamisel ning jagati ka 
maakonna tänukirju. Kontsertaktu-
sel esinesid Kärolin Kikas ja Joonas 
Asumets, Jaanika Kuusik, Triin ja 
Aili Soonberg, Silja Käär ja Toomas 
Lasn ning õpetajate ansambel Vana-
Vigala Põhikoolist.

Vigala Sõnumid on pidevalt edas-
tanud koolides toimunut, kiitnud 
häid õpilasi ning tutvustanud oma 
tegemisi. Südamlik tänu Kaie Berg-
mannile vallalehe hariduselunurga 
ajalooliste meenutuste eest. Astra 
Põlma pesapuu lood on tutvustanud 
noorema põlvkonna tegemisi. Maire 
Kasekamp, Elvi Reiner, Tiia Truu, 
Milvi Viss (Haljasmaa), Asta Männik 
Kiitam ja Lia Veskimägi leidsid aega 
jagada oma mälestusi Vigala rahvaga 
vallalehe kaudu, suur tänu teile! Mar-
tin Andreller abistas meid vanade fo-
todega. Siiski on meil veel palju kir-

ja panna ja üles täheldada. Leidkem 
oma pärlid ja jäädvustagem need!

Edaspidi on planeeritud paigaldada 
viidad Jädivere kooli ja M.J. Eiseni 
sünnikoha tähistamiseks. Veel 13. 
septembril tutvustatakse Vigala Ha-
riduselu koostöökonverentsil Sillaot-
sa Talumuuseumis.

Tarkusepäev 1. september on kooli 
algust tähistanud oma pidulikkusega 
ja eranditult kõige kaunimad sel päe-
val on esimesse klassi astujad. Kõigile 
õpilastele, õpetajatele ning vanemate-
le kaunist kooliaasta algust ja julget 
meelt elukestval õppel!

Liina Kikas
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Elu käigud on ettearvamatud. 
Täiesti pilves ilmaga kooli algust 

ei mäletagi. Samas kui võrrelda selle 
aasta 1. septembriga, on täna lausa 
ilus ilm.

Vigalas tähistasime 1. septembril 325. 
aasta möödumist ajast, kui praost 
Embken rajas 1687. a Vigalasse kooli, 
esimese tervel Läänemaal. Vaid kaks 
aastat enne seda oli Saksamaal sün-
dinud geeniusest helilooja ja organist 
Johann Sebastian Bach. 1687. a aval-
das I.Newton oma printsiibid – ta võt-
tis loodusnähtuste kirjeldamisel appi 
matemaatika. Newtoni 3 seadust on 
õppinud meist koolis igaüks ja need 
on tähtsad ka tänapäeval. Samuti 
1687. a avaldas Inglise kuningas Ja-
mes II usuvabaduse deklaratsiooni, 
millega lõpetati katoliku kiriku ainu-
võim riigis.

Kui vaadata Vigala koolide ajalugu, 
on uskumatu, kui suured muuda-
tused on kasvõi viimase 50 aastaga 
teoks saanud – tekkimised ja kadu-
mised, ühinemised ja jagunemised. 
Kivi-Vigala Põhikoolis õppis tippajal 

TArkUSepäeV
üle 250 lapse. Kui mina tulin 1993. a 
ülikoolist sinna kooli tööle, oli õpila-
si üle 130. Täna ei ole meie oma põ-
hikoolides kokku isegi 100 meie oma 
valla õpilast (koos väljast tulnud õp-
puritega on arvud muidugi oluliselt 
suuremad).

Kuigi Vigala on väike kant, ei ole see 
tähtsusetu koht. Meil on alati leidu-
nud suurepäraseid meistreid ja oma 
ala fanaatikuid, kelle käe all eemalt 
vaadates nn “tühjalt kohalt” on võrsu-
nud imed. Võtame kasvõi meie sport-
lased. Vigala põhikoolide vilistlastest 
on osalenud olümpiamängudel lausa 4 
sportlast – Valeri Nikitin, Gerd Kan-
ter, Tarvi Thomberg ja Ardo Arusaar. 
Neist Valeri lausa 3 korral ja Gerd on 
saabunud mõlemal korral tagasi me-
daliga. Missugune Eesti paik võiks 
sellega konkureerida?

Samuti on tohutu hüppe teinud läbi 
Vana-Vigala ametikool. Täna veel 
ehitustööd käivad, kuid valmis on 
tipptasemel õppebaas, osaliselt val-
mis on uus õpilaskodu, praegu käivad 
täie hooga tööd peahoones. Mida on 

ikkagi liiga vähe, need on õppurid. 
Siin saame me kõik midagi ära teha. 
Kui meie sõber, tuttav, laps jne ei tea 
hetkel, mida teha, siis veel septembris 
on võimalik Vana-Vigalas sisse astu-
da, et omandada väärt erialaoskused 
ja saada tulevikus oma ala meistriks. 
Teavitage inimesi sellest, rääkides 
selles, saates e-kirja, või pannes info 
üles Facebooki.

Ma arvan, et kooli puhul on teadmiste 
ja oskuste omandamine tähtis, kuid 
veel palju tähtsam on:

- õppida teistega koostööd tegema, 
meeskonnas töötama;
- õppida alati täitma oma lubadusi, 
õppida tundma kella;
- õppida, kuidas olla hea inimene ja 
hea oma riigi kodanik.

Me saame alati olla päikeseks teistele 
inimestele. Head tarkusepäeva!

Priit Kärsna
vallavanem

Tänavust suve ei saa kiita küll päi-
kesepaisteliste ilmade eest, ent 

seevastu piisavalt palju on olnud folk-
loorialast tegevust - nii traditsioonili-
si kui ka harvaesinevaid sündmusi. 

Sillaotsa suvisted
Suvi algas meie jaoks, nagu ikka, su-
vistepüha tähistamisega Sillaotsa Ta-
lumuuseumis. Seekord oli see kokku-
saamiskohaks kõigile meie tavaliselt 
eraldi tegutsevatele seltskondadele: 
folklooriringi lapsed oma laulude-lu-
gemistega, poisid meestetantsudega, 
pärimusmuusikaansambel, sega- ja 
naisrahvatantsurühm ning meie 
vastsed head sõbrad-muusikud-asja-
armastajad ansamblist „Söepõleta-
jad“. Toimus justkui aruandmine, 
mida hooaja jooksul meelde tuletatud 
või juurde õpitud sai. Samuti võis 
kokkusaamist pidada meie kontsert-

KIITSHARAKATE 
FOLKLOORISUVI 2012 
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esinemiste alguse proovikiviks koos 
„Söepõletajatega“.

Päikegi tantsib ringiratast 
Suuresti tänu meie muusikutele jul-
gesime ette võtta osalemise Võru folk-
loorifestivalil, mille kandvaks ideeks 
oli seekord vanasõna „Päivgi tands 
tsõõrin“. Meie tantsuringi mahtusid 
mulluse teatetantsu meenutused, sai-
me jälle labajalavalsse läbi tantsida 
ning juurde õppida seto tantse. Kõige 
eredama mulje jättis esinemine söögi-
tares, kus välisrühmad pakkusid oma 
rahvussööke ja –jooke. Meeldejääv oli 
ka tantsimine Suurel Munamäel, kus 
meid võõrustas sõprusrühm Haanja 
Tantsu Laulu Mängu Selts.

