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Hind 0,50 eurot

Mehed sulatasid taas naiste südameid
Kolmeteistkümnendat
korda korraldasid Märjamaa mehed kontserdi „Laval
ainult mehed“. Nagu ikka
kogunes sellest osa saama
saalitäis publikut, kellest
suurem osa olid naised.
Õhtut juhtinud Meelis
Välis kutsus esimesena lavale Pillerpalli lasteaia Rukilille rühma poisid. Oma lauluga
„Rock naistele“ sulatasid nad
saali kohe üles. Kohalikke
noori andeid käis laval veelgi: Johannes Jüriado (laul,
viiul), Artur Burmeister ja
Kevin Männik (laul), Stefan
Schu ja Eiko Eensalu (klaver), Markus Vaher (akordion), Oliver Meresmäe (tromboon), Silver
Meresmäe (saksofon), Sten-Marti Merjel
(klarnet), Ken-Andre Tamm (lõõtspill).
Tristan Thor Lumi elab küll Soomes, aga
on võitnud mitmeid lauluvõistlusi Eestis
ja Soomes. Samal õhtul võis teda näha ka
ETV „Tähtede lava“ saates ja artistlikkusest ei tulnud tal puudu seegi kord.
Ükski Märjamaa pidu ei möödu tant-

Märjamaal tuleb kaitseväe
õppus

1. Jalaväebrigaadi tagalapataljon
korraldab 18.-20. märtsil õppuse
Märjamaa alevis. Põhitegevus
toimub Raua ja Metsanurga tänaval.
Võimalik on imitatsioonivahendite
kasutamine õppuse alal (paukmoon,
valgusrakett).
Märjamaal liigub õppuse ajal umbes
50 ühikut tehnikat.
Terve esmaspäeva, 18. märtsi jooksul
võib olla Märjamaa valla ja alevi kohal
õhuväe helikopteri ülelende. Helikopter lõpetab oma tegevuse esmaspäeva õhtul kella 20 paiku.
Palume mõistvat suhtumist.

Kontserdi „Laval ainult mehed 2019” meeleolukas finaal.
Foto Reet Saar
sudeta. Laval käisid Tantsulka noormehed ja Hopsani mehed. Korralikku koordinatsiooniharjutust näitasid Kaarekese
mehed, kes väljendasid liigutustega seitset mõtet. Märjamaa päästekomando mehed on alati publiku lemmikud, saal ja lava
peegeldasid seegi kord vastastikuseid
sooje tundeid.
Esmakordselt oli laval muusikakooli õpetajate selline duett, kus Aivar Arak
kandlel ja Andre Pere tšellol esitasid
„Ukuaru valsi“. Uus leid, mis väga hästi
sobis kavasse, oli Märjamaa kirikuõpetaja
Illimar Toometi mõtisklus-mõistujutt. Ta
rääkis, et käib aeg-ajalt vestlemas voodihaige vanainimesega, et tema aega pisutki
sisustada. Ikka küsib too vanainimene siis
uudiseid. Neid pastor ka räägib, aga ikka
ütleb kuulaja seejärel, et räägi mulle uudiseid. Nõutu kirikuõpetaja küsis seepeale oma tuttavalt, et mida küll teha ja mis
uudiseid pakkuda, et kuulaja oleks rahul.
Vastu tuli soovitus: saada sinna järgmine
kord naine.
Mõtiskluse järgne tšellopala, Rubinšteini „Meloodia“ Andre Perelt oli imeilus.
Eriti tähenduslik tundus selle pala esitamine roosal tšellol – mehel on suutlikkus
„naine“ imeliselt kõlama panna.

Hea on osa saada andekast omaloomingust. Märjamaa Ühendatud segakoori mehed kandsid ette oma liikme Indrek
Karotamme laulu „Unele“, millele autor
kirjutas nii viisi kui sõnad. Mitmehäälne
ja võimas meestelaul oli väga liigutav.
Laval käis sametise häälega elupõline
laulumees Mihkel Sirel, kelle kohta pärast
kontserti kõlas arvamus: „Märjamaa oma
Ivo Linna“. Mitmekülgsust näitas laulu- ja
pillimees Kaido Võsumets. Oma hääleulatust demonstreeris Aavo Lumi, kes
esitas Toreadoori aaria Bizet´ ooperist
„Carmen“, ekraanil saatis seda video härjavõitlusest, toreadoori kostüümis oli ka
solist. Kava lõpetas Aavo Lumi „Joogilauluga“ Verdi ooperist „Traviata“. Siis tulid
lavale kõik kontserdil esinenud mehed ja
poisid. Neid oli tänavu 70. Publik omakorda tõusis soojalt aplodeerides püsti, et sel
moel esinejatele oma tänu ja lugupidamist
avaldada.
Igale naisele kingiti saalist väljudes ka
tulbiõis. Kontsert oli südamlik, meeleolukas ja tore. Nagu ikka. Aitäh, mehed, et te
naistepäeva Märjamaal ka sel moel eriliseks teete!
Reet Saar
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Selgitusi veeteenuste hinna
muutmise vajadusest

M

ärjamaa Nädalalehe eelmises
numbris ilmus
info AS Matsalu
Veevärgi teeninduspiirkonna
uutest vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindadest, mis
hakkavad kehtima alates 1.
aprillist 2019. See on tekitanud lugejates küsimusi.
Hinnatõusu põhjuseid avab
AS Matsalu Veevärk juhatuse
liige Hans Liibek. Olgu lisatud,
et Konkurentsiameti kodulehelt on leitav kogu taotlusega
seotud info.

Miks on vaja veeteenuse
hinda tõsta?
Hinnatõusu
peamisteks
põhjuseks on kolm komponenti. Esiteks on elektri hind
börsil tõusnud. Teine põhjus
on investeeringute omafinantseeringu katteks võetud
laenude teenindamine. Hiljutised suuremad projektid on
Märjamaa reoveepuhasti rekonstrueerimine, Laane-Ärni
piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine. Kolmandaks on ressursitasud, mida riik on järk-järgult
tõstnud. Igapäevaste püsitegevuskulude pärast ei ole pida-

nud hinda tõstma.
Kui vaadata selle valdkonna piirkondlikke ühisveevärgi
(ÜVK) arendamise kavasid,
siis meie hinnatõus pole järele jõudnud neis dokumentides
kirja pandud prognoosidele – veehinna tõus umbes 5%
aastas. Meil on hinna muutus
kolme aasta peale 7,5%. Oleme enda arvates hästi majandanud, kuid investeeringute
maht ja laenude teenindamine nõuavad oma. Matsalu VV
aastakäive on umbes 850 000
eurot, laenusid on projektide
peale ligi miljon eurot. Saime
laene ajatada, aga laenude põhiosa tagasimaksed tulevadki
alates 2019. aastast.
Eelmised hinnatõusud oli
aastatel 2016 ja 2013. Esitame
hinnataotluse Konkurentsiametile üksnes vajaduse korral. Meie enda prognoos teenuse hinna tõusuks oli isegi pisut
kõrgem, kui Konkurentsiamet
oma otsusega kooskõlastas.
Palun võrrelge Matsalu
VV teenuse hinda teiste veeettevõtete omadega.
See on Eesti keskmisest pisut kõrgem. Eesti Vee-ettevõtete Liitu kuuluvatel vee-ette-

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 27.02.2019 nr
9-3/2019-003 kehtivad as matsalu veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2019.a alljärgnevad veeteenuste
hinnad:
* tasu võetud vee eest 1,401 €/m3
* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,814 €/m3
Hindadele lisandub käibemaks.
AS Matsalu Veevärk
võtetel on ilma käibemaksuta
kanalisatsiooniteenuse hind
keskmiselt 1.62 €/m3, meil
1.81 €/m3 – see vahe väga
suur ei ole. Vee hinna puhul
on vahe pisut suurem: keskmine 1.11 €/m3, meil 1.40 €/
m3. Siin tuleb arvestada, et
Matsalu VV teeninduspiirkonnas on teenuse hind kõikide
asulate peale ühtlustatud. Meil
on kümnes asulas pöördosmoosseadmed, aga see tehnoloogia joogivee puhastamiseks
on kolmandiku võrra kallim
kui veetöötluseta pumbajaamades. Vajadus taolisi seadmeid kasutada tuleneb meie
teeninduspiirkonna põhjavee
eripärast, kus on vaja eemaldada veest nt fluoriidi, boori
ja rauda. Näiteks Vigalates on
väikestes pumplates veeteh-

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI
TAOTLUSVOOR

esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse.

Märjamaa Vallavalitsus annab teada, et
hajaasustuse programmi taotluseid võetakse vastu 11. märtsist kuni 13. maini
2019 a.

Nõuded toetuse taotlejale, toetatavate
tegevuste, abikõlblike kulude ning taotlemise tingimuste kohta on riigihalduse ministri 22.02.2018 nr määruses nr
14 „Hajaasustuse programmi“, mis on
kättesaadav Riigi Tugiteenuste keskuse
veebilehel https://www.rtk.ee/toetused/
toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
tagada head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi
saavutamiseks toetatakse programmist
majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri
andmete kohaselt katkematult taotluse

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb
esitada majapidamise asukoha järgsele
kohalikule omavalitsusele allkirjastatuna
paberil või digitaalselt allkirjastatuna emailile marjamaa@marjamaa.ee.
Märjamaa Vallavalitsuse kontaktisikuks
on Kirsti Mau tel: 53021768, e-mail: kirsti.
mau@marjama.ee.

noloogiat rohkem kui mõnes
suurlinna veetöötluses. Meie
põhjavee kvaliteedi eripära on
juba selline, mis teeb joogivee
puhastamise kalliks. Kasutame mõnes kohas ka vee pehmendamist ja kloreerimist, et
veepuhastusseadmed saaksid
töötada eesmärgipäraselt.

