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Maal elamise päev pakkus rohkem huvi kohalikele
Liikumine Kodukant
korraldas
laupäeval, 28. septembril
üle-eestilise maaelu
väärtustava algatuse
„Maal elamise päev“.
Eesmärk oli tutvustada
elukeskkonda
maal koos sealsete
teenuste, töökohtade,
seltsitegevuse, vaba
aja veetmise võimaluste ning
pakutavate elukohtadega. Ettevõtmisega tuli kaasa 36 valda (Eestis on praegu 64 valda
ja 15 linna).
Märjamaal hakkas ettevalmistuste käigus lisanduma
aina rohkem neid, kes soovisid
end sel päeval tutvustada ja lõpuks sai kokku 17 nime.
Vallamajas oli päeva staap.
Siit said soovijad külastuskaar
di, et sellele kohtade läbimise
kinnituseks kleepse koguda, ja
edasi oli igaühe vaba valik, mis
järjekorras tutvumisringile
minna. Need, kes kõik punktid
läbi käisid, said lõpuks vallamajas endale loosiga ka väikese auhinna tõmmata.
Vallamaja välistrepil avasid ametnikud väikese kohviku, kus suupistete eest raha
ei küsitud. Samas kõrval olid
kahe kinnisvarabüroo letid.
Maaklerid kinnitasid kontori
ustele infolehed neist arvukatest objektidest, mis Märjamaa vallas müügis on.
Pea igas kohas, kus see
vähegi võimalik oli, pakkusid
vastuvõtjad ka mingit tegevust. Nii oli rahvamajas päeva
jooksul koguni kolme erineva
treeningu tutvustus, muusikaja kunstikoolis sai ise joonistada ja pille proovida, koolimajas

oli orienteerumismäng ja sai
võistu ronida. Päästekomandos võis pugeda päästja riietesse, siin jagati ka mitmesuguseid teemakohaseid kleepse
ja trükiseid. Maadlusklubi
Juhan kutsus rammu katsuma
ja ujula vette, sotsiaalkeskuses sai koos lauluklubiga laulda. Väga aktiivselt võeti Järta
spordikeskuses osa discgolfi
võistlusest. Kui siinkirjutaja
kohapeal käis, oli parklas oma
paarkümmend autot, aga vestluskaaslased ütlesid, et mõnikord on siin veel palju rohkem
sõidukeid ja inimesi.
Päeva ühed erilisemad kohad olid need, kuhu muidu ei
pääse. Nii oli võimalus jalutada
Oniari ettevõtte õuel ja kuulda
lähemalt nende elust. Avatud
uste päev oli ka kunagises
preestrimajas, kus pärast põhjalikku uuenduskuuri saab öömaja rentida. Oma plaane tutvustas MTÜ Wäega Wärk, kes
kutsus tulevase pärimusmaja
õuele. Siin mängiti pilli, kampa
võeti ka hiljuti Märjamaa valda elama kolinud pillimees ja
pillimeister Leho Laaser, kes
näitas oma pille ja töövahendeid.
Päikseline sügispäev soosis tahet kodust välja tulla.
Massid just ei liikunud, aga
kõik, kellelt muljeid sai küsi-

tud, kinnitasid, et see on vahva
ettevõtmine. End registreeris 689 osavõtjat, neist 116
olid väljastpoolt meie valda.
Ennekõike saigi sellest tore
kogukonnapäev.
Märjamaa
vallavanem Merlin Suurna
sõitis päeva jooksul läbi kõik
punktid ja kinkis tänutäheks
lahtiste uste eest Lemmiku
poes küpsetatud leiva. Teema
üle arutledes tekkis mõte, et
selline kogukonnapäev võiks
järgmisel sügisel kohapeal olla
ka siis, kui üleriigilist ettevõtmist ei ole.
Reet Saar

Pildivalik jätkub lk 2.
Fotod Reet Saar
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Kliendilehed jõuavad nüüd postkasti teibitult

E

elmisel nädalal, kui
AS Eesti Post kutsus
koostööpartnerid
pealinnas Pallasti
tänava majas asuva reklaami komplekteerimise liini
avamispeole, sai siinkirjutaja
jaoks vastuse küsimus, miks
saabuvad viimasel ajal postkasti teibiga kokku köidetud
reklaamid.