Vigala folkloorilaager
Juba kümnendat suve oleme juuli 
lõpu ja augusti alguse nädalal hõiva-
tud lastele folkloorilaagri korralda-
misega. Nende aastate jooksul hästi 
sissetöötatud kava kohaselt saavad 
õpilased tegeleda näputöö, meisterda-
mise, jutuvestmise, laulmise, tantsi-
mise, spordi ja pillimänguga. Kogu te-
gevus teenib folklooriga sinasõbraks 
saamise huve. Seekordset laagrit võib 
nimetada juba auga järjepidevuse 
kandjaks, sest nendest, kes osalesid 
esimestes laagrites, on saanud juba 
oma teadmiste-oskuste edasiandjad. 
Selline tõdemus ning lisaks, et huvili-
si on alati piisavalt olnud, annab loo-
tust toreda traditsiooni jätkumisele. 
Jätkusuutlikkusele aitab omakorda 
kaasa, et oleme alati rahalist toetust 
leidnud koduvallast ning et kauge-
malgi aktsepteeritakse meie püüdlusi 
– Kultuurkapitali Raplamaa Ekspert-
grupp, EAS-i Kohaliku Omaalgatuse 
Programm ning Eesti-Hollandi Hea-
tegevusfond Päikeselill. Tänu neile 

toetajatele on laagrist osavõtt raha-
liselt jõukohane igale huvilisele ning 
järjekordselt oli võimalik teha välja-
sõite muuseumi ja Märjamaa folgile 
ning kutsuda laste ette meistreid-as-
jatundjaid. Jõudsime ringiga tagasi 
jälle oma kihelkonnamuuseumisse, et 
kogeda, kuidas linataim oma üheksa 
surma läbi elab. Põnev oli kohtumi-
ne loodusemees Kalev Tihkaniga, es-
makordne oli võimalus Aivar Araku 
käe all rahvakandlel ja Feliks Kargi 
juhendamisel suupillil mängimist 
õppida. Head eeskuju andsid meile 
oma muusikalise muinasjutukavaga 
„ülepõlvlased“ Terje Kauri eestveda-
misel – meil kõigil on püsiva huvi ja 
hea tahtmise korral võimalik pääseda 
esinema kasvõi Viljandi Folgile. 
Kui nüüd kõrvale jätta laste kurtmi-
sed selle üle, et liiga vara (kell 23!) 
peab magama minema ning liiga 
vara (kl 8.00) üles ärkama, siis jäädi 
laagris toimunuga väga rahule. Kõige 
enam mainiti positiivse poole pealt, 
lisaks toredatele töötubadele, lahedat 
seltskonda.

Pärimuse pärlid reas, sinu oma 
teiste seas
Sellise lausega saime tänada järje-
kordse pärimuspäeva sisustajaid: 
jututoas Illika Lõhmus ja Kaja Val-
limaa, vihmapilli meisterdamist ju-
hendas Veikko Hallik, sepikojas ootas 
huvilisi Argo Asumets, käsitöötoas 
Merike Kikas ja Astra Põlma, Anneli 
Ülemaante eestvõtmisel saadi valmis 
kaks kaunist kaltsuvaipa, pillitoas 
jagasid näpunäiteid ansambli „Söepõ-
letajad“ liikmed. Kontserti alustasid 
traditsiooniliselt folkloorilaagri lap-
sed oma ühislugude ja parimate pa-
ladega. Erilise tähelepanu all oli rah-
vakannel ja hiiukannel. Teistkordselt 

olid meiega „Söepõletajad“, keda on 
meeldiv kuulata ning veel toredam 
on nende pilli järgi tantsida - poisid 
tantsisid teibatantsu, täiskasvanud 
aga seto tantse. Meeleoluka punkti 
pani kontserdile Feliks Kark, keda 
võib tõepoolest nimetada suupillivir-
tuoosiks. 
Mõeldes järgmisele pärimuspäevale 
esitan jällegi osalemise üleskutse nei-
le, kel on pakkuda midagi, mille juu-
red ulatuvad esivanemate aega. Ot-
sime üles ja toome päevavalgele oma 
küla lood, pillimehed, käsitöötegijad 
– selleks on aega terve aasta!   

Kihnu tantsupäev
Üks erilisemaid ettevõtmisi sel suvel 
oli aga aastaid planeeritud ja lõppu-
de lõpuks teoks saanud Kihnu-reis. 
Olime hooaja jooksul hoolega õppinud 
kihnu tantse ning lõpuks õnnestus 
meil seda õiget kihnupärast tantsu-
viisi näha ja kogedagi. Omapärane 
elamus oli saarega tutvumine veoau-
to kastis, väga hea ja põhjaliku mulje 
jättis Kihnu muuseum. Kõige tipuks 
võiks aga pidada kohtumist Vigala põ-
lise kihnlase Inge Regoga, kes pakkus 
meile värskekalasuppi, kodukringlit 
ning abikaasa suitsutatud ahvenat. 

Oli suvel muidki kokkusaamisi ja esi-
nemisi, millest võivad pajatada meie 
seltsiliikmed ning kui sullegi tundub 
selline tegevus meelepärane olevat, 
siis sügisel on kõige õigem aeg liituda 
folklooriseltsiga. Lähemalt saab kogu 
meie tegevusega tutvuda kodulehe-
küljel: http://web.zone.ee/arakad/

Folklooriseltsi Kiitsharakad nimel,
Krista Tõldmaker
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SUVISED TEGEmISED

11. augustil toimus Kivi-Vigalas 
lausa kaks üritust korraga 

– valla spordipäev ja külade päev. 
Kogu päev oli sigimist-sagimist täis. 
Spordipäeval olid esindatud nii tra-
ditsiooniks saanud alad: võrkpall, 
korvpall, kergejõustik, perevõistlus, 
petanque ja köievedu, kui ka uued 
võistlusalad - veepudeli hoidmine, 
sõdurisaapa vise ja odavise.

Külade päeva raames toimus võist-
kondlik showala koos külavane-
matega ning seal osutus paremaks 
võistkonnaks Sääla küla. Esma-
kordselt said väiksemad lapsed 
kogu päeva batuudil liugu lasta. 
Eks ülemeelikuid lõbutsejaid tuli ka 
veidi keelata.

Võistlushasarti jagus eelkooli-
ealistele, noortele ja veteranidele. 
Spordipäeval osalejad tulevad kok-
ku armastusest liikumise vastu ja 
koostegemise pärast. Veel pakus 
osalejatele elevust loosimine. Sel 
aastal oli registreerimise tingimu-
seks, et tuleb vähemalt ühel alal 
võistelda. Konkurentsi vallaelani-
kele pakkusid Kivi-Vigala Põhikoo-
lis suvepäevi veetnud külalised.

Küladepäeval olid avatud õpitoad 
rahvamajas ja küladekeskuses. 
Rahvamajas toimus jututuba, mil-
le külalisteks olid näitusmüügi-
ga „Portselan ja siid“ Aili Pikoff ja 
Jaanus Ermann. Samuti olid Evelin 
ja Priit Võigemast lahkelt jagamas 
killukesi oma elust Vigala vallas ja 
näitlejatööst.

Küladekeskuse juures oli võimalik 
osta Seedri puukooli istikuid ja maja 
sees sai kosmeetiku nõuandeid ning 
käsitöötoas osaleda.

Õhtu sündmuseks kujunes esma-
kordselt pidu kahes majas - disko 
rahvamajas ja ansambel küladekes-
kuses. Mõlemasse majja jagus tant-
sijaid ning päevale sai pandu ilus 
punkt.