Kas hinnatõusu taotlus tuleb kooskõlastada ka
omavalitsustega või ainult
Konkurentsiametiga?
Omavalitsuste esindajad
on ettevõtte nõukogus ja olid
kursis, kui hakkasime uusi
hindu taotlema. Kuna Matsalu
VV teeninduspiirkonnas asub
Märjamaa, kus on üle 2000 elaniku, siis on meil automaatselt
kohustus kooskõlastada hinnad Konkurentsiametis. Uute
hindade
taotlemisprotsess
algas juba 2018. aasta suvel,
novembris sai ametlik taotlus
sisse antud ja menetlus kestis
pea veebruari lõpuni.
Hinnamuutusest
tuleb
teavitada kuu aega ette. 27.
veebruaril saime otsuse, päev
hiljem saatsime klientidele
teated, panime info oma kodulehele ja saatsime valdade
kodulehtedele info, et alates 1.
aprillist 2019 hakkavad kehtima uued veeteenuse hinnad.
Seega I kvartalis on veeteenus
veel vana hinnaga, uuest kvartalist tuleb muudatus. Nii ei
teki segadust ka klientidel, kes
tasuvad arveid kvartali kaupa.
Kui suur on hinnatõus
protsentides ja numbrites?
Vee hind tõuseb ligi 6% ja
kanalisatsiooni hind ligi 8%
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Tulge Raplamaa töö- ja karjäärimessile

J

ärjekordne Raplamaa töö- ja karjäärimess toimub 4. aprillil Raplas
Sadolini spordihoones. Messile
ootame kõiki, kes otsivad tööd või
soovivad minna õppima.

Juba praegu on teada, et messile tulevad sobivaid töötajaid otsima ja ennast
tutvustama ettevõtjad meie maakonnast
ja ka mujalt. Tööpakkumisi on lihttööst
juhiametini, pakutakse osalise tööajaga
tööd, hooajatööd, sobivaid ameteid noortele ning vähenenud töövõimega inimestele.
Sel korral on messialaks kogu pallimängusaal ning lisaks ettevõtetele
saavad külastajad tutvuda õppimisvõimalustega gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides. Kohal on
näiteks Tallinna Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool,
Tallinna Tervishoiukõrgkool. Nimekiri
täieneb pidevalt.
Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna
töötajad jagavad informatsiooni teenuste ja toetuste kohta ning vastavad küsimustele. Nii töötavad kui ka tööd otsivad
inimesed saavad pöörduda meie karjää-

.Vesi ja kanalisatsioon kokku
koos käibemaksuga tõstab
kuupmeetri hinda 26 senti.
Vaadates hinnamuutust kolme aasta lõikes, siis see väga
järsk ei olegi. Arengukavade
põhjal võiks igal aastal olla 5%
hinnatõus, et investeeringutele järele jõuda. Ei saa öelda, et
oleme käe liiga sügavale kliendi taskusse toppinud, pigem
oleme pingutanud ettevõtte
püksirihma.
Kuidas varasemad hinnatõusud on tarbimist mõjutanud?
Vesi on loodusressurss ja
seda tuleb sama targalt kasutada nagu teisigi loodusressursse. 2016. aasta hinnatõusu
järel vähenemist ei tunnetanud, aga 2013. aastal, kui
esimest korda saime Konkurentsiametist veeteenuse hinna kooskõlastuse, oli esimesel
poolaastal märgata tarbimise
vähenemist. Tookord oli hinnatõus ka suurem – umbes
15%. Meie klientide keskmine
veetarbimine viimasel viielkuuel aastal on olnud suhteli-

rinõustajate poole. Kõik soovijad saavad
osaleda messimängus.
Rapla Vesiroosi gümnaasiumi aulas
on algusega 12.15 inspiratsioonitund
noortelt noortele. Pärast seda räägime
töösuhetest, millist töötajat tööandjad
ootavad, milleks meile maksud, mis on
ettevõtluskonto ning kuidas leida tööd
Euroopas.
Messil on kohal Raplamaa TRE Raadio saatejuhid, kes teevad kohapeal intervjuusid ja otselülitusi.
Pöördun siinkohal palvega Märjamaa
valla tööandjate poole: kui teie ettevõttes või organisatsioonis on vabu töökohti
praegu või vajate töökäsi tulevikus, siis
tulge messile ja leidke sobiv töötaja meie
oma Raplamaa inimeste seast. Registreerimisvormi leiate www.toomess.ee või
kirjutage aadressil andrei.mitt@tootukassa.ee.
Töömess on kõigile osalejatele tasuta.
Infotelefon 15501, www.toomess.ee.
Kohtumiseni messil!
Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna
juhataja
Ilvi Pere

selt stabiilne. See on pisut alla
Eesti keskmise – 67–68 liitrit
ööpäevas.

Kas Märjamaal on nüüd
pea kõik vee- ja kanalisatsioonitrassid uuendatud?
Võib öelda, et 95% ulatuses on vee- ja kanalisatsioonitorud ja seadmed uuendatud.
Sellega seoses kutsume inimesi liituma ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga. Ennekõike
Laane-Ärni piirkonnas, kus
olid viimased rekonstrueerimistööd, aga ka mujal Matsalu VV teeninduspiirkonnas.
Teadupärast, mida rohkem on
liitujaid ja kliente ühe torukilomeetri kohta, seda soodsam
on teenuse hind. Investeeringud ja tarbimine võiksid olla
meie piirkonnas rohkem tasakaalus. Vee- ja kanalisatsiooni
klientide puhul on Märjamaa
alevis 1/8 vahe kanalisatsiooni kahjuks. See paneb küsima,
kuhu läheb nende reovesi, kes
pole kanalisatsiooniga liitunud ja kust pole pütiga midagi
välja veetud? Märjamaa valla
purgimiseeskirja kehtestades

saigi kirja punkt, et inimesed
peavad hakkama tõestama,
kuhu nende reovesi läheb, kes
ühiskanalisatsiooni ei kasuta.

Kas ÜVKga liitumisel on
tasu?
Ei ole. Me ei ole seda teadlikult kehtestanud, et soodustada liitumist. Tulge ja küsige
selleks tehnilisi tingimusi.
Mõnel puhul on ehk vaja teha
ka väike projekt. Olgu lisatud,
et Keskkonnainvesteeringute Keskusel on meede, millest
50% ulatuses toetatakse eraisikute liitumistöid ÜVKga.
Oleme sellest võimalusest ka
varem rääkinud, aga Märjamaal ei ole seda väga aktiivselt
kasutatud.
Märjamaa
torustikud
ja reoveepuhasti on nüüd
uuendatud. Kus tulevad
järgmised suuremad tööd?
Aastatel 2007–2008, kui
piirkonnas olid suured Ühtekuuluvusfondist rahastatud
torustike
uuendamistööd,
siis rekonstrueeriti Valgus
vee- ja kanalisatsioonitrasse

vaid osaliselt. Nüüd koostame
taotlust Valgu ja Oidrema küla
trasside uuendamiseks. Taotluse esitame tänavu, ehitamine on aastal 2020, kui saame
positiivse rahastusotsuse.
Väikeste piirkondade võit
ongi just selles, et oleme üks
suur vee-ettevõte, kus kehtib
üks teenuse hind. Kui suur
piirkond end korras hoiab ja
suudab efektiivsemalt majandada, nagu Märjamaa ja Lihula,
siis selle arvelt on ka teistele
hind soodsam. Seetõttu tuleb
investeeringutesse panustada
ja mõelda ka järeltulevatele
põlvedele: mis täna tehtud, see
nende jaoks hooleta
Kusmaal on läbirääkimised AS Pärnu Vesi ja AS Matsalu Veevärk liitumiseks?
Selle kuu lõpuks saame
konsultantidelt kätte äritegevuse analüüsi. Sellelt pinnalt
järgnevad konsultatsioonid.
Ma ei hakka midagi ette ennustama, kuhu omanike kokkulepped lõpuks välja jõuavad.
Reet Saar
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Üksi elava pensionäri toetuse saamise tingimused

Ü

ksi elava pensionäri
toetuse saamiseks
peab alates 1. aprillist vastama kolmele
tingimusele.