Kõiksugu kliendilehti ja
reklaame pannakse meie postkastidesse hulganisti. Vastuvõtjad põhjendasid, miks
on postiäris on väga oluline
vähendada käsitsitööd: palgasurve on suur ja kui seda
ei suuda ohjata, kajastub see
teenuste hindades. Nüüd on
abiks suure jõudlusega tark
tootmisliin.
Tootmisjuht Eduard Saul
rääkis, et uue liini soetamine
on postiäri viimaste aastate
suurim projekt. Mullu sorteeriti ligi 100 miljonit eksemplari mitmesuguseid lehti ja selle

töömahu vähendamiseks tuli
otsida uusi lahendusi. Kui enne
suudeti mehhaaniliselt komplekteerida 45% kliendilehti,
siis nüüd 100%. Saul nentis, et
osa reklaami on küll liikunud
sotsiaalmeediasse, kuid järsku
pabermaterjalide langust pole
ette näha. Eelnevalt käisid nad
teiste riikide valikutega tutvumas. Välja valiti Šveitsi firma Ferag, kust osteti kallim,
kuid ka tootlikum liin. Muide,
sellised liinid töötavad praegu
vaid Prantsusmaal, Saksamaal
ja nüüd ka Eestis.
Pooleteise kuuga üles pandud liin suudab komplekteerida kandepäevaks umbes 520
000 komplekti materjale. Kui
seda siin ei tehtaks, tuleks see
töö ära teha kandekeskusetes nagu seni. Seadme jõudlus
on nii suur, et nüüd suudab
Omniva aadressita reklaami,
sealhulgas kliendilehti, samuti
valdade lehti komplekteerida
kahe päevaga varasema kolme
tööpäeva asemel. Uus liin suu-

Sel suvel hakkas Eesti Posti peamajas tööle suure jõudlusega reklaami komplekteerimise liin, mis pakib kliendilehed ja
muud materjalid juba kandepiirkondade kaupa portsudesse.
Esiplaanil on seekordsed materjalid komplekteerimise ootel.
Foto Reet Saar
dab ühte pakki kokku panna
erinevast materjalist trükiseid
(paksem ja õhem, kriitpaber
või tavaline paber). Takistuseks pole ka erinev formaat,
vaid alla A5 lehti see „üles ei
korja“. Liin suudab ka vigu leida ja parandada, nt kui ühte
pakki jääb mõni eksemplar panemata, liigub see ports uuele
ringile ja saab kätte õige arvu.
Eesti on jagatud 300 postipiirkonnaks ja uude masinasse on
sisestatud vajalik info kanderingide kaupa. Nii saab kohalik
postiljon juba oma ringil vajaliku arvu kokkuteibitud reklaame. Lisati sedagi, et kasutatav teip on keskkonnasõbralik
lahendus.
Külalised uurisid, kes mää-

rab pakis kliendilehtede järjekorra. Saul selgitas, et nemad
järjekorda ei müü (mõnel pool
on teenus kallim, kui trükis
on kas pealmine või alumine),
kuid nad vahetavad eri nädalatel ise kliendilehtede järjekorda.
Tootmisjuht lisas, et liin on
korralikult tööle saadud, kuid
mõistagi on veel palju selle võimalusi õppida. Suurim probleem pidi olema hoopis Eesti
väiksus: mõnel kanderingil on
vaid paarkümmend postkasti,
see tähendab, et suure jõudlusega masinale tuleb anda palju
erinevaid tööülesandeid
Reet Saar

Tulemas on Märjamaa valla külaliikumise XVI tänupäev, mille raames tahab
Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus taaskord tänada tublisid inimesi ja
organisatsioone. Külavanemate ühendus ootab ettepanekuid nende tunnustamiseks koos lühikese põhjendusega
hiljemalt 14. oktoobriks 2019. a
e-postile kirsti.mau@marjamaa.ee.
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SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab

ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte
alustamiseks ja oskused ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse teemad:
• strateegiline planeerimine väikeettevõttes,
• turundus ja müük,
• finantsjuhtimine ja -planeerimine,
• juhtimine.
Koolitajad on Elmo Puidet, Andro Kullerkupp ja Siiri Einaste.
Koolituse käigus koostab osaleja praktilise suunitlusega
äriplaani ja tegevuskava.