Tänan kõiki spordipäeval ja kü-
ladepäeval osalejaid ning sügav 
kummardus kohtunikele, õpitubade 
läbiviijatele, külalistele ja kõigile 
toredatele inimestele, kes on nõus 
oma aega panustama, et kõigil oleks 
tore.

Liina Kikas

„Vedelvorstist“ suvekoolini ehk siis Vigala 
teatriharrastajate suvistest tegemistest

Nagu ikka on näitetrupil „Topelt-
Kiiks“ saanud tavaks teha suveks 

valmis lavastus. Kui varasematel aas-
tatel oleme orienteeritud Sillaotsa Ta-
lumuuseumile, siis nüüdseks on haare 
ja sellega koos ka fännide hulk laiene-
nud. Sellel aastal otsustasime valida 
suvelavastuseks Hugo Raudsepa ühe 
enim mängituma külakomöödia „Ve-
delvorsti“. Kuigi Raplamaa harras-
tusteatrite festivalil auväärne žürii 
meile materjali leierdatust ja lihtsust 
ette heitis, ei taha me sellega leppi-
da. Minu arvates on tükk igati väärt 
esitamist. Seda enam, et käesoleval 
aastal möödub tüki kirjutamisest 80 
aastat. Sisu võib olla küll lihtsakoeli-
ne, kohati ka tänapäeva maailmapil-
dis absurdnegi, aga selle kompensee-
rib Raudsepa mahlane keelekasutus! 
Uskumatu millist keelt ja värvikaid 
ütlemisi on kasutanud meie esivane-
mad! 

Pean tunnistama, et nii lustakaid 
proove, kui selle tükiga, pole meie tru-
pil varem olnud. Kogu tükk on algusest 
lõpuni täis muhedat nalja, saab näha 
vahvaid karaktereid ning ei puudu ka 
vembud ja krutskid, mis elu vaikses 
Nässnäruda talus ja ka lavategevuses 
pahempidi pööravad. Etenduses saab 
näha „Topelt-Kiiksu“ parimaid näit-
lejaid. Osalised on Anu Otti, Andres 
Kikas, Hannes Sassi, Ants Pütsepp 
ja Jaan Kuusik. Esmakordselt esi-

neb trupi kooseisus Riina Asumets. 
Esietendus toimus jaanipäeval oma 
kodulaval Vana-Vigala rahvamajas. 
Väljasõidud toimusid Sillaotsa Talu-
muuseumi, Järvakandi Klaasimuu-
seumi, Hageri Kepsleva Poni Kõrtsi. 
Etenduse valmimist toetas KULKA 
Rahvakultuuri Sihtkapital ja KULKA 
Raplamaa Ekspertgrupp. 

Peale pisikest suvelõpupuhkust plaa-
nib trupp „Vedelvorstiga“ tuuritamist 
jätkata. Kokku on lepitud esinemised 
Kivi-Vigalas, Teenusel, Kullamaal, 
Haimres ja Varbolas. Huvilistel palu-
me jälgida reklaami rahvamaja kodu-
lehel.

Lisaks etendusele käisid „kiiksud“ esi-
nemas ka oma kinokavaga „Suvitaja-
te puhkepäev“, mis on valminud eesti 
kino sajandaks aastapäevaks. Meie 
oma Kohviveskit, Kiirt ja Agnest on 
olnud võimalus näha Vigalas kolmel 
korral, Teenusel ja harrastusteatrite 
suvekoolis Järvakandis. Igal pool on 
kava soojalt vastu võetud. 

Vigala teatriharrastajate suve lõpetas 
Kesk-Eesti II Harrastusnäitlejate Su-
vekool Järvakandis. Selle pika ja va-
bariikliku kõlaga ürituse organiseeri-
mistoimkonna vedajateks olid Vigala 
tegijad Heli Lints ja Astra Põlma. Tä-
napäeval on väga oluline, et suurüri-
tuste korraldamiseks peab olema so-
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biv ja mugav taristu. Kahju küll aga 
sobivate tingimuste puudumisel lä-
heb nii kuulsus kui ka korraldamise-
ga kaasnev tulu Vigalast mööda. Siin 
jääb ainult luuleliselt loota - ükskord 
on Vigala Teater! 

Kõigepealt seletuseks, et harrastus-
näitlejate suvekool Raplamaa terri-
tooriumil toimub juba teist aastat, 
kuid mõlgutused selle toimumisest on 
veelgi vanemad. Eelmisel aastal ot-
sustasid ettevõtlikud harrastusteat-
rite juhid, et teeme selle lõpuks ära. 
Raplamaa kultuurispetsialist Irina 
Pärila oli meil juba selleks ajaks teat-
riusku pööratud ja ta võttis vedamise 
enda peale. Esimene suvekool toimus 
Toosikannul koos järvakatega. Oli 
igati tore ja asjalik ettevõtmine! 

Jaanuaris kutsus Irina taas harras-
tusnäitlejad kokku, et anda veel vii-
mased suunised selle aasta suvekooli 
korraldamiseks enne oma lahkumist 
tööpostilt Raplamaalt. Paraku ise ta 
sinna kokkusaamisele ei jõudnudki. 
Nii ilma Irinata otsustatigi, et teeme 
suvekooli ära! Projektijuhiks pandi 
Astra, kes ülla eesmärgi toimimise 
nimel väga vastu polnudki. Ühiselt 
otsustati kaasata toimkonna tege-
mistesse ka Eesti Harrastusteatrite 
Liit. Selgus, et nemad on asjast vä-
gagi huvitatud ja soovitasid haaret 
laiendada, koolitus pikemaks ja teisi 
maakondi juurde kutsuda. Alguses 
ehmatas selline lähenemine ära, aga 
unistada tulebki suurelt! Läksime 
ideega kaasa ja jagasime ka kohe te-

gevusvaldkonnad - EHL pani kokku 
koolituskava ja meie korralduslikud 
küljed ning n.ö klassivälise töö.

Augusti keskpaigaks oli üritusele 
registreerinuid 120 osalejat 30 näi-
tetrupist. Osalejad tulid üle Eesti 
- Saaremaalt, Võrust, Pärnust, Ida-
Virumaalt ja muidugi ka Raplamaalt. 
Koolitused toimusid neljas grupis, üks 
lavastajatele ja kolm näitlejaile.

Lavastajaid juhendas Tiit Palu, näit-
lejaid Mait Joorits, Ingomar Vihmar 
ja Andres Puustusmaa. Koolituska-
va oli väga tihe, teise päeva lõpuks 
pidi iga grupp üles astuma koolituse 
käigus õpituga. Ka õhtuti ei konu-
tatud ühikates, vaid toimusid ikka 

üritused. Esimesel päeval „Suur ki-
nogaala“, kus Valgu näitlejatest koos-
nev libažürii (Saagim, Levandi, Kask) 
hindas truppide poolt ettevalmista-
tud kinokavasid. Loomulikult jagati 
galal ka auhindu - klaasipealinnale 
kohaselt sulatatud klaaspudeleid ja 
-purke. Kino ajaloost vestles ja kino 
toimimist demonstreeris Kino-Mati 
(Hannes Sassi).