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn üksi
elava pensionäri toetust. 115
euro suuruse toetuse maksab
Sotsiaalkindlustusamet ilma
taotluseta kõigile, kes vastavad 1. aprillist kuni 30. septembrini kolmele tingimusele:
• on kogu sellel perioodil
vanaduspensionieas;
• elavad rahvastikuregistri
andmetel üksi;
• kelle kättesaadav pension on väiksem, kui 1,2-kordne Eesti keskmine vanaduspension, mis 2019. aastal on
540 eurot.
Et oktoobrikuus toetus
kindlasti üksi elava vanaduspensionärini jõuaks, soovitame juba praegu veenduda, et
alates 1. aprillist ka kõik need
tingimused täidetud on.
Kontrolli enda andmeid
rahvastikuregistris

Kõige rohkem küsimusi on varasematel aastatel olnud seoses üksi elamisega. Enamasti

on põhjuseks see, et inimese
andmed rahvastikuregistris
ei vasta tegelikule olukorrale.
Vanemate juurde on sisse kirjutatud lapsed, kes seal enam
ammu ei ela jms. Toetuse määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet ainult rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu
võib juhtuda, et reaalselt üksi
elav pensionär jääb toetusest
ilma, kuna sissekirjutused on
jäänud
rahvastikuregistris
muutmata.
Üksi elamise reeglil on siiski ka mõned erandid. Näiteks,
kui samal elamispinnal elavad
eestkostja ja eestkostetav ning
üks nendest on pensionär, on
tal õigus üksi elava pensionäri toetusele. Kui eestkostja
ja eestkostetav on mõlemad
pensionärid, on õigus toetusele mõlemal. Ka juhul, kui pensionär elab koos oma lapsega,
kes on tema ülalpidamisel
perekonnaseaduse mõistes,
saab pensionär üksi elava pensionäri toetust. See erisus on
mõeldud just juhuks, kui pensionär kasvatab ise oma alaealist või kuni 21-aastast õppivat
last.
Üksi elava pensionäri toetust makstakse ka kõikidele
ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes viibivad
hooldekodus vähemalt alates 1.
aprillist. Lisaks
hooldekodus elavale pensionärile, saab toetust
ka temaga samal
elamispinnal elanud teine pensionär. Tema on
jäänud üksi koju
elama, kuna üldjuhul hooldekodud ei võimalda
teenuse saajaid
ho ol d e k o du s s e
sisse kirjutada, ei
ole võimalik rahva s t i k ureg is t r i
andmeid tegelikkusele vastavaks
muuta.
Enda rahvas-

tikuregistris olevat aadressi on võimalik igaühel endal
kontrollida eesti.ee portaalis,
valides teenuse „Registrist
enda andmete päring“ (www.
eesti.ee/portaal/rrteenus.paring_enda_andmete).
Iga aasta aprillis tõusevad
pensionid

Oluline on tähele panna, et iga
aasta aprillis indekseeritakse vanaduspensione ja sellega
seoses vanaduspensionid suurenevad. Üksi elava pensionäri
toetuse tingimuste juures on
seda arvesse võetud ja nii tõuseb ka toetuse saamise tingimuseks seatud pensionisumma igal aastal. Kui möödunud
aastal pidi toetuse saamiseks
jääma igakuise kättesaadava
pensioni summa alla 492 euro,
siis sel aastal on piiriks 540
eurot.
Käesoleval aastal toetuse
saamiseks on seega oluline,
et vanaduspensionäri indekseeritud pensioni kättesaadav
summa on väiksem kui 540
eurot. Täpne vanaduspensioni
summa selgub igale pensionärile pärast indekseerimist.
Et aidata juba varem hinnata, milliseks vanaduspensioni
suurus pärast indekseerimist
kujuneb, on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel indekseerimise kalkulaator: www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/
pension-toetused/pensioniindekseerimine-0#pensionikalkulaator.
Sinna enda praeguse pensionisumma sisestamisel annab kalkulaator tulemuseks
eeldatava uue pensionisumma. Oluline on siiski teada, et
kalkulaatoriga saab kalkuleerida vaid uut vanaduspensioni
summat ja see annab õige tulemuse vaid juhul, kui kõik vanaduspensioni saamise alused
on jäänud samaks. Näiteks, kui
vanaduspensionär on vahepeal tööl käinud või otsustab
edaspidi kasutada tulumaksuvabastust töötasult vms, ei
pruugi kalkulaatorist saadav
tulemus täpne olla.

Täpset uut vanaduspensioni suurust on võimalik vaadata
pärast 1. aprilli eesti.ee portaalist.
Kui pension tuuakse koju,
saab pensioni suurust vaadata teenuses „Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine“
(www.eesti.ee/est/teenused/
kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/teie_pension_toetused_
ja_huvitised).
Kui pension makstakse
panka, leiab info teenuses „Minule makstav pension, toetused ja hüvitised“ (www.eesti.
ee/est/teenused/kodanik/
toet used _ja _ sot siaalabi _1/
kod_vmaksed).
Toetuse määramisel läheb
lisaks arvesse ka välismaalt
saadav pension. Üksi elava
pensionäri toetust makstakse
juhul, kui Eestist ja välisriigist
saadavate pensionite summa
kokku jääb alla 540 euro. Oluline on, mis on välisriigist saadava pensioni suurus 1. aprilli
2019 seisuga. Välismaalt saadava pensioni kohta peab vanaduspensionär ise Sotsiaalkindlustusametile info andma.
Kokkuvõtteks

Üksi elava pensionäri toetuse
saamise peamiseks eelduseks
on korras andmed rahvastikuregistris. Kui pensionär ei vasta mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil (aprillist
septembri lõpuni) üksi elava
pensionäri toetuse saamise
tingimustele, tekib järgmine
võimalus toetust saada järgmisel aastal. Ka siis võetakse
aluseks rahvastikuregistris
aprillist septembri lõpuni olevad andmed.
Rohkem infot üksi elava
pensionäri toetuse kohta leiab
sotsiaalkindlustusamet kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0.
Sotsiaalkindlustusameti
hüvitiste osakonna nõunik
Merle Sumil-Laanemaa
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Valgu põhikool käis Erasmus+ programmiga Kuopios

V

algu põhikooli õpilaste ja õpetajate teine
kohtumine Erasmus+
programmi raames
toimus 18.-23. veebruaril
Soomes Kuopios. Seekord ei
osalenud üksnes õpetajad,
vaid kaasas olid ka õpilased.

Kuopio on rahvaarvult
üheksas linn Soomes, kus elab
pea 200 000 elanikku. Pirtin
Koulu on õpilaste arvult kõige
suurem – 533 õpilast, järgmisel aastal lisandub sinna veel
160 õpilast, mistõttu rajab
kool endale moodulklassid.
Reis Soome algas 18. veebruari hommikul kell 8, kui
hakkasime koolist bussiga
Tallina reisisadama poole sõitma. Laevas said meie õpilased
tutvuda kaptenisillaga, selle
võimaluse eest soovime tänada Valgu põhikooli vilistlast
Erkin Põlluveed. Edasi kulges
meie tee Kuopio poole enam
kui neljatunnise rongisõiduga.
Kohale jõudes sõidutati meid
Pirtin Koulusse, kus meid ootasid teiste partnerkoolide
õpetajad ja õpilased ja pered,
kes majutasid projektis osalevaid õpilasi.
Õpilased käisid oma võõrustava perekonna lapsega
tundides kaasas. See andis

neile võimaluse tutvuda Soome haridussüsteemiga ning
praktiseerida inglise keeles
suhtlemist, sest projekti töökeeleks on inglise keel. Paljud
meie kooli õpilased said väga
ruttu oma võõrustajapere
lapsega sõpradeks, koos käidi
peale tunde seiklusparkides,
väljas söömas ning tehti veel
palju huvitavat.
Soome kooli õpetajad, kes
korraldasid seekordse kohtumise, olid teinud väga huvitava
nädalaplaani nii õpilaste kui
ka õpetajate jaoks. Kõikidele
projektis osalejatele (õpetajad,
õpilased,
võõrustajapered)
korraldati lumes möllamise
õhtu. Meid viidi suusamäele,
kus saime kelgutada. Kuigi
väljas olid miinuskraadid, ei
tundnud seal külma. Üle pika
aja sai korralikult kelgutada.
Lisaks võtsime osa igaaastasest jäämaratonist, seda
mitte küll võistlejatena, vaid
harrastajatena. Jäämaraton
toimus järve peal, osalejaid oli
väga palju. Saabudes Soome, ei
olnud sealsed õpetajad kindlad, kas jäämaraton toimub,
kuna ka seal oli temperatuur
plusspoolel. Õnneks läks taas
külmaks. Uiske laenutama
minnes oli meie üllatuseks
laenutajaks eestlane, endine

Valgu õpilased ja õpetajad mängude õhtul.
Foto Ottomar Linna
suusahüppaja ja kahevõistleja
Jens Salumäe.
Üheks viimaseks ühistegevuseks koos teiste partnerkoolide ja peredega oli mängude õhtu. Seal tutvustas iga
riigi kool üht mängu, mille nad
olid ette valmistanud. Kõik
mängisid koos ning lõpetuseks
pakuti traditsioonilisi Soome
küpsetisi.
Uurides õpilastelt, mis neile enim meelde jäi, siis selleks
oli harjumatu koolitoit. Näiteks pakuti koolis kartulivormi, mis oli maitsestatud ohtra
karriga või teisel päeval puder
kisselliga. Teisena tõid õpilased välja selle, et Pirtin Koulus

on tunduvalt rohkem õpilasi,
kuid kooliastmeid on vähem –
Pirtin Koulus on mitusada õpilast, kuid õppida saab seal ainult kuuenda klassini. Tunnid
algasid klassiti väga erinevalt,
näiteks osal algas kool kell kaheksa, teistel aga kell üheksa
või kümme.
Kohtumine Soomes andis
nii õpilastele kui ka õpetajatele väga palju uusi kogemusi.
Projekti järgmine kohtumine
toimub juba oktoobris Valgus.
Ottomar Linna
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Noored muusikud jagavad rõõmu muusikast

J

uba veebruarikuust kuni
aprilli keskpaigani välja
on Eesti Muusikakoolide
Liidu ning erinevate pilliliitude korraldusel Eestimaal
toimumas konkurss „Parim
noor instrumentalist 2019“.