Koolitus toimub: 21., 25. oktoobril, 06., 21. ja 28. novembril Rapla Haldushoone (Tallinna mnt 14) II korruse
saalis.
29. oktoobril Rapla Kultuurikeskuse (Tallinna mnt
17a) I korruse Valgre toas. 12.detsembril TaevaniMaani
Meistrikojas (Koidu 20/2, Rapla) kõigil päevadel kella
10.00-17.00.
Osalemistasu: 50 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.

Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.raek.ee. Osalemissoov ja ankeet tuleb täita
hiljemalt 14.oktoobriks.
Tähelepanu! Kohtade arv on piiratud.
Lisainfo Tatjana Schults tatjana@raek.ee ja 489 4750.

Kokkuvõte Juhani klubi
maadlussuvest
14. septembril peeti Kivi-Vigalas juba 25. Vigala Lahtise Mati
võistlused. Osales 99 maadlejat Eestist ja Lätist.
Esikohale tulid: Rasmus
Kuik (noorte 32 kg), Andreas
Välis (juunioride 87 kg) ja
tüdrukutest Heidi Laasma (32
kg), Rebecca Laidna (36 kg),
Lisette Bötker (44 kg), Getter Tõnstrem (50 kg), Mirjam
Kask (56 kg) ja Kätlin Sikk (62
kg).
Hõbedale maadlesid end
Loore-Liisa Bötker, KristoferRobin Remmel, Armo Aun, Philip Abt ja Sander Roosileht.
Pronksmedalid said Karl
Tõnstrem, Eeva-Lotta Remmel, Karl-Rasmus Lehismets,
Kristen Kanarbik, Mike Siemers, Laura Maivel, Anna Baranova, Gerda Asumets ja Helena Truber.

ja U-18 vanuseklassile. Eesti meistriks tulid: Rebecca
Laidna, Annely Lillepool, Getter Tõnstrem, Mariette Liigend, Romanis Siiman, Mike
Siemers, Helena Truber, Nele
Truber. Teise koha saavutasid
Heidi Laasma, Mirjam Kask ja
Sandra Plamus.

24. augustil toimusid Rakveres sumomaadluse Eesti
meistrivõistlused U-14, U-16

Harri Koiduste

24. augustil Soomes Turus
toimunud Kalle Mäkise mälestusvõistlustel saavutas Lisette
Bötker esikoha -45 kg kehakaalus.

PILTUUDIS
Sillaotsal peksti reht ja tehti sporti. Seekordne mihklipäeva tähistamine 27. septembril oli muuseumis eriline. Ühendatud olid rahvatraditsioonid ja sport. Valgu kool tähistas oma spordinädala
lõpetamist muuseumis ja siin oli ka traditsioonilise jooksu lõpp-punkt. Tehnilistel põhjustel jõudis
„EV100 igas külas“ mälestusplaat muuseumisse alles päeva teises pooles, mil rehepeksuga tegeles juba uus muuseumikülastajate seltskond. Plaat sai auväärse koha Talupojatarkuse teavitustare seinal. Mitut ettevõtmist tõsine tööpäev ühendas jäägu lugejate kokku arvata.
Tekst ja foto Kalju Idvand

2. oktoober 2019

13. juulil 15. Eestimaa suvemängudel saavutas Hannes
Välis sumomaadluses -85 kg
kaalus II koha. Naistest sai
Sandra Plamus -80 kg esikoha
ja Mariette Liigend +80 kg II
koha.

Kataloonias peetud CSTI
mängudel
kreeka-rooma
maadluses saavutas Raido
Liitmäe -87 kg kaalus esikoha
ja Ardo Pajur -97 kg II koha.
Võistkondade võistlustel saavutas Eest võistkond II koha.
Samas peetud rannamaadluse võistluste saavutas Raido
samuti esikoha -90 kg kaalus.
Raido tunnistati ka mängude
parimaks meessportlaseks.