Teisel päeval saime vaadata Järva-
kandi näiteringi esituses lavastust 
„Meil Jerwencatos 2“, päeva lõpetas 
tantsuõhtu. Kolmandal päeval toi-
musid mõttetalgud eesti (harrastus)
teatri teemadel. Uskumatu küll, aga 
pärast kaht pikka koolipäeva (ja kaht 
puhkeõhtut) pandi kirja nii palju olu-
lisi ja uudseid mõtteid teatri tähtsu-
sest! Nooremad osalejad pakkusid 
välja koguni, et edaspidi tuleks teha 
ka talvekoole. Aga see on juba eufoo-
ria ja sellega me kaasa ei lähe. Üks on 
aga kindel, et järgmisel suvel võtame 
asja uuesti ette. 

Tahan südamest tänada koolitajaid ja 
toimkonna töös osalenuid! Teiega oli 
väga meeldiv koostööd teha! Ja mui-
dugi ka kõiki toetajaid-rahastajaid - 
Raplamaa Omavalitsuste Arengufond, 
KULKA Rahvakultuuri Sihtkapiltal, 
KULKA Raplamaa Ekpertgrupp, 
Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti 
Rahvakultuurkeskus, Eesti Harras-
tusteatrite Liit, Eero Vaikre, Järva-
kandi Kultuurihall, Järvakandi Güm-
naasium, Järvakandi ANK, Vigala 
Vallavalitsus.

Astra Põlma
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

10.08.2012 istungil otsustati:
- eraldada reservfondist kingituseks 
Gerd Kanterile seoses Londoni olüm-
piamängudel võidetud pronksmedali-
ga 3000 eurot.

29.08.2012. istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimused 
puurkaevu rajamiseks
- anda kirjalik nõusolek ühe ehitise 
katuse vahetamiseks
- väljastada üks ehitusluba
- väljastada kaks kasutusluba
- kinnitada Pallika küla Lepiku ka-
tastriüksusele uueks koha-aadressiks 
Vana-Lepiku
- muuta Läti külas Lilleaasa ja Laast-

re katastriüksuste piire ning määrata 
neile koha-aadressid
- seada korteriomand Niine maaüksu-
sele Kurevere külas
- jagada üks kinnistu kaheks maaük-
suseks
- eraldada sotstoetusteks 180.50 eu-
rot.

Vigala Vallavolikogus

30.08.2012 istungil otsustati:
- muuta Vigala Vallavolikogu otsust 
nr.19 31.05.2012. a “Nõusoleku and-
mine maa riigi omandisse jätmiseks”
- anda nõusolek 12 maaüksuse riigi 
omandisse jätmiseks
- määrata sihtotstarbed neljale ka-
tastriüksusele
- tunnistada peremeheta ehitiseks 
Tolliste-Jaani elamu Sääla külas
- anda MTÜ-le Vana-Vigala Tuletõrje 
Selts kümneks aastaks tasuta kasuta-
da Vigala vallale kuuluv sõiduk GAZ 
66 numbrimärgiga 367 AML (tehase-
tähis XTH006611110548087). Vigala 
Vallavalitsusel sõlmida vara tasuta 
kasutamise leping. Tühistada Vigala 
Vallavolikogu otsus 28.05.2009 nr 29 
“Valla põhivara võõrandamine”
- esitada Vigala valla arengukava 
muudatused vallavalitsusele hilje-
malt 17. septembriks 2012.

Tarbijakaitseameti teadaanne
Tarbijakaitseamet hoiatab ettevõ-
tete Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteet-
vesi OÜ eest. Ettevõtted tegelevad 
veepuhastussüsteemide koduukse-
müügiga ja püüavad tarbijate elu-
ruumidesse siseneda erinevatel 
ettekäänetel, näiteks kraanivee 
kvaliteedi kontrollimiseks. Seejärel 
pakutakse aga veefiltri, -puhastus-
süsteemi paigaldamist, mis maksab 
sadu eurosid. Kuigi koduuksemüü-
gi puhul annab seadus tarbijatele 
õiguse lepingu üle rahulikult järele 
mõelda ja sellest 14 päeva jooksul 
ilma põhjendusi esitamata tagane-
da, võib nimetatud firmade puhul 
kaubast loobumine ja makstud raha 
tagasisaamine osutuda keeruliseks 
protsessiks.

Kui teil ei ole ühest soovi 
Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteet-
vesi OÜ tooteid osta, keelduge 
esitlusest kindlalt ning ärge 
laske ettevõtete esindajaid oma 
eluruumidesse!

Tarbijakaitseameti nõuande-
telefon: 1330 või 620 1707

info@tarbijakaitseamet.ee 

Eelmise aasta lõpus saadi regio-
naalsete investeeringutoetuste 

andmise programmist toetust pro-
jektile “Vigala Hooldekodu köögi re-
konstrueerimine”.

Uued ruumid valmisid I korruse va-
sakpoolses tiivas, kus eelnevalt asus 
Vigala Tervisekeskus. 2011. a oktoob-
ris kolis Vigala Tervisekeskus uude 
asukohta ning vabanenud ruumides-
se ehitati nõuetele vastav köök. Uus 
kaasaegse tehnikaga varustatud köök 

võimaldab parandada nii hooldeko-
du klientide toitlustustingimusi kui 
vajadusel ka kodus elavate üksikute 
eakate ja/ või sotsiaalkorteri elanike 
tarvis.

VIGALA HOOLDEKODU SAI UUE KööGI

Vana-Vigala Põhikooli 
1. klassi õPilased:

Triinu Algma
Andero-Darren Bergstein
Oliver Kirsipuu
Mariette Liigend
Karlis Ojavee
Sandra Plamus
Reijo Vanikov
Klassijuhataja: Mare Kivi

kiVi-Vigala Põhikooli 
1. klassi astusid:

Marit Burmeister
Kaspar Sume
 Klassijuhataja: Heli Laan

TEADE

Via Baltica (E67) teemaplaneeringu 
avalik arutelu toimub Kivi-Vigala 

rahvamajas 20.11.2012. a algusega 
kell 18.00.
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Alates septembrikuust hakkab 
Sotsiaalkindlustusamet väljas-
tama puudega isiku kaarti pen-
sionitunnistust mitteomavatele 
puuetega inimestele. Kaardiga on 
oluliselt lihtsam tõendada õigust 
puuetega inimestele ettenähtud 
soodustustele, sh sõidusoodustu-
sele. 

Senine kord võimaldab puuet tõen-
dada pensionitunnistuse või eksper-
tiisiotsusega. Kui pensionitunnistuse 
kaasaskandmine on lihtne ja selle 
esitamisega probleeme ei ole, siis 
ekspertiisiotsusega on teisiti. Eks-
pertiisiotsus sisaldab delikaatseid 
isikuandmeid ja kaugelt rohkem, kui 
erinevate soodustuste saamise õiguse 
tõendamiseks vaja on. 
Seetõttu väljastatakse soovi korral 
puudega isiku kaart üksnes neile 
puuetega inimestele, kes ei ole riikli-
ku pensioni saajad, st kes ei oma pen-
sionitunnistust. 

Kaarti vajavad eeskätt koolilapsed, 
kellel on vaja tõendada puude ras-
kusastet enamjaolt ühistranspordi 
sõidusoodustuse saamiseks. Eelkoo-
liealised puuetega lapsed oma puude 
raskusastet eraldi tõendama ei pea, 
sest tulenevalt ühistranspordiseadu-
sest on sõit riigisisestel liinidel kõigile 
koolieelikutele tasuta.

Sotsiaalkindlustusamet teatab
Puudega isiku kaardi saamiseks tu-
leb esitada asjakohane taotlus, mis 
on kättesaadav Sotsiaalkindlustus-
ameti kodulehe aadressilt http://
www.ensib.ee/ekspertiisi-blanketid/   
Taotluse võib saata posti teel (sh e-
postiga) piirkondliku pensioniameti 
büroo klienditeenindusele või täita 
see klienditeeninduses kohal käies. 
Taotluse esitab kaardi saaja või tema 
seaduslik esindaja.