See on juba traditsiooniline võistlus, kus üle aasta saavad noored interpreedid oma
musitseerimisoskusi võrrelda
ja kasulikke kogemusi noppida. Käesoleval õppeaastal
katsuvad jõudu puhkpilli- ja
klaveriõpilased.
Kuna peakorraldajad loobusid tänavu traditsioonilistest muusikakoolide regioonides toimunud eelvoorudest ja
koondasid need üle Eesti väga
erinevatesse paikadesse, siis
on olnud nädalavahetusi, kus
ühel ja samal ajal peaksid nii
õpilased, õpetajad kui ka kontsertmeistrid olema eri paigus.
Siiski oleme suutnud sellest
sageli kaosena tundunud olukorrast välja tulla.
Möödunud nädalavahetusel toimusid näiteks klarnetija saksofonimängijatele juba
lõppvoorud Tallinnas Nõmme
muusikakoolis.
Veebruaris
Sauel ja Sakus toimunud eel-

voorudest teenisid hea mänguga edasipääsu Sten-Marti
Merjel ja Silver Meresmäe.
Väga suur rõõm on vallarahvale teada anda, et Sten-Marti
pälvis I vanuserühmas II koha,
kusjuures žürii ei jaganud esimese koha punkte kellelegi,
teise koha said võrdselt musikaalse esituse eest neli noort.
Silver saavutas kõige vanemas
vanusegrupis III koha – siingi oli žürii üsna kitsi ja andis
välja vaid I ja III koha. Peale
Silveri esinemist puhkes saalis väga tuline ja kestev aplaus
ning nii mõnedki teiste koolide
õpetajad kiitsid teda hea mängu eest.
Samal ajal toimusid Lasnamäe ja Viljandi muusikakoolis
alles eelvoorud madalatele
vaskpillidele ja trompetitele.
Kui Silver mängis pühapäeval
hiilgavalt saksofoni, siis laupäeval Lasnamäel puhus ta
suurimat puhkpilli tuubat ja
saavutas III kohaga edasipääsu lõppvooru. Oliver Meresmäe
võistles tromboonimängijatega ja saavutas oma vanuserühmas II koha. Nii Silver kui
Oliver astuvad lõppvoorus
üles 24. märtsil Keila muusikakoolis. Viljandis andis endast parima
oma esimesel etteastel
meie
eelkooli noor
trompetist
Karro Järvik, pälvides südika
mängu eest
diplomi.
Esmaspäeval, 11.
märtsil toimus Paide
muusikakoolis klaveriõpilaste
konkursi
eelvoor.Märjamaa lastest
olid võistlemas I klassi õpilane
Stefan Schu,
Saskia Suis-

Silver Meresmäe on tänavusel noorte instrumentalistide konkursil olnud edukas nii saksofoni kui tuubat mängides. See
foto on tehtud hiljutisel naistepäevakontserdil „Laval ainult
mehed”.
Foto Reet Saar
lep III ja Mariell Toomistu IV
klassist. Stefan esines oma elu
esimesel suurvõistlusel väga
enesekindlalt ja musikaalselt,
tulemuseks III koht, sama tulemus ka Mariellile ning mõlemal edasipääs lõppvooru
märtsikuu viimasel nädalavahetusel Tartus H. Elleri nim
muusikakoolis. Saskia sai tubli
ja meeleoluka mängu eest tänukirja. Tasub veel märkida, et
auhinnalised kohad tulid pingelises konkurentsis – Stefani
vanuserühmas oli 13 ja Mariellil 21 osavõtjat.
Õpilasi valmistasid konkurssideks ette ning olid nendega võistlusärevust jagamas
õpetajad Laura Ülejõe, Talvi
Lukas, Hannes Altrov ja Tõnu
Soosõrv ning kontsertmeistrid
Kulla Aavik ja Ulla Mölder.
Kõiki lõppvoorudes auhinnalise koha pälvinud õpilasi
ja nende õpetajaid oodatakse
14. aprillil Tallinnas Mustpeade majja pingelist konkurssi
kokkuvõtvale pidulikule sündmusele ja võidukarikate jagamisele.
Alles septembris tšellomängu saladusi õppima asunud õpilased osalesid viimasel
veebruarikuu päeval õpetaja
Andre Pere innustusel Tartus
H. Elleri nimelises muusikakoolis toimunud traditsioonilisel tšellofestivalil.
Märtsi lõpus ootab aga

meie õpilasi kaks välisreisi. Teisele rahvusvahelisele
klaverifestivalile Leedus Raseiniai muusikakooli filiaalis
Ariogalas sõidavad õpetajate
Ulla Mölderi ja Jelena Perepeljatniku klassides õppivad Liise Paldermaa, Mariliis Ruus,
Karola Jansen, Julia Volkova
ja Getter Lehtsaar. Lätis Valka
muusikakoolis toimuvale instrumentaalkvartettide festivalile läheb aga meie nelik Mirtel
Pops, Sten-Marti Merjel, Silver
ja Oliver Meresmäe õpetaja
Hannes Altrovi juhendamisel.
Soovime neile musitseerimisrõõmu!
On suurepärane, et meie
noortel on võimalus koduvallas omandada pillimängu
algteadmisi, tunda rõõmu
saavutustest ja rahulolu oma
oskuste ja võimete arengust.
On ääretult hea meel, et Märjamaa muusika- ja kunstikoolis töötavad noori armastavad
õpetajad-juhendajad.
Noore muusiku edu pandiks on õpilase ja õpetaja loominguline koostöö, kindlaks
tagalaks aga lapsevanemate
hool, tugi ja armastus. Aitäh,
head pereliikmed!
Rõõmsaid uudiseid jagas
Märjamaa muusika- ja kunstikooli direktor
Maiu Linnamägi
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Kaasava eelarve ettepanekud

Kultuuriklubis BAAS
Rapla, Tallinna mnt 5 19. märtsil kell 18

tutvustab aasta lindu ÖÖSORRI Aarne Tuule

• Kaasava eelarve 2019 ettepanekuid tutvustav infopäev toimub 18. märtsil 2019 kl 18.00 Märjamaa Valla
Raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev).
• Kaasava eelarve 2019 rahvahääletus toimub
18. märtsist kuni 4. aprillini 2019 elektroonilises
infosüsteemis VOLIS ning Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa,
Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala).
Täiendav informatsioon:
Märjamaa valla kodulehel:
http://marjamaa.kovtp.ee/uldinfo

Abivallavanem Triin Matsalu tel: 5623 7269 või
e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee

M

ärjamaa valla 2019.
aasta kaasavasse
eelarvesse esitati
neli ettepanekut.

Märjamaa
Vallavalitsus
on 27.02.2019 korraldusega
nr 2-1.1/158 suunanud rahvahääletusele järgmised ettepanekud (esitamise ajalises järjekorras):
1. Koerte jalutusväljaktreeningplats.
Eesmärgiks on rajada Märjamaa alevi piirkonda koerte
jalutusväljak-treeningplats.
2. Avalik laste mänguväljak Märjamaa alevis.
Eesmärgiks on rajada laste
mänguväljak Märjamaa alevis-

se Pärna 4, Pärna 12 ja Pärna 8
vahelisele maa-alale.
3. Vana-Vigala staadioni
välijõusaal.
Eesmärgiks on rajada
Vana-Vigala külas asuvale
Vana-Vigala staadionile välijõusaal-treeningkompleks ja
korrastada olemasolev kaugushüppe kast ja kuulitõuke
plats.
4. Kivi-Vigala staadionil
asuvate erinevate spordiplatside võrkudega eraldamine.
Eesmärgiks on eraldada
teineteisest võrkudega KiviVigala staadionil asuvad erinevad spordiplatsid.

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala
korraldab laupäeval, 16. märtsil
Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskooli
peahoone II korruse arvutiklassis
algusega kell 10 koolituspäeva
„Digitaalne kultuuripärand – allikad ja ühisloomevõimalused”
Koolitaja Vahur Puik (MTÜ Eesti
Fotopärand, Ajapaik.ee)

Käsitletavad teemad:
• digiteeritud kultuuripärand;
• kuidas digiteerida ning veebis

Loodusõhtut korraldab Eesti ornitoloogiaühing,
kaasa aitab Eesti Looduskaitse Seltsi Rapla osakond,
toetab keskkonnainvesteeringute Keskus

Tervise Tugi OÜ
kutsub kõiki
huvilisi veresooni
kontrollima!
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas
esinenud südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jalaarterite ateroskleroosi.
Jalaarterite ja vererõhu
kontrollimine toimub kolmapäeval, 27. märtsil alates

jagada perekondliku fotoarhiivi
materjale.
Kultuuripärandi digirepositooriumid:
• Muis, Digar, Kivike, Etera, Fotis,
E-varamu;
• Europeana, Topoteegid, Vanadpildid.net, Facebook;
• Wikimedia Commons, Wikidata,
Vikipeedia, Ühisloome.
Ajapaik.ee:
• asukohamärgendamine;
• ülepildistamine ehk refotograafia;
• dateerimine;

9.00 Märjamaa
sotsiaalkeskuses (Veetorni
4a, Märjamaa).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna.
Registreerimine toimub
tööpäevadel kell 9.00-12.00
tel 5698 5633.
Protseduur maksab
10 eurot.
Eriti on oodatud inimesed,
kellel esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge.
Hooli endast ja
tule kontrolli!