Märjamaa
Valla
Raamatukogu
lastekogus
Laupäeval,
5. oktoobril
kell 12.00
MARI MUINASJUTUHOMMIK
koos
meisterdusega.
Palun võta kaasa
värvilised
pliiatsid.
Info tel 482 1181

2. oktoober 2019
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„EV 100 igas külas“ jõudis ka Vigala küladesse

L

aupäeval, 28. septembril kogunes
Vängla küla rahvas
külaplatsile külakivi
juurde, et saada kätte EV 100
tänuplaat.

Selline projekt kestab juba
teist aastat ja asja mõte on
selles, et Eesti Vabariigi suur
juubel jõuaks iga inimeseni ka
kõige kaugemas külas; et külakogukond oma riigi ja kodupaiga hüvanguks tulevikku vaatavalt tähistaks meie riigi suurt
tähtpäeva.
Juubelist osavõtt eeldab
kindlasti ka kingituse tegemist
vastavalt oma võimalustele.
Vängla külarahvas otsustas
anda külaplatsile värskema
ilme noorte tammede istutamisega ning sellega austada ka
meie endise külavanema Jaan
Viska mälestust.

Vängla küla rahvas külakivi juures.
Vigala osavalla 27 külast
osales selles projektis ühtekokku viis küla.Tõnumaa ja
Vanamõisa küla paigutasid külaplatsile kivi tahvliga, millel
jäädvustatud nende esmamainimise aasta – Tõnumaal 1420

ja Vanamõisal 1512. Leibre
külas asuv tuntud mahetatratoodete valmistaja Tõrvaaugu

Mahe Talu paigaldas oma õuele
lipumasti. Kivi-Vigala küla kingituseks on bussiootekoja rekontrueerimine. See töö ootab
veel tegemist.
Pärast plaadi kättesaamist
koguneti Vängla külas Veskimäe tallu kohvilauda, et saada
infot plaadi üle andnud Vigala
Külade Ümarlaua esindajalt
Liina Kikaselt ja arutada muid
külaellu puutuvaid küsimusi.
Üheskoos tõdeti, et kõige suurem kingitus Eesti Vabariigile
on meie ühtehoidev ja üksteisega arvestav külakogukond,
meie soov ja tahe elada maal.
Sirje Aiaots

ADAM BD AS OTSIB
EKSPEDIITOR-KAUBIKUJUHTI

Adam BD AS põhitegevusalaks on professionaalseks kasutuseks mõeldud jõuluvalgustuse tootmine ja müük. Adam
Decolighti lisateenuste hulka kuuluvad ka kujunduste ja
arengukavade koostamine, dekoratsioonide paigaldamine,
demonteerimine, hoiustamine ja hooldamine.
Otsime enda Märjamaa kollektiivi alalist kaubikujuhti
kelle põhiliseks tööülesandeks on kaupade ja toodete vedu
klientidele ning kaubaveo korraldamine erinevate ladude
vahel.
Kaupade põhiline veosuund Märjamaa-Tallinn-Märjamaa.
Tööle asumise aeg kokkuleppel.

ADAM BD AS OTSIB
LAOTÖÖLIST-KOMPLEKTEERIJAT
Otsime enda Märjamaa kollektiivi hooajalist (okt-dets) laotöölist-komplekteerijat kelle põhilisteks tööülesanneteks on toodete/dekoratsioonide komplekteerimine ja ettevalmistamine
transpordiks ning kauba vastuvõtmine ning ladustamine.
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
Lisaküsimuste korral palun
helistage +372 56 999 566, büroojuht Kairi Kolbin.
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Märjamaa rahvamaja ringide ajad
Esmaspäev
13.15 Ukulele pilliring – Eliisa
Elfenbein
PILLIRUUM
14.00 Saviring – Piret Marks
KELDER
15.00 Laste lauluring 7–10 a
Marika Kosubenko
LAULUKLASS
15.30 Draamastuudio – Annabel Vaarma