Kaart kehtib koos isikut tõendava 
dokumendiga ning selle kehtivusaeg 
kattub puude raskusastme ja lisaku-
lude tuvastamise ekspertiisiotsuses 
märgitud tähtajaga. Korduveksper-
tiisi korral väljastatakse uus kaart, 
selle saamiseks uut taotlust esitama 
ei pea.

Lisainfo:
Puudega isiku kaart on plastist, ka-
hevärviline (oranž ja kollane), suuru-
sega 54x86 mm ja sellele märgitakse 
kaardi number, isiku ees- ja perekon-
nanimi, isikukood, sünniaeg, puude 
raskusaste, kaardi kehtivusaeg ja 
väljaandja. Kaart kehtib koos isikut 
tõendava dokumendiga.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusamet

Avalike suhete juht

sõeluuRing RinnaVÄhi VaRaseks aVastaMiseks

Eesti haigekassa ennetusprogrammi raames kutsutakse käesoleval aastal uuringu-
le 1949, 1951, 1952, 1956, 1958, 1960 ja 1962 aastal sündinud naised.

Vajalik on ravikindlustuse olemasolu. Haigekassa saadab teile isiklikud kutsed, 
kuid kindlasti pöörduge ka siis, kui kutse pole teieni veel jõudnud. 

Teistel aastatel sündinud naised, kel on tervisemure ja kes oma arvates vajaksid 
rinnauuringut, palun tulge kõigepealt naistearsti juurde, kes annab teile saatekirja 
uuringule.

MaMMogRaaFi Buss on Rapla haigla juures 17. septembrist kuni 
04. oktoobrini.

Uuringule tulles võtke kaasa isikut tõendav dokument. Teavet saate ka haigla nais-
tenõuandlast. 

Nimetatud aastatel sündinud naistel oli võimalus uuringuks juba käesoleva aasta 
alguses. Kui kõik oli korras ja probleeme pole, siis jääge ootama järgmist korralist 
uuringut. Kui ilmnevad vähimadki mured-kaebused – pöörduge koheselt güneko-
loogi poole.

Päevakava:
9.45 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 10.15 Avamine, tervitused
10.15 – 10.35 30 aastat koostööd ko-
gukonnaga ajaloopärandi säilitamisel - 
kalju idvand, Sillaotsa Talumuuseumi 
juhataja
10.35 – 10.55 Maakonnamuuseumite 
võrgustik ja võimalikud arengupers-
pektiivid - külli lupkin, Eesti Rahva 
muuseumi omakultuuride osakonna 
juhata
10.55 – 11.15 Järvakandi Klaasimuu-
seum 10 - allan kima, Järvakandi 
Klaasimuuseumi juhataja
11.15 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 11.50 Rapla maakokonna 
muuseumite koostöö - Riina annus, 
Mahtra Talurahvamuuseumi direktor
11.50 – 12.10 Pärandkultuuri kaardis-
tamisest Eestis - Jürgen kusmin, RMK 
Läänemaa metskonna spetsialist
12.10 – 12.30 Moderaatori kokkuvõte - 
andrus Ristkok, Eesti Kodu-uurimise 
Seltsi esimees
12.30 – 13.30 Lõunapaus – Rahvamaja 
kohvikus
13.30 – 13.50 Väikemuuseumite tulevi-
kust - heiki Pärdi, Eesti Vabaõhumuu-
seumi teadusdirektor 
13.50 – 14.10 Aja õpetus Kaelase Kooli 
lastele Sillaotsa Talumuuseumis - nee-
me ellermaa, Kaelase Kooli psühho-
loog 
14.10 – 14.30 Vigala hariduselu 325 - 
Priit kärsna, Vigala vallavanem
14.30 – 14.50 Koduloo alane koostöö 
Rap la maakonnas - age tekku, Rapla 
Maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist
14.50 – 15.05 Kohvipaus
15.05 – 15.25 Kolme valla koostööst 
ajaloopärandi kasutamisel - Mart Jär-
vik, Järvakandi vallavanem
15.25 – 15.45 „Mõeldes Tagasi“ ko-
dulooliste autorite koostöö hoidjana 
- tõnis tõnisson, Raplamaa Sõnumite 
peatoimetaja
15.45 – 16.05 Kogukonna osa ajaloo-
pärandi säilitamisel - eero Plamus, 
Märjamaa vallavanem
16.05 – 16.25 Moderaatori kokkuvõte - 
andrus Ristkok, Eesti Kodu-uurimise 
Seltsi esimees

KOOSTööKONVERENTS 
„AJALOOPäRANDi SäiLiTAMiNE Kü-
las - sillaotsa talumuusem 30“ 

13. SEPTEMBER 2012 
MäRJAMAA RAHVAMAJAS

soovitatav eelregistreerumine 
7. septembrini meiliaadressil 

age.tekku@raplamv.ee või 
telefonidel  444 1137, 5349 6113
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Seekordse külade ringireisi organi-
seerijateks oli Kurevere ja Väng-

la küla. Sõit toimus traditsiooniliselt 
juuli algul. Arvasime, et ühepäevane 
sõit ei tohiks tekitada segadust heina 
tegemisel, mida ju paljuski masinate-
ga tehakse.

Hiiumaale minek teeb eriliseks 
pikk laevasõit. Marsruudi valiku aga 
keerukaks asjaolu, kes läheb esimest 
korda või kes mitmendat korda. Kuna 
ekskursioonid toimuvad teatud aas-
tate järel, on nüüd võimalik võrrelda, 
mis vahepealsete aastatega muutu-
nud on. 

Esimest korda sattusin Hiiumaale 
üliõpilasena 1969. aastal, sealt sai al-
guse huvi suuruselt teise Eesti saare 
vastu. Uuritud sai mulda mitmesajal 
hektaril projektide jaoks, sest põllu-
mees ootas harituid maid Putkastes, 
Sõpruses ja Ühenduses (tolleaegsed 
majandid). Teine suurem käik oli kol-

mepäevane jalgrattamatk esimese 
vallajuhi eestvõttel juba möödunud 
sajandil. Seejärel korraldasime Viga-
la lastele laagri asupaigaga Kassari 
saarel. Vallaõpetajad on olnud Hiiu-
maal ringsõidul, samuti Raplamaa 
koolijuhid. Varasemad kokkupuuted 
Hiiumaaga võimaldas seekordsel kü-
laskäigul tutvustada reisilistele oma 
lemmiksaart ja leida uusi turismiob-
jekte.

Heltermaale jõudes ei panda sageli 
tähele sadama territooriumil asuvat 
skulptuuri „Naine tuules“. Esimene 
peatus oli Suuremõisa lossi juures, kus 
käis nn euroremont ning kus hetkel 
asub Hiiumaa Ametikool (sellise nime-
tusega 2008-ndast aastast). Tuntumad 
erialad floristika, väike ettevõtlus, ehi-
tiste restaureerimine, keskkonnakait-
se. Lossi tiivas töötab suuremõisa las-
teaed-põhikool 13 õpilasega.