• nägude märgendamine.
Muid ühisloomeprojekte (rahvusarhiiv jm).
Fotopärandi hoidmise-säilitamise
põhimõtted
• viited materjalidele;
• autoriõigused, isikuandmed;
• digiteerimise põhitõed.
Osavõtust palume eelnevalt registreerida alljärgnevalt:
e-mailil info@jatkusuutlik.ee või
telefonil 5650 5783
Osalustasu 3 €
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Maadlustüdrukutel
läks hästi
9. märtsil toimusid Tallinnas
maadlusvõistlused lastele sünniaastaga 2011 ja noorematele. Osales üle 150 lapse Lätist,
Soomest ja Eestist.
MK Juhani maadlejatest
esines kõige paremini Gerda
Asumets, kes saavutas teise
koha 2010–2011. a sündinud
maadlejate hulgas –41 kg kaalus. Selles kaalus oli üheksa
võistlejat ja Gerda oli ainus
tüdruk. Samas vanuseklassis
saavutasid neljandad kohad
Kenert Rehkart –36 kg ja Sebastian Hints –56 kg kaalus.
2012. aastal sündinud ja
noorematest lastest saavutas
–23 kg kaalus 6. koha LooreLiisa Bötker. Selles kaalus oli
12 osavõtjat ja Loore-Liisa oli
ainuke tüdruk.
Harri Koiduste

MTÜ Teenuse Naiste
Ühendus teatab

ETIKETIKOOLITUS
VANA-VIGALA TTK-S
16. MÄRTSIL
KELL 10.00 -15.00
Koolituse sisu:
pidulikud vastuvõtud
furšettlaud
(lauaetikett, lilleseade, soolased ja magusad suupisted)
Osavõtt 2 €
KOHTADE ARV PIIRATUD
Registreerida
tel 5332 3001
Koolitust toetab kohaliku
omaalgatuse programm

Märjamaa SK jõutõstjad on Euroopa parimad

U

ngaris Györi linnas
peetud Masters-klassi RAW jõutõstmise
Euroopa meistrivõistlustel läks eestlastel
imeliselt hästi: tuli kaks
meistritiitlit, üks hõbe ja üks
pronksmedal!

Meistreiks krooniti hümni
saatel Marek Vähi (M1, –120 kg
kehakaalus) ja Mihkel Laurits
(M4, –120 kg). Hõbemedali võitis Heino Maiste (M4, –74 kg)
ja pronksmedali Kalev Teder
(M4, –93 kg). M4 vanuseklassi
võistkondlikus arvestuses tuli
Märjamaa spordiklubi meestest koosnev Eesti meeskond

aga esmakordselt Euroopa
parimaks, edestades tugevat
Saksamaa kolmikut kõige napimalt. Punkte vastavalt 24
ja 23. Kokku oli vanusegrupis
võistlejaid kaheksast Euroopa
riigist. Esindasime väärikalt
Eesti, Rapla maakonda ja Märjamaa valda.
Üks mõte, mis ammu peas
mõlkunud, on taas teoks saanud ja Heino Maiste, keda tuli
kaua järele oodata – värske
seitsmekümnesena – oli kahtlemata selle võidu võtmefiguur. Sakslasi tabas ka ebaõnn, sest üks nende võistleja
oli kaalumisel lubatud piirnormist üle ning võistelda ei saa-

nud. Ka meil on mehi reservis
ja loodame seda edu korrata ka
MM-il!
Rahvuslippe
autasustamistseremooniale seekord ei
lubatud võtta. Miks, ei ole veel
jõudnud selgitada. Ei tea, kas
see kehtib kõikidele või ainult
Masters-klassis.
Reis oli kui talvest kevadesse ja tagasi talvekülma.
Ees ootavad juba sel laupäeval võistlused RAW jõutõstmises Raplamaa karikatele ning kuu lõpul Tallinnas
Eesti meistrivõistlused lamades surumises.
Mihkel Laurits

Teenuse mõisa saalis kõlas 26 aasta järel taas meeskoorilaul
9. märtsi õhtupoolikul oli hubasesse Teenuse mõisa saali
kogunenud inimesi nii oma
väikesest kogukonnast kui ka
kaugemalt. Tuldi kuulama Vigala meeskoori naistepäevakontserti. Koori juhatasid Silja
Käär ja Olavi Meeles. Esitati
kümme laulu vaheldumisi Olavi lustakate lugudega koori ja
Vigala meeskvinteti väljasõitude naljakatest juhtumitest.
Kogu repertuaar võeti soojalt
vastu. Kordamisele paluti Oruveski laul – 1978. aasta õpilasmaleva rühma võidulugu.
Koori liikmed kiitsid meie
saali head akustikat.
Viimati kõlas meeskoorilaul Teenuse mõisa saalis 26
aastat tagasi, kui 19. juunil
1993 laulis siin Kuhmoineni
meeskoor Soomest.
Lisaks naistepäeva tähis-

Hea luulesõber!
Oled oodatud Märjamaa raamatukokku emakeelepäeval,
14. märtsil kell 11.30, et osa saada
luuletuste lugemisest
ja sellega kaasnevast rõõmust.
Teile loevad enda kirjutatud luuletusi
Liisbet Buht, Geiri Post ja Yoko-Lisette Pirk.
Lisaks kuulete imelisi luuletusi luuletajatelt.
Hea osaleja, külaline, kuulaja – võta mõni tore luuletus
ettelugemiseks kaasa!
Pilli mängivad Markus Vok, Liisbet Buht ja Delisa Kirs.
IIa klass ja õp Eve Burmeister

Vigala meeskoor ja dirigent Olavi Meeles.
Foto Sirje Viljastu
tamisele oli Teenuse Naiste
Ühendusel teinegi tähtpäev:
27 aastat ühenduse loomisest.
Ühiselt söödi suurt sünnipäevatorti. Külavanem Heino

Resik kinkis kõikidele kohal
viibinud naistele – neid oli 23
– roosiõie.

Emakeelepäeva hakati Eestis
tähistama Virumaa kooliõpetaja Meinhard Laksi (19222008) eesvõttel 1996. aastal
Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval – 14. märtsil.
Mida siis teha, et eesti
keel jääks elujõuliseks (kõrg)
hariduse ja haritlaste keeleks
ning tal oleks pikk iga? Võibolla on ka siinkohal paslik
pöörduda armastatud rahva-

kirjaniku Tammsaare poole.
Möödunud sajandi esimesel
veerandil pani ta kirja kuldsed
ja aegumatud sõnad: „Vast on
tululikum keelt tarvitada, kui
temast targutada.“
Allikas: Marju Kõivupuu
„Meie pühad ja tähtpäevad“,
2018.

Sirje Viljastu

Emakeelepäevaks

Sillaotsa muuseumi
pedagoog Liivi Miil
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Ohvriabitöötaja juurest ei saadeta kedagi minema

S

ellest aastast alustas tööd üleriigiline
ja tasuta ohvriabi
kriisitelefon 116 006 ja
nõustamisteenus veebilehel
www.palunabi.ee, kust saab
ööpäevaringselt nõu ja abi
eesti, vene ja inglise keeles.
Lisaks on aga igas maakonnas
ka tööl ohvriabitöötaja, kes
saab pakkuda põhjalikumat ja
personaalsemat nõustamist.

Tihti ei pöördu inimesed
pärast vägivalda või muud halba kohtlemist abi saamiseks
politsei poole või ei mõista, et
see, kuidas nendega käitutakse, on tegelikkuses vale või
keelatud. Lisaks võib abi küsimiseni jõudmine võtta aastaid,
sest ohvriga käivad kaasas
häbi, süütunne või hirm. Selleks, et ükski inimene ei peaks
enda murega üksi jääma, on
abiks nõustajad 116 006 telefonilt ja palunabi.ee veebilehelt. Ohvriabi kriisitelefon on
mõeldud kõigile, kes tunnevad, et on sattunud olukorda,
kus nad on kannatajad – on siis
tegemist füüsilise, majandusliku, vaimse või seksuaalse vägivallaga või hoopis hooletuse
või halva kohtlemise ohvriks
langemisega. Samuti saavad
kriisitelefonilt abi inimesed,
kes on kuritegevuse või õnnetusjuhtumi tõttu lähedase
kaotanud.
Ohvriabi kriisitelefonile
vastavad vastava hariduse ja
ettevalmistusega inimesed,
kes töötavad oma kodus eri
piirkondades üle Eesti. Et sellist teenust on väga vaja, näitab juba statistika – telefonile
on kahe kuuga helistatud 741
korda ja veebivestluse teel on
võetud ühendust 330 korda.
Kokku oli seega 1071 pöördumist.
Esimestel kuudel on kriisitelefonile pöördutud erinevate muredega. Enamasti on
helistanud perevägivalla ohvrid. Samuti on helistajate seas
neid, kes soovivad teada anda,
et keegi nende lähedane või ka
naaber on ohvriks langenud.
Lisaks on küsitud hooldusõi-