SAAL / NOORTEKESKUS
17.30 Tervisevõimlemine –Elviira Aruksaar
GALERII
17.30 Naisrühm VIIMIKUD –
Darja Lehtsalu
SAAL
19.00 Naisrühm LUISKAJAD –
Karin Andesalu
SAAL
19.00 Naiskoor PAULA – Maiu
Linnamägi

GALERII
20.00 Segarühm KAAREKE –
juhendaja Riho Pohla
LAUKNA LASTEAED
Teisipäev

14.00 Saviring - Piret Marks
KELDER
17.15 Võistlustantsuring
4–9aastastele, tantsuklubi
Mustang
GALERII
18.30 Segaansambel CERES –
Kadri Jüriado
MUUSIKAKLASS
19.00 Naisrühm ÜLEJALA
SUSSISAHISTAJAD – Karin
Andesalu
SAAL/GALERII
19.00 Mälumänguklubi (kuu
esimene teisipäev) – Tiiu Pippar
PEEGLISAAL
19.30 Segarühm TANTSUKAS –
Tiina Kokemägi, Darja Lehtsalu
GALERII/SAAL
Kolmapäev

14.00 Karmoškaõpe ja lõõtspilli õpituba – Eve Burmeister
KUNSTIKLASS
15.30 Segarühm TANTSULKA –
Tiina Kokemägi, Darja Lehtsalu
SAAL
16.30 Muusikaring (5–7 a) Reelika Põldmann, Kadri Jüriado
MÄNGUTUBA
17.20 Muusikaring (3–4 a)
– Reelika Põldmann, Kadri
Jüriado
MÄNGUTUBA
18.00 Naisansambel CANTARE
– Ülle Tammearu
SIPA MÕIS

18.30 Segarühm TANTSURÕÕM
– Darja Lehtsalu
SAAL/GALERII
18.30 Segakoor RELLO – Thea
Paluoja
GALERII/SAAL
19.00 Latiinotantsuring – Eha
Allika
SIPA MÕIS
20.00 Segarahvatantsurühm
HOPSANI – Ilona Noor ja Riho
Pohla
SAAL/GALERII
Neljapäev

14.00 Laste loovusring – Eve
Burmeister
KUNSTIKLASS
15.30 Segarahvatantsurühm
HOPS – Darja Lehtsalu, Tiina
Kokemägi
SAAL
17.00 Segarahvatantsurühm
HOPSTI – Darja Lehtsalu, Tiina
Kokemägi
SAAL
17.15 Võistlustantsuring
4–9aastastele, tantsuklubi
Mustang
GALERII
17.30 Käsitööring – Eve Burmeister
KUNSTIKLASS
18.30 Linetants – Gairy Salk
SAAL
18.30 Dance&Body – Kristina
Oss
GALERII
20.00 Segarahvatantsurühm
LAABERJALG – Darja Lehtsalu
SAAL
19.30 Lihastreening – Kristina
Oss
GALERII
Pühapäev

11.30 Argentiina tango – Ilmari
Mäng
GALERII
12.00 Segarahvatantsurühm
TANTSULKA – Darja Lehtsalu,
Tiina Kokemägi
SAAL
14.00 Seltskonnatants – Aime ja
Alari Liiv
SAAL
17.00 Dance&Body – Kristina
Oss
GALERII
18.00 Lihastreening – Kristina
Oss
GALERII
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Tegevused Märjamaa Sotsiaalkeskuses

M

ärjamaa sotsiaalkeskuse päevakeskuse tegevused
eakatele ja puuetega inimestele.