Edasi ruttasime Vaemla villatöös-
tusesse. Pereettevõte Hiiu Vill 1992 
aastast. Peremees Jüri Valdma tut-
vustas masinaid, mis on väga vanad, 
aga millega tehakse lambavillast 
lõnga. Villahunt (peremees nimetas 
seda hellitavalt „ämma kõdistiks“ 
parempoolsel fotol), kraasid ja heide-
masin on toodud Poolast 19. sajandil. 
Päevas suudetakse toota 25 kg lõnga. 
Töökojas kuulsime ilusat humoorikat 
hiiu murrakut ja kogesime töökust ja 
veelkord töökust.

Sõit jätkus Kassari saarele, millega 
on Hiiumaa praktiliselt kokku kas-
vanud. Külastasime kabelit, mis oli 
saanud välisremondi. Surnuaeda on 
maetud kultuuriloolisi isikuid M. Un-
deri ja D. Vaarandi esivanemad, Pan-

so raamatust „Naljakas inimene“ tut-
tav Lepa Anna, tuntud näitleja Olev 
Eskola. Surnuaia väravas on plaan, 
kuidas haudu leida.

Kõpu poole sõites läbisime Ühtri 
küla, et käia eriti Lääne maailmale ja 
Moskvale tuntud kunstniku Ülo Soos-
teri sünnikohas. Sooster sündis 1924. 
aastal, käis kohalikus külakoolis, hil-
jem Kärdla reaalkoolis, õppis kunsti 
Tartus tuntud maalikunstnike (Vab-
be, Vardi ja Kits) juures. 1949. aas-
tal arreteeriti, saadeti Karagandasse 
sunnitööle. Pärast vabanemist Eestis-
se tagasi ei tulnud. Abiellus juuditari-
ga. Sel aastal avas tema poeg Iisrae-
list Kärdlas näituse, mida külastasid 
ka Raplamaa käsitöö õpetajad.

Läbi Vanajõe ürgoru jõudsime 
Kõpu tuletorni jalamile. Agaramad 
läksid üles ja vaatasid ümbruskonda 
68 meetrise mäe ja 36 meetrise torni 
otsast. Hiiumaa kõige tähtsama vaa-
tamisväärse jalamil sõime lõunat. Tu-
letorn oli saanud uue valge kuue, aga 
torni sisemus ootab oma järge. Ristna 
rannast võtsime auguga kive kaasa.

Kärdla poole minekul jõudsime 
Hiiumaa põhjatippu Tahkunasse. Ka 
sealne tuletorn on avatud külalistele. 
Poolsaare tipus on M. Karmini mä-
lestusmärk parvlaeval Estonia 1994. 
a mereõnnetuses hukkunud lastele. 
Mälestusmärgi kõrval seisab kivila-
bürint.

Peagi olime juba Reigi kiriku juu-
res. Neist aegadest on Aino Kallas 
kirjutanud raamatu „Reigi õpetaja“. 
Kui kiriku vapid kõnelevad aukand-
jatest, siis kirikutahvlil altari kõrval 
seisavad tavaliste töömeeste nimed. 

Suvine 
külade ringreis viis 
HIIUmAALE
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Kiriku vastas teisel pool teed asus 
Pihla kõrts, mis läks kultuurilukku 
J. Smuuli ja G. Ernesaksa ooperi-
ga „Tormide rand“. Kiriku juures oli 
kohtumine Tõnis Ülemaantee´ga, kes 
2010. valiti aasta vanaisaks Kõrges-
saare vallast.

Kärdlas tegime ühispildi Teises 
maailmasõjas hukkunud hiidlaste mä-
lestusmärgi juures. 2006. a ideest oli 
kasvanud mälestusmärk, mille skulp-
toriks Vigala Sassi kaaslane Elo Liiv. 
Mälestusmärk kujutab endast Toone-
la jõge, mil istub sõjast naasnud noor-
mees, kes läheb peagi koju oma ema, 
oma lapse, oma naise juurde, aga ta 
ei tea, mis kodus ees ootab. Modelliks 
oli Hiiumaal sirgunud noormees, see-
gi ajaloo tarvis teada. Hiidlased oska-
vad oma hukkunuid kaaslasi hinnata, 
vaatamata millist mundrit nad kand-
sid. Siin võib tegusale päevale punkti 
panna, kui lisada veel mõne grupiliik-
me kiire külaskäik Kalju Leinbergi 
pere juurde Prählamäele.

Ees ootas tagasisõit, piltide valmis-
tamine ja albumisse panek. Aitäh ra-
hastajatele! 

Hiiumaad ja tema tegemisi endas 
kandes,

Jaan Viska

Kodujuustu – singipirukas 
12- lõiku

200 g kodujuustu
1 dl hapukoort
3 muna
2 dl jahu
100 g sulataud võid
250 g riivitud juustu
150 g suitsusinki
½ tl soola

Valmistamine:
Sega sulatatud või, hapukoor, ko-
dujuust, lahtiklopitud munad, tü-
keldatud sink, jahu, sool ja pool 
riivitud juustust.
Tõsta taigen võiga määritud 26 cm 
läbimõõduga vormi, raputa peale 
ülejäänud osa riivitud juustust.
Küpseta 200°C juures 35 minutit.

KESKHARIDUSE BAASIL

Automaaler (1a.)
Sepatöö (2a.)

PÕHIHARIDUSE BAASIL

Kokk (3a.)
 

LIHTSUSTATUD PÕHIHARIDUSE BAASIL

Kokk (3a.)
Ehitusviimistlus (3a.)
Kodumajandus (3a.)

Majutus jaanuarist 2013 värskelt remonditud õpilaskodus. 
Lõunasöögi toetus 1.- EUR ning õhtusöök tasuta.

Dokumentide vastuvõtt 14. sept 2012

Vana-Vigala 78003 Raplamaa 
Tel: 482 4545 Mob: 505 2766 Faks: 482 4450

kool@vigalattk.ee  www.vigalattk.ee
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LISAVASTUVÕTT JÄRGMISTELE ERIALADELE
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Õpinguid 
kroonis edu 

kutseõppe 
kõrvalt

Vigala hariduselu aastapäeva eel 
taban end mõttelt, milline on hetk 

või õigemini tulemus, mida meenuta-
da koolitöös. Neid on mitmeid. Värvi-
kam on neist järgmine. 

Oli 1980. aasta, tolleaegne kutse-
kooli (M. Aitsami nim. Kutsekeskkool 
nr. 29) mäluvõistkond saavutas esi-
koha vabariigis kutsekoolide mälu-
mängu finaalis. Praegu on noormehed 
jõudnud esimese juubelini s.o 50-nda 
sünnipäevani. Juhendajana on hea 
meenutada, kas tõesti meie Vigalas 
õppinud poisid (fotol) suutsid tulla 
eesti meistriks.

Võistlus toimus kolmes voorus, mi-
dagi ei jäetud juhuse hooleks. Nüüd 
teemadest, mida mälumänguks õppi-
sime - loomulikult olümpia, sest siis 
toimusid Moskva olümpiamängud, 
milles osales ka Tallinn. Tol ajal osa 
riike boikoteeris Afganistani sõja tõt-
tu neid mänge, aga nüüd - Eesti osaleb 
Afganistani sõjas mõttega - ise sõdi-
des aitad end ükskord vaenlase vas-
tu. Londoni olümpiajärgselt oli Eesti 
president külas haavatud võitlejatel 
Inglismaal, kusjuures ajakirjanduse 
esikaanel oli pilt, kus kuuel sõduril oli 
vaid üks terve jalg alles. Ühed on küll 
nähtavad vigastused, teisalt kui palju 
kaasneb sõduritel veel psüühikahäi-
reid, kerkib üles küsimus Afganista-

ni sõja ülesehitusest. Oleks hea kui 
poliitikat suudetaks sportmängudest 
eemal hoida.