Läänemaa, Järvamaa, Hiiumaa, Saaremaa ja Raplamaa
ohvriabitöötajad
Ülle Karjane, 5340 2027 (Lossiplats 4, Haapsalu)
e-post: laane.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kirsti Pihlamägi, 5866 9626
(Leigri väljak 5, Kärdla)
e-post: Kirsti.Pihlamagi@
sotsiaalkindlustusamet.ee
Tiina Ruul, 5303 9077 (Pikk
18, Pärnu)
e-post: parnu.oa@sotsiaalkind-

guse teemal küsimusi või soovitud saada abi töökiusamise
teemal. Palju on pöördunud
üksikud, peamiselt eakad inimesed, kellel ei ole mitte kellegi teisega rääkida, kuid ometi
on mitmel juhul selgunud, et
niisama vestlemise soovi taga
peitub helistaja varasem ohvriks langemise lugu.
Kuidas saab üks telefonikõne inimest aidata? Ohvriabi
kriisitelefoni eesmärk on pakkuda ohvritele kiiret võimalust
oma mure ära rääkida. Kõne
vastu võtnud töötaja kuulab
helistaja ära, pakub talle tuge
ja ühiselt arutatakse läbi kõik
olukorra lahendamise võimalused. Olenevalt juhtumist
võivad pöördujad vajada infot
politseisse avalduse tegemise
kohta, naiste tugikeskuste või
seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste kontakte või selgitust omavalitsuste teenuste
ja toetuste kohta. Kui on vaja,
saab leppida kokku kohtumise
juba ohvriabitöötaja juures.
Oluline on välja tuua, et
ohvriabi kriisitelefoni eesmärgiks ei ole hakata asendama
politseid. Olukordades, kus
inimese elu on ohus ja on vaja
kiiret abi politseilt, kiirabilt
või päästeametilt, tuleb kindlasti esmalt valida 112. Küll
aga saab ohvriabi kriisitelefon
116 006 olla ohvrile abiks järgmise sammuna, kui politsei on
sündmuskohal käinud ja on
vaja mõelda, mida edasi teha ja
kuhu pöörduda.
116 006 numbrilt saab ohver abi ka hirmude maanda-

lustusamet.ee
Katrin Paukson, 5757 0744
(Transvaali 58, Kuressaare)
e-post: saare.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kaie Nurmsalu, 5866 9860
(Savi 2, Rapla)
e-post: rapla.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Piret Vaher(piirkonna juht),
5134331 (Tallinna 12, Paide)
e-post: jarva.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

miseks, kuna alati ei pruugi
ohver teada, mis saab temast
või vägivallatsejast edasi. Näiteks on perevägivallaohvrite
seas levinud valearusaam, et
politseisse saab pöörduda alles siis, kui vägivald on pikaajaliselt kestnud, mitte pärast
ühekordset ohvriks langemist.
Sellistest olukordades aitabki
ohvriabi kriisitelefon vastata helistajate küsimustele ja
tõsta abivajajate teadlikkust
nende õigustest ning pakkuda
sealjuures vajalikku nõusta-

mist, kes ja kus teda tema olukorra lahendamiseks aidata
saab.
Ehkki ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 saab helistaja
esmase toe ja nõu, on edasiste
ohvriabiteenuste saamiseks
vajalik ohvril pöörduda ohvriabitöötaja vastuvõtule. Igas
Eesti maakonnas on tööl vähemalt üks ohvriabitöötaja, kes
vajadusel saab inimese ja tema
murega juba edasi tegeleda.
Kui oled langenud ohvriks, siis
ei ole ükski mure liiga väike
või tähtsusetu.

Sotsiaalkindlustusameti
kriisiabiteenuse juht
Mari Tikerpuu

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)
Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee
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Meenutusi Vabaduse kolhoosi ajaloost 4
Sirje Aiaots
Algus 20.02
Loomakasvatus
Väikestes kolhoosides peeti
nagu varem taludeski igat sorti koduloomi ja -linde – veiseid,
sigu, lambaid, kanu. Kungla
kolhoosis oli isegi väike hõberebasekasvandus. Suures
ühinenud Vabaduses jäi aga
domineerivaks veisekasvatus.
Oli ehitatud oma aja tingimustele vastavaid sajakohalisi lüpsifarme Avastesse, Vänglasse,
Tiduverre, Paljasmaale, Vanamõisasse.
Seitsmekümnendate aastate alguses hakati ehitama
Pilli
suurfarmikompleksi.
Kompleks koosnes neljast farmist, igaühes 250–400 lehmakohta. Kokku oli neis kohti
tuhandele piimaandjale, lisaks
sellele veel vasikate ruumid.
Suurfarmis oli ka lüpsiplats.
Ilma selleta oleks nii suure
hulga loomade lüpsmine olnud
väga suur probleem, raske olnuks saavutada ka vajalikku
piima kvaliteeti.
Loomade piimaand jäi aastas 3500 kg piiresse. Omaaegne peazootehnik Ene Jeeser arvas, et tagasihoidlik väljalüps
tulenes jõusööda vähesusest.
Samad lehmad andis hiljem talulautades piima 5000 kg aastas ja enamgi.
Kõige suurem probleem
Pilli farmis oli ikkagi tööjõupuudus, eriti korralike ja kohusetundlike lüpsjate nappus.
On kummaline praegu mõelda,
kuidas kaader muudkui voolas
ja voolas. Tuldi kohale, kaasas
head soovitused eelmisest töökohast. Paraku jätkus töötahet
ja innukust üksnes järgmise
palgapäevani. Oli isegi juhtu-

meid, kus lüpsja tuli majandisse juba teisele ringile. Eks tuli
sellinegi vastu võtta ja loota,
et ta seekord kohusetundlikult
tööle hakkab, sest kedagi teist
ju võtta polnud.
Tööjõuga oli märksa lihtsam väikestes lautades, kus
lüpsjateks olid kohalikud inimesed, kes oma kohustustesse
vastutustundega suhtusid.
Nuumpullide jaoks oli Vabaduse kolhoosis välja ehitatud Läti farm, kus neljas laudas
oli tuhat pulli. Kuna lihaplaani
täitmisega oli pidevalt raskusi,
ehitati 1970ndate aastate lõpul Oesesse sigala. Seal kasvatati üksnes nuumsigu, põrsad
osteti mujalt sisse.
Ka
loomakasvatusjuhid
vahetusid üpris sageli. Peazootehnikutena on töötanud Hans
Aiaots, Kalju Paabo, Vello
Soots ja Ene Jeeser. Peaveterinaararstid olid Jaan Veltri,
Maile Ervin ja Kaja Palk.
Omaette nähtus Vabaduse
kolhoosis oli ulatuslik individuaalloomapidamine. See
toimus sellises mahus ja oli
niivõrd oluline, et võib öelda,
et talupidamine ei katkenud ka
kolhoosi ajal.
Võrreldes naabermajandite esimeestega oli Vabaduse
kolhoosi esimeeste suhtumine
sellesse ettevõtmisse võrdlemisi heatahtlik. Anti võimalusi
ka oma loomadele heina teha,
ei pidanud ootama, kuni kogu
kolhoosi sööt varutud oli.
Tahe ja soov loomi pidada
oli suur. Andis see ju lisa võrdlemisi kesisele kolhoosipalgale. Takistuseks oli aga kolhoosi
põhikirjaga kehtestatud nõue,
et kolhoosiperel võib olla üksnes üks lüpsilehm. Püüti siis
leida võimalusi, et ühe katuse

Läti küla Arunõmme talu naised tegemas heina oma majapidamise loomadele.

Vana-Vigala rahvamaja saal enne tänavust 23. veebruari
peoõhtut.
Foto Taimo Lehtsalu
all elaks mitu kolhoosiperet.
Kuna tol ajal elas enamasti
koos vähemalt kaks põlvkonda, pandi nad kirja eraldi kolhoosiperedena. Juhtus sedagi,
et nii mõnigi abielu jäi registreerimata, et aga oleks jätkuvalt kaks peret ja saaks ühe
lehma rohkem pidada.
Kultuurielu

Pärast Rooste kontori põlengut sai Vabaduse kolhoosi kultuurikoldeks Kesk-Vigala kultuurimaja. Maja oli ehitatud
1913. aastal seltsimajaks ja
selle paremad päevad olid juba
möödas. Sellegipoolest peeti
kulunud ja väsinud sisustusega saalis hoogsaid pidusid ja
koosviibimisi. Valdav oli ühise
pere tunne, mitte kuidagi ei
saanud peole minemata jätta.