Kodukaunistamiseja
käsitöö ring esmaspäeval, 14.
oktoobril 12.00. Oodatud on
kõik, kel on soovi üheskoos
teistega midagi ilusat ja praktilist valmistada.
Looduslikke-,
erinevaid
taaskasutus- ning käsitöömaterjale kasutades valmivad
kaunid esemed, ruumikaunistused, kingitused, lilleseaded
ja praktilised kodutekstiilid.
Toolivõimlemine esmaspäeval 14.ktoobril . Esimene
grupp kl 13.00 ja 14.00 teine
grupp. Edaspidi hakkab toimuma teisipäeviti samadel
kellaaegadel.
Erinevad harjutused toolidel on turvalised ja liigeseid
säästvad. Samas saab võimelda piisava koormusega ja seejuures liikumisest ka rõõmu

tunda.
Näputöö- ja jututuba jätkab teisipäeviti 11.00. See on
hea seltskondliku suhtlemise
võimalus käsitööhuvidega inimestele, kes lisaks näputööle
soovivad end elu-oluga kursis
hoida.
Lauluklubi
KUKEMARI kolmapäeval, 9. oktoobril
12.00. Ootame endisi ja uusi
laulusõpru, et koos elurõõmsate eakaaslastega lauldes aega
veeta. Lisaks toimuvad algaval
hooajal erinevais paigus kohtumisõhtud teiste lauluklubidega.
Joogavõimlemine reedel,
18. oktoobril 14.00. Jõukohased harjutused teevad meele
erksaks, parandavad keskendumisvõimet ja aitavad säilitada liigeste liikuvust ka
vanemaealistel ja puuetega
inimestel.
Maleklubi kutsub neljapäeviti 18.00 malet mängima.
Sel hooaajal jätkuvad nii
eakate klubi ELULUST kui ka

Märjamaa Valla Puuetega
Inimeste Ühingu kokkusaamised kohvilauas. Iga kokkusaamise eel ilmub täpsem teade teemade ja esinejate kohta
Märjamaa Nädalalehes.
Kord kuus külastab sotsiaalkeskust INKOTUBA .
Lisaks erinevatele ajaveetmise võimalustele päevakeskuses saavad soovijad
kasutada pesumaja-, duši- ja
saunateenust.
Päevasaun on neljapäeviti
10.00–15.00. Duši ja pesumasina kasutamise võimalus igal
tööpäeval 9.00–15.00, välja arvatud neljapäeval.
Hommikupoolikuti on päevakeskuses võimalik ajakirju
lugeda ja arvutit kasutada.
Vajadusel saab laenutada
olemasolevaid liikumisabivahendeid.
Kõikidesse sotsiaalkeskuse ühendustesse ja ringidesse
ootame nii endisi kui ka uusi
osalejaid! Teretulnud on vabatahtlikud juhendajad, head

mõtted ja algatused, mis loovad toetavaid tegevusi eakate
ja puuetega inimeste igapäevaellu.
Soovi korral saab täpsemat
infot keskuse tegevuste kohta
Märjamaa valla kodulehelt ja
sotsiaalkeskusest, telefonilt
482 1139 või sotsiaalkeskus@
marjamaa.ee.
Tiina Kokemägi

Kundalini jooga
tunnid Märjamaal alustavad
7. oktoobrist igal esmaspäeval gümnaasiumi võimla
2. korruse saalis.
Kell 18:45 jooga ainult meestele ja kell 20 kõigile.
Mõlemasse tundi on oodatud
ka algajad.
Selga mugavad venivad
riided. Juhendaja Katrin Jaik.
Info tel 501 0324,
katrinjaik@gmail.com, FB
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Cantare laulis Eestis ja Makedoonias

N

agu mitmed Märjamaa valla kollektiivid nii pürgis ka
Cantare suvisele juubelilaulupeole. Kuna Cantarel
ja Lihula Leelo kooril on ühine
juhendaja, siis harjutasime
suviseks laulupeoks kokku ka
Lihulas proovides käies. Pidu
oli meeliülendav nii esimest
korda osalejale kui ka mitmel
laulupeol käinud lauljale.

Väike tööjuubel – kümme
aastat Cantare juhendamist
täitus eelmise aasta oktoobris
meie õpetajal Ülle Tammearul.
Lauljate read on jäänud küll
hõredamaks, kuid endiselt
leiab ta meie jaoks aega ja sütitab meid.
Suvine kontsert ja lennureis oli meil 2.–10.augustini
Makedoonias Ohridi järve ääres. Koos Lihula naiskooriga
osalesime seal rahvusvahelisel folkloorifestivalil, kus oli
kohal erinevatest maadest
tantsijaid ja lauljaid.
Esimestel päevadel saime
linna uudistada, kohalikku
turgu külastada ja rannamõnusid nautida kauni järve kaldal.
Õhtuti kogunesid pered,
et koos sööma minna. Inimesed olid sõbralikud ja lahkesti
kutsuti oma väikestesse poekestesse kaupa uudistama.
Tähelepanu köitsid Ohridi pärlid, mida valmistatakse teokarpidest ja kalasoomustest.