Teine oluline teema, milleks mä-
lumängul ette valmistuti, - Lenin ja 
tema pärand. Kolmas teemade ring 
hõlmas Eestit - kultuuri, loodust ja 
ajalugu. Neljas küsimuste blokk hõl-
mas Krimmi poolsaart, õigemini Jal-
tat, sinna pidid sõitma võitjad.

Eelvoorust edasisaanutena oleks 
peaaegu poolfinaal ära jäänud, sest 
kolhoosist jäi transport Tallinna sõi-
duks veebruarikuu suure külma tõt-
tu tulemata. Ei teadnud, mida teha, 
kaalusime ka loobumist. Helistasime 
siiski direktor Albert Zupingule, kes 
päästis meie poolfinaali kohale sõidu-
tamisega. Tänutäheks õppisime märt-
sikuiseks finaaliks päris tugevalt, 
mul andis küsimusi ette valmistada, 
teadmisjanu oli päris suur. Suurepä-
rast õpihimu näitasid üles vennad Sa-
rapuud, võistkonna heaks tegutsesid 
nad kõik koos. Tööd kroonis edu, sest 
kolm noormeest oli kolmandal kursu-
sel, seetõttu oli neil ka suurem tead-
miste pagas varuks.

Mälumängu võidu ja jõudsa õppimi-
se preemiaks oli võimalus sõita lõunas-
se. Jõudsime kohale 21. juulil Tallinn-
Simferoopoli lennukiga, kust Jalta 
poole viis troll. Vahemaa 86 kilomeet-
rit, seega läbisime maailma pikima 
trolliliini. Tol hetkel olid teed üldiselt 
liikluseks suletud, sest samal päeval 
jõudis lõunasse ilmselt Alupkasse või 
Livaadiasse puhkama NSVL peasek-

retär L.I. Brežnev, kes sõitis ka meid 
sõidutavast trollist mööda. Isegi meil 
õnnestus seltsimeest tagaistmel näha. 
Omavahel viskasime nalja, kui tähtis 
on „meie“ tulek, liiklus lausa seisab. 
Jaltas majutati meid peredesse, pere-
naine magas rõdul või siis teises kõr-
valhoones, kuna külaliste majutamine 
oli neile ikkagi lisasissetulekuks. Jal-
tas oli rand kivine, kasutati alusresti, 
rannas käidi hommikuti, kasvõi kella 
kuuest, kuna keskpäevane päike oli 
liialt „äge“. Oli võimalus käia ujumas 
väljaspool Jaltat, sest linna all ei ol-
nud vesi kuigi puhas (tuttav probleem 
linnades). Jaltat teame ilusa, mitme-
te sanatooriumitega ja kuurortidega 
linnana Musta mere ääres. Usun, et 
Jalta sai seal oldud päevade jooksul 
palju hingelähedasemaks. 

Lõpetuseks väike soov, kui keegi as-
jaosalistest juhtub seda artiklit luge-
ma, võtke allakirjutanuga ühendust. 
Vennad Sarapuud on juba ammu 
Vormsilt mandrile lahkunud. Ainult 
ühega võistkonnast olen ühendust 
saanud - Andresega, kes varustab Vi-
gala rahvast kalaga ja kes ehitas Li-
hulasse suitsutsehhi. 

Tahtsin selle näitega kummutada 
ka väidet, et nõukogude ajal osati hin-
nata vaid tulemuslikku tööd. Loosun-
gid võisid küll kõlavad olla, kuid ka 
tavaline töömees võis sanatooriumis-
se oma tervist ravima minna. 

Edukat haridusaastat!

Jaan Viska

ILUKIRJANDUST EESTI 
AUTORITELT:
Saks, Edgar Armuke: romaan
Ernits, Marje See teine tüdruk: 
romaan
Kukk, Jaak Vabamüürlaste aarded 
Vigalas: romantika sugemetega 
ajalooromaan

VÄLISAUTORITELT:
Heyer, Georgette Sylvester: romaan
Nesbo, Jo Päästja: romaan
Willett, Marcia Suvemajad

MINU-SARJAST:
Kallas, Kristina Minu Vietnam

LASTELE:
Rannap, Jaan Suvelinnud
Dahle, Stephanie Sa meeldid mulle, 
maasikahaldjas
Laidla, Siiri Toometondu
Emme, oled kallis

Vanaema, oled kallis
Kuidas olla tubli?

HUVITAVAID 
TEABERAAMATUID:
Turovski, Aleksei Loomadest, ar-
mastusega
Paukson, Edda Pauksoni astroloogi-
line abimees 2013
Smith, Sally Kuninganna Elizabeth
Mägi, Mikk Toidud ainult taimedest
Lihtsad vürtsikad hoidised: uusi 
põnevaid retsepte

Ja kuna on käes igasuguste hoidiste 
valmistamise aeg, on raamatukogus 
üleval näitus, kus rikkalik valik 
vastavateemalisi raamatuid ja aja-
kirju. Tulge otsige, kindlasti leiate  
midagi uut ja põnevat, mida proovi-
da  -   katsetada.

Mai Sipelgas

Uusi raamatuid kivi-Vigala raamatukogus
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mAADLUSUUDISED
6. - 7. augustil peeti Londoni Olüm-
piamängudel võistlusi kreeka-rooma 
maadluses. Kehakaalus 96 kg saavu-
tas Ardo Arusaar 8. koha. Ardo võitis 
avaringis Venetsueela maadlejat 3:0. 
1/8-finaalis jäi aga Ardo seisuga 1:3 
alla aga valgevenelasele. 

Praeguste reeglite kohaselt maadel-
dakse paika kohad 1 - 5 ehk kuus pare-
mat (lisaks esimesele ja teisele kohale 
ka kaks kolmandat ja kaks viiendat 
kohta). Alates 7. kohast reastatakse 
mehed vastavalt kogutud võidupunk-
tide järgi. Ardo kogus 4 võidupunkti, 
mis andiski kõrge 8. koha.

Jüri Nisumaa

Tänuavaldus
Soovin Teid tänada head sõbrad, 
tuttavad, poolehoidjad, kes Te mind 
toetasite ja mulle kaasa elasite! 
Olin sügavalt liigutatud nähes, kui 
palju on häid inimesi, kes mulle 
head soovivad ja minusse usuvad! 
Tänu Teile sain ma väga palju häid 
emotsioone ja motivatsiooni kauge-
male ja kõrgemale püüdlemiseks.

Erilist tänu soovin avaldada meie 
tublile vallavanemale härra Priit 
Kärsnale, treener Olev Nisumaale 
ja härra Tiit Kuimetsale, kes olid 
toetuskampaania loojad ja algata-
jad. Ja suur aitäh muidugi ka Teile 
head inimesed, kes Te sellest osa 
võtsite ja oma panuse andsite! Tä-
naksin veel eraldi Paikuse maad-
lusklubi Leod ja nende treenerit 
Raiko Hiisi ja Martna maadlusklu-
bi ja treenerit Tiit Seitonit, kes va-
hetult pärast OM pileti lunastamist 
mind premeerisid! Tänud ka heale 
maadluse ja spordihuvilisele härra 
Jakob Sinikale, kes on mind palju 
aidanud!

Ardo Arusaar

koeR otsiB PeReMeest!