Väga südantsoojendav oli näha
peol koos mitut põlvkonda inimesi, kuigi samal ajal linnades
oli selge vahe noorte peol ja
eakate koosviibimisel.
Kindlaks traditsiooniks oli
lõikuspidu. See toimus sügisel
peale põhiliste sügistööde lõppu. Alati ootasid pidulisi kaetud lauad. Toidud valmistasid
söökla kokad, kuid oma abi ei
keelanud ka kontorinaised.
Lõikuspeol autasustati ja kiideti tublimaid töömehi. Järgnes tants ansambli saatel.
Traditsiooniks oli ka tööveteranide pidu, mida peeti
igal talvel. Kokkutulnud pensionäridele olid samuti kaetud lauad, õnnitleti ja tervitati
aasta jooksul pensioniikka
jõudnud mehi-naisi, mälestati
meie seast lahkunuid. Järgnes
jalakeerutus ja muu seltskond-

13. märts 2019
lik tegevus.
Kultuurimajas näidati ka
kinofilme, korraldati pidusid
nimekate ansamblitega nagu
Palderjan ja Apelsin.
Kesk-Vigala kultuurimaja
olukord muutus aastatega üha
viletsamaks. Kolhoosi juhatus
otsustas seda mitte enam remontida, vaid ehitada uus kultuurimaja kolhoosi keskusse
Vana-Vigalasse. Suuremõõtmeline hoone valmiski 80ndate aastate lõpul.
Selles on suur saal, mis
nähti ette nii kultuurisündmusteks kui ka spordiüritusteks. Kahjuks puudus algselt
saalis lava, mis on nüüd juurde
ehitatud. Hoones on ka sööklaruumid, mis mõnda aega oma
funktsiooni täitsid. Praeguseks on kultuurimaja taas aktiivselt kasutuses.
Olulise osa vaba aja sisustamisest ja kontaktide loomisest moodustas suhtlemine
teiste majandite töötajatega.
Nii olid 1970ndail aastail väga
populaarsed Kasari mängud.
Neist võtsid osa Kasari jõgikonna maadel asuvad kolhoosid-sovhoosid: Vigala kolhoos,
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Vabaduse kolhoos, Teenuse
kolhoos, Varbola sovhoos,
Märjamaa sovhoos, Tasuja kolhoos, Kasari kolhoos, Kirbla
sovhoos.
III Kasari mängud toimusid 1975. aastal Vabaduse kolhoosis Tiduveres. Kõigepealt
olid võistlustules spetsialistid.
Agronoomid nägid vaeva väetiste, heintaimede ja seemnete
määramisega, lisaks granaadi
täpsusvise ja kätekõverdused.
Zootehnikud demonstreerisid oma osavust lüpsimasina
kokkupanekul ja teadmisi
söötade tundmisel. Mehhanikud võistlesid masinaosade
tundmises ja traktoriga täpsussõidus. Majandijuhid katsusid jõudu auto vigursõidus.
Järgnesid kergejõustiku- ja
võrkpallivõistlused.
Viimased kulgesid küll vaheldumisi
äikesevihmahoogudega, mis

Palju tänu kõigile, kes
oma häälega mind ja Isamaa Erakonda Riigikogu
valimistel toetasid!
Villu Karu

KVALITEETSED HAMBAPROTEESID MEILT!

12. märtsil alustab Haldja Hambaravis vastuvõtte kogenud
proteesiarst TIIU UMALAS.
Vastuvõtud toimuvad TEISIPÄEVITI.
NB! Haldja Hambaravi omab haigekassa lepingut laste ja
täiskasvanute ravi hüvitamiseks. Samuti on võimalus kasutada
proteesihüvitist.
Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi sügava füüsilise või vaimse puudega inimestele,
kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende
inimeste hambaravi tasub haigekassa kogu ulatuses ehk
hambaid saab tasuta ravida kogu elu. Seda siis, kui patsiendile
on määratud arsti poolt elupuhuse hambaravi diagnoos. Tasuta
hambaravi ei kehti kõikidele puudega inimestele. Haigekassa
on seadnud kindlad kriteeriumid, millele puudega inimese
terviseseisund peab vastama, et ta saaks elupuhust hambaravi. Õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi perearst
või eriarst, mitte hambaarst! Palume aega broneerides meid
teavitada erivajadusest.
Asume Pärnu mnt 30,
Märjamaa
Oleme avatud
E-R 9.00-17.00
Registreerimine ja info
tel 578 774 74
Tegevusluba nr L03757

aga ei vähendanud võistkondade võitlusvaimu. Õhtu jätkus isetegevuslaste esinemise
ja seltskondliku tegevusega.
Tuntud koduloolane Mihkel
Aitsam näitas filmi Vigalast ja
rääkis Vigala ajaloost.
1976. a algatati uus traditsioon – sotsialistlik võistlus
Pärnu rajooni Soontagana ja
Vahenurme kolhoosi ning Rapla rajooni Vabaduse kolhoosi
Oleme tänulikud peredele, kes 9. märtsil osalesid
rahvamajas perepäeval.
Jagatud, joonistatud ja kirjutatud ideed pärimusmajast
ja- õue kohta on väga toredad ja väärivad elluviimist.
Täname Lemmiku poodi ja
Tiina Lilleaeda.
Wäega Wärgi
mees- ja naiskond

vahel. Paljukest seal sotsialistlikust võistlusest räägiti,
kuid kokkuvõtete tegemised
kujunesid spetsialistidele mõnusateks lõõgastavateks kokkusaamisteks, mis lõppesid
rajooni piiril asuval Avaste jõe
sillal šampusejoomisega.
Järgneb

Olevi Puukool OÜ müüb
Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
laupäeval, 16. märtsil
kell 10–13
toidukartulit, köögivilju,
mett (Tunnustatud Eesti
Maitse) ja hapukapsast
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!
* Tööriistade ja kaubikute rent
* Akende müük ja paigaldus, mõõtmine
* Kasutatud kodumasinate müük. Järelmaksu võimalus
* Kodumasinate remont
ja paigaldus
Facebook.com/kasutatud kodutehnika
Pärnu mnt 68
Tel 5566 9903
Avatud E–L

Head uued ja tuttavad käsitöösõbrad!
14.03 kell 18 tikime. Kel vaja algõpetust - rõõmuga aitame.
Alustame suvelaagri jaoks raamatukaante tikkimist. Tule
julgelt, sest tikkida on tore! Osalustasu 7 eurot. Materjalid
olemas kohapeal.
Lisaks saab kaunistada portselani nii pulbervärvide kui ka
siirdepiltidega. Võimalus kanda tassile-taldrikule ka nimesid.
Eve ja Tiina, ewebur@gmail.com, tel 5615 7757

HAIMRE RAHVAMAJAS 23. märtsil kell 21.00

Tantsuks mängivad
OMAD POISID
Vahepaladena sõnaline estraad näitetrupi
MOKAKOBIN esituses
Pääse 8 € *** Õnneloos
Laudade tellimine tel 5561 6926
Alla 18-aastased koos vanema saatjaga!
Kallid sõbrad, kinkige endale tõeline pidu!
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K 13.03 kl 16.40; 21.00
„KAPTEN MARVEL” 3D
USA märuli-ulme-seiklusfilm
2.08 (MS –12)
K 13.03 kl 19.00
„KÜLM SÕDA”
USA draama 1.28 (K –16)
K 13.03 19.00 „KÜLM SÕDA”
USA draama 1.28 (K –16)
N 14.03 kl 17.00; 19.00
„ ARKTIKA”
USA draama 1.37 (MS –12)
N 14.03 kl 21.00
„KÜLM SÕDA”
R 15.03 kl 15.00
„VÄIKESE PÕHJAPÕDRA AILO SUUR SEIKLUS”
PRANTSUSE kogupere dokumentaal-seiklusfilm
1.26 eesti keeles
R 15.03 kl 17.00; 19.00; 21.00
„MEHED”
EESTI komöödia 1.36

L 16.03 kell 18.30

„TÕDE JA ÕIGUS”
EESTI – ALLFILM draama
2.45 (MS –12)

Märjamaa Nädalaleht
Otsime oma sõbralikku ja toimekasse meeskonda
POSTIKULLERIT,
kelle peamiseks tööülesandeks on posti- ja pakisaadetiste sorteerimine ning kliendile kätte toimetamine.
Töö toimub täiskoormusega E–L algusega 6.30.
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on B-kategooria juhtimisõigus,
vähemalt põhiharidus ning eesti keele oskus
vähemalt suhtlustasandil.
Töökoht on nii Raplamaal kui Märjamaal.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressil
cv@omniva.ee või võta ühendust
telefonil 5805 8858.
Naiskodukaitse Märjamaa jaoskond
kutsub kõiki inimesi
esmaspäeval, 25. märtsil, küüditamisohvrite mälestuspäeval
päikesetõusul mälestushetkele.
6.00 kogunemine
Märjamaa kiriku parklas.
6.08 küünalde asetamine küüditatute
mälestusplaatide juurde kirikuaias,
millele järgneb mälestushetk.
Palume igal osalejal kaasa võtta
kalmuküünal.

P 17.03 kell 10.00

„TÕDE JA ÕIGUS”
P 17.03 kl 13.00; 15.00
„VÄIKESE PÕHJAPÕDRA
AILO SUUR SEIKLUS”
P 17.03 kl 17.00; 19.00; 21.00
„MEHED”
E 18.03 kl 17.00; 19.00
„MEHED”
E 18.03 kl 21.00
„ ARKTIKA”
USA draama 1.37 (MS –12)
T 19.03 kl 15.00 „VÄIKESE
PÕHJAPÕDRA AILO SUUR
SEIKLUS”
T 19.03 kl 17.00; 19.00; 21.00
„MEHED”
K 20.03 kl 17.00; 19.00
„GRETA”
USA põnevusdraama
1.45 (K –14)
K 20.03 kl 21.00 „KURSK”
USA märuli-ajalooline draama
1.57 (MS –12)

HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

22. aprillil alates 10.00
MÄRJAMAA
KULTUURIMAJAS
Ette registreerimine
tel 482 0075, 5656 4614

13. märts 2019
Klubi Elulust tuleb kokku
21. märtsil kell 11
Märjamaa sotsiaalkeskuses

Kõlavad
soovitud
pillilood
Otu Vaarmanilt
Kaetud on kohvilaud.
Omaosalus 2 eurot

70 aastat
Mustast
maarjapäevast
Sillaotsa Talumuuseum
kutsub
25. märtsil kell 14.00 muuseumi näituseküüni Siberi-tee läbikäinuid, meie
hulgast lahkunud küüditatute järglasi ja kõiki
teemast huvitatuid. Koos
meenutame, arutleme,
talletame ning täpsustame aastatetaguseid
sündmusi.
Teemat aitab järjel hoida
Eesti Mälu Instituudi
teadur-kuraator Martin
Andreller.
Muuseum ja Eesti Mälu
Instituut on tänulikud, kui
võetakse kaasa tolleaegseid kirju, fotosid, dokumente. Teeme omaniku
loal kohapeal koopiad ja
originaali anname soovi
korral tagasi.
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Märjamaa rahvamajas
15. märts kell 18
Gümnaasiumi Outmo:d
16. märts Soome riiete müük
16. märts kell 11 Mälumäng
üksikmängijatele
17. märts kell 14
Gongiteraapia
19. märts kell 17 koolitus
lastevanematele, eelregistreerimisega pereklubi@mail.ee
21. märts kell 10–14.30
Doonoripäev
23. märts kell 19 Segarühma

Tantsukas 20. aasta kontsert
2. aprill kell 19
Vana Baskini Teatri etendus
„Ja mida teile palun“
5. aprill kell 11 Viljandi Lasteteater Reky etendus „Sööbik ja
Pisik“, pilet 8.7. aprill kell 17 Margus Tabori
„Mamma lood ehk hiiu eluvilosoohvia“, pilet 12.-/15.18. aprill kell 19 Ugala Teatri
etendus „Meistrite liiga“, pilet
12.-/15.22. aprill kell 10 Silmaarst ja
prillide müük, eelregistreerimisega
26. aprill Comedy Estonia,
piletid Piletilevis ja tund enne
algust kohapeal
3. mai kell 11 Kuressaare LinMeie hulgast on lahkunud
SULEV SIREL
12.12.1926–07.03.2019

Varbola rahvamajas
15.03 kell 18 Piia Kõveriku
kursus/õpituba „Tatraleiva
valmistamine”, 5.22.03 kell 18.00 Kalligraafiakursus, hind 5.29.03 kell 18 Piia Kõveriku
kursus/õpituba „Magustoidud
toortoidust”, hind 5.30.03 kell 10 Angelika Sonemari terviseloeng „Väsimusest priiks”, hind 5.-

Ärasaatmine
15. märtsil kell 11.00
Märjamaa rahvamajast.
Leinavad abikaasa ja poeg

Avaldame kaastunnet
perele
SULEV SIRELI
surma puhul.

Info tel 502 7322

Märjamaa
Tarbijate Ühistu

Mälestame
SULEV SIRELIT

Mälestame, süütame küünla
ja meenutame Sind,
hea naabrimees
SULEV SIREL.

Avaldame kaastunnet
omastele.

nateatri lasteetendus „Sipsik“
4. mai naisrühm „Ülejala Sussisahistajad“ juubelikontsert
8. mai kell 17 Pillerpalli lasteaia emadepäeva kontsert
10. mai kell 19 Ansambel „Naised köögis“ kontsert, pilet 15./18.Ly galeriis
Viive Noore graafikanäitus
„Armastuse puu“
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.ee

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg –
see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
SULEV SIREL
Puhka rahus.
Südamlik kaastunne perele
Majanaabrid
KÜ Kallis Oma Kodu
…siiski tasub
olla, eksida, ihata,
teada tahta, kus tera asub,
armastada ja vihata,
ning näha, et hallimast
hallim
meri vahel on sinine,
ja tunda: on kallist kallim
kullateraga inime.
/E. Niit/

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 13. märts
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 14. märts
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 15. märts
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 17. märts
Paastuaja 2. pühapäev
11.00 Missa (kogudusemaja)
Esmaspäev, 18. märts
7.30 Missa (kogudusemaja)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 19. märts
7.30 Missa (kogudusemaja)
EEKBL Märjamaa
vabakogudus
Jumalateenistus pühapäeviti
kell 14 Pargi tn 19
EELK Kullamaa
Püha Johannese kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11
EELK Vigala Maarja
kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11

Mälestame
GALINA RAPPUT

Sügav kaastunne
Ehale ja Aavole.

Avaldame kaastunnet
abikaasale ja
tütardele peredega.

Elle, Taivi, Inna

Teekaaslased Midrimaalt

Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele
Sulevi Sireli
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet
Toomasele isa
EINAR VAIKMAA
surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Toomasele perega isa
EINAR VAIKMAA
surma puhul.

Märjamaa Saun

Perekond Arnover

Meeli, Sveta, Helve, Hilja,
Leo ja Laine Maidla külast

Kunagised
Märjamaa kondiitrid
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Mälestame
veebruarikuus
lahkunuid
Vilma Metsküla
Linda-Helmi Varbola
Juhan Berlin
Marta Männaste
Endel Sihimets
Lembit Lauris
Galina Rappu
Einar Vaikmaa
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TEENUSED
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee
Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse
puutub, küll koos lahenduse leiame. Marko, tel 5399 2362

94 Linda Keller
89 Melita Holtsmann
86 Linda Lendsalu
86 Lembit-Ferdinand Ermann
85 Elju Aleksejeva
80 Leena Viet
80 Taimi Liiv
80 Heldi Merila
80 Elgi Lipand
80 Sulev Vimm
78 Evi Veesalu
78 Viivi Plamus
78 Malle Veimann
78 Ilmar Sillaste
77 Vilma Pihu
77 Laine Kuusk
70 Aime Kakko
70 Ülo Hakk
65 Ilo Toomson
65 Lembit Pappel
65 Kalle Viisalu
Lemmiku kauplus võtab
tööle osalise tööajaga
KORISTAJA
Tel 5624 8237

ISSN 2613-3253

ost
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee
Soovin osta nõukogudeaegse
auto või mootorratta. 5688 6132

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968

üürile anda

Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 554 7270 Neeme

Üürile anda 1-toaline korter Märjamaal. Tel 5645 0325

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee

Anda üürile 3-toal möbleeritud korter Orgital. Lisainfo tel 5645 6524

KATUSETÖÖD, lame- ja viilkatuste ehitus-remonttööd.
Tel 5610 4531

TÖÖ

Haljastustööd, tänavakivide paigaldus. Tel 5676 7954,
liivranda@gmail.com

MÜÜK
Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte ja
paigaldus. Hinnad soodsad.
Tel 505 4355
Müüa lõhutud 50 cm küttepuud.
Info 5362 3113

Ostan garaažiboksi
Märjamaal.
Tel 5555 4494

OÜ teeb ehitus- ja remonttöid korteriühistutele, eramutele ja taludele.
Kõik sise- ja välistööd.
Tel 5197 7698

EDU KAUPLUSES
igal teisipäeval

Talusse vajatakse lüpsjat.
Tel 5307 3874

VanaVaraVaramu
Mööbel, jalgrattad
Orgital lihatööstuse kõrval
Tel 505 4450
www.tiktak.ee

KIVI JA MOODULKORSTNATE EHITUS,
REMONT,
PLEKITÖÖD

Vajatakse
vanametallipunkti
vastuvõtjat Märjamaal.
Töö hooajaline
1. aprill - 1. november.
Väljaõpe kohapeal.
Sobiv töökoht ka aktiivsele
pensionärile.

Tel 554 869
edissonehitus@gmail.com

Soovi korral võtta ühendust
allan@taeblaauto.ee või
tel 50 40 429 Allan

ÜDRUMA
AUTOTEENINDUS
pakub tööd
Hooldustehnik Meistrile

REINU-EINARI OÜ
otsib enda meeskonda
TRAKTORISTI
ja
KUIVATIOPERAATORIT

Kontakt:
Läänemaa, Lääne-Nigula
vald, Üdruma
Tel: 5358 4508
CV saada:
risto@reinueinari.ee

Kontakt:
Läänemaa, Lääne-Nigula
vald, Üdruma
Tel: 5358 4508
CV saada:
risto@reinueinari.ee

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1020 eksemplari

13. märts 2019

kliendikaardiga
kõik kaubad
10% odavamad
Kliendkaardiga kõik kaubad
igapäevaselt 2–5%
soodsamalt.

Välja 2 Märjamaa
• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik
tuntud firmade uusi
rehve
uued SUVErehvid
soodushinnaga
13” al 28 €
14” al 30 €
15” al 34 €
16” al 39 €
17” al 47 €
18” al 58 €
19 ” al 64 €

Küsi pakkumist!
• Autode kiirpesu alates
8 eurost
56 59 824
jansenrehvid@hot.ee
www.jansenrehvid.ee

Märjamaa valla infoleht
Toimetus 78304 Märjamaa
Tehnika 11 tuba 10, telefon 5306 5805
Toimetaja Reet Saar
reet.saar@marjamaa.ee