Juba nädalapäevad on 
Kivi-Vigalas kolmekordsete 
majade juures üks peremehe 
kaotanud koer. Umbes põlve-
kõrgune. Osa sabast on puu-
du. Kaelas punakas 
kaelarihm. 

Uhhuu uudised

Vallavalitsuse teated
Vigala Vallaviletsus kuulutab väl-
ja täiendava konkursi Kivi-Vigala 
Põhikooli esimesse klassi. Kuna 
praeguse seisuga astus klassi ai-
nult 2 last ja veel on vaba vähemalt 
28 kohta, siis oodatakse kõiki soo-
viavaldusi hiljemalt 15. septemb-
riks. Kandideerijalt ootame: vanust 
vahemikus 5-32; keel: vähemalt 
suus; huvid: sport ja rahvatants, 
kasuks tuleb ka näitlemisoskus. 
Kandidaat ei tohiks olla väga suu-
re isuga, (ka pedagoogid tahavad 
söönuks saada), talle peaks meeldi-
ma õppimine. Kohal tuleks viibida 
vähemalt pooled õppetunnid. Väga 
tublil ja mitmekülgsel kandidaadil 
võimalus hiljem jääda ka klassikur-
sust (pidevalt) kordama.

Vaba töökoht: 
Vigala vallavalitsus kutsub oma 
töökasse kollektiivi üht väga head 
puhujat. Puhuja ülesanded oleks 
järgmised: puhuda laiali Vigala ko-
hal asuvad vihma- ja ka murepil-
ved. Võimalus puhuda vallavanema 
kitarrimängu kõrvale pasunat või 
flööti. Igal teisipäeval kell 13.00 - 
14.00 võimalus juttu puhuda val-
lavalitsuse töötajatega. Vabal ajal 
võimalus juttu puhuda ka valla 
rahvaga. Sünnipäevadel võimalus 
puhuda kõrrega morsiklaasi sisse 
mulle ja voolikust ka vanni.

Sügisilmast ka
Ilm.ee, delfi ilm, EMHI, yr.no, “Re-
porteri” ilmatüdrukud ja Kuuse-
taat annavad teada, et septembris 
on meil igasugust ilma. Täiesti ilma 
naljata annavad nad teada, et sajab 
kõigest 4. – 27. september. Ülejää-
nud aja võib olla ainult vihmane. 
Ilmselt on loota vihmast ilma ka 
oktoobris. Karta on, et 1 päev ok-
toobris võib paista ka päike. Sellel 
päeval palutakse kõikidel varjuda 
keldrisse või paksude kardinatega 
tuppa. Ilmast ilma on meil räägi-
tud ilma muutumisest. Kõik ellpool 
mainitud ennustajad lubavad, et 
ilm tõesti muutub. Hommikuti sa-
jab rohkem kui õhtuti. Öösel sajab 
igal pool. Päeval ainult Eestis. Ilu-
sat sügisilma kõigile.

Marko Parko

Arenev põllumajandusettevõtte ASV-
Agro otsib seoses mahtude suurene-
misega oma meeskonda traktoristi.
Kanditaadilt eeldame karskeid 
eluviise, positiivset ellusuhtumist ja 
iseseisvat mõtlemisvõimet.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus 
põllumajandussektoris, huvi tehnika 
vastu.

Ettevõte pakub kaasaegseid tööva-
hendeid, meeldivat kollektiivi, konku-
rentsivõimelist töötasu ja arenemis-
võimalust kasvavas ettevõttes.

Kontakt:

Vallo Asperk e-post: vallo@asv.ee, 
tel. +372 527 2580
Aadress:
ASV-Agro OÜ
Silla talu, Vana-Vigala
Vigala vald
78003
Raplamaa
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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

Hilja Aiaots  89
Vilma Kamarik  86
Helmi Asperk  84
Vilma Neem  82
Linda Hatto  82
Ilme Rämo  81
Manfred Bergmann 81
Valve Rausberg  80
Helmut-Eduard Mitt 80
Maret-Milvi Käär 75
Ilmar Künnapas  75
Eeri Valler  70
Alla Bergstein  65
Tiina Reinthal  60
Raik Kikas  60
Aare Levand  60

Kauneid päevi sul soovime palju,
õnne, rõõmu ja kaaslasi häid.

Olgu armastust, hellust ja valgust
kõigil teedel, kus iganes käid!

Palju õnne!

Uus ilmakodanik

Marten Kalmus

Meie hulgast lahkunud

Lembit Varikmaa

VELISE 12. sügislaat 
06. oktoobril kell 10 – 15 

 OODATUD ON:
	 •	 KÄSITÖÖD
	 •	 TALUKAUP	(LOOMAD,	LINNUD)	JA	AIASAADUSED
	 •	 MESI	JA	MAIUSTUSED
	 •	 KALA	JA	KALATOOTED
	 •	 LOODUSTOOTED	-	RAVIMTAIMED
	 •	 RAAMATUD

	 LAADAPLATSIL:
	 •	 TAIDLEJATE	KONTSERT	-	kell	11:30
	 •	 TORDIOKSJON	-	kell	12:00
	 •	 KUUMPEAMOOTOR	SILLAOTSA	TALUMUUSEUMIST
	 •	 KÄSITÖÖ-	JA	KULTUURITÄNAV
	 •	 AVATUD	ON	PREESTRIMAJA	KANGAKUDUMISE	
	 	 SUVEKOOL	JA	KIRIK

TULE	SA,	JA	KUULA-VAATA	,
OSTA,	MÜÜ	NING	PEA	LAATA!

INFO:	5302	1959	valgu.klubi@marjamaa.ee;	www.velise.ee

NB!	Kauplejatele	pääs	laadaplatsile	alates	kell	5:00

Iga lahkumine on raske,
iga teele saatmine kurb …
Meie siiras kaastunne 

Salme Lebini ja Jaan Jeeseri 
peredele

venna JÜRI JEESERI surma puhul

Perekonnad Kliss ja Kivi, Maile, 
Anni, Ester, Anne ja Jüri

ester tänab südamest kivi-Vigala 
kaupluse lahkeid ja sõbralikke töö-
tajaid, kes 28. augustil tulid talle 

appi ning olid talle „silmade“ eest, 
kui ta vajaminevaid kaupu otsis.  

Suur tänu Teile!

Pääse 3 eurot. kõikide pääsme ostnute vahel loositakse 
välja merepaat lingalaid 530

XV suuR PaunVeRe 
VÄlJanÄitus Ja laat
22. septembril 2012 Palamusel

Näitusele ja müügiks on oodatud käsitööesemed, põllu-, metsa- ja aiasaa-
dused, loomad ja linnud, puud ja põõsad ning kõik erakordne ja kumma-
line nii taime- kui loomariigist.

- Päeva ansambel kukerpillid
- Päeva juhivad vanad Viljaveski ja nunnukonkursi tegijad Mati 
 Narusk, Märt Müür ja Rein Hanson
- Folklooriprogramm Leedust ning Leedu külaliste kontsert kirikus
- Väljanäitus Palamuse Gümnaasiumis
- Parima laadakostüümi kandjale auhinnaks 50 000 euro senti
- Avatud: Palamuse kirik, Palamuse apteek, Palamuse O.Lutsu 
 kihelkonnakoolimuuseum
-  Rohevahetus, töötoad ja keraamika müük Rehe-Möldre aida hoovis
- Tervete sigade küpsetamise võistlus "Suur Sigadus"
- Ja palju muud huvitavat!