Palju nägime kodutuid koeri ja
kasse nagu lõunamaades enamasti, sest loomade varjupaiku seal ei ole. Inimesed toitsid
neid, keegi neid ära ei ajanud ja
nad ei seganud kedagi. Õhtuti
nägime ka kerjuseid, kes linna
peatänavale ilmusid.
Järgnesid ekskursioonid
kohaliku giidi saatel. Nägime
imeilusat vanalinna, kohalikku etnograafiamuuseumi,
püha Sofia kirikut, 2000 a
vanust antiikteatrit, Samoili
kindlust, kust avanes imeilus
vaade linnale ning järvele, 800
a vanust plaatanipuud, mille
läbimõõt on 20 m.
Imetlemist jätkus ka laevasõidul Ohridi järvel. Sõit viis
meid Albaania piiri ääres asuvasse Püha Naumi kloostrisse
ning vaiadel asetsevat muuseumikülla, mis andis aimu
elust 1200–700 a eKr.
Veel külastasime Makedoonia pealinna Skopjet ning
selle tähtsamaid vaatamisväärsusi.
Eestlastele harjumatult
36kraadises kuumuses pakkus paadisõit kanjonil ning
koopa külastus suurt silmailu
ning mõjus jahutavalt.
Festivali õhtul kogunesime rongkäiguks järve äärde.
Koos teiste esinejatega läbi
linna peatänava marssides oli
tänavate ääres juba arvukalt
pealtvaatajaid. Uuriti, kust me
tuleme ja sooviti koos pildistada, mitmed küsisid Eesti lipu-

Uhhuu-uudised
Märjamaa vallavalitsuse
teated
Alates 1. juulist 2019 võtab
Märjamaa Vallavalitsus vastu
ainult masinloetavaid arveid
läbi operaatori. Arve peab
olema loetav ükskõik millise
masinaga. Sügisel näiteks loeb
arveid viljakombain. Kui arve
läbi heedri lastes loetav ei ole,
siis pole seda mõtet ka esitada.
Katsetusel käis ajamasin,
mis luges ka sajandite taguseid arveid. Kellel on vallaga

veel mingeid vanu arveid õiendada, siis paluks arved just
ajamasinasse saata. Kahtlasemad arved ja sularaha tasuks
saata pesumasinasse. Mitteloetavate arvete puhul võib
vallavalitsus teile endale arve
esitada.
Maal lebamise päev

Oktoobri igal laupäeval toimub
Märjamaa vallas maal lebamise laupäevak. 5. oktoobril on
võimalik tulla ja maas lebada

Sipa naisansambel Cantare folklorifestivalil Makedoonias.
Foto erakogust
kesi, mida olime kodust kaasa
võtnud. Esinemiste lõpus olid
toredad mängud esinejatele
ning vahetati kingitusi.
Kaunid suvepäevad Makedoonias jäävad kauaks meelde
ning arvukad fotod kaunitest
paikadest täiendavad meie fo-

toalbumit.
Kauni reisi eest tänusõnad
meie ansambli juhendajale
Ülle Tammearule, kes meile
laulud selgeks õpetas ning ka
toredale reisiseltskonnale!

näiteks Kivi-Vigala staadionil,
avatud on ka Märjamaa muusikakooli tagune maalapp, kus
saab rahulikult pikutada. 12.
oktoobril on võimalik lebada
aga Kasari jõe luhtadel. Kõik
soovijad võivad tulla ja lesida
minu kõrval maas. Täiendav
info valla kodulehel.

konnas on oodata tormi naisterahvastel, sest prognooside
kohaselt võib oodata, et mõni
naabrimees teeb tormi teie
südames. Mõneski piirkonnas
on oodata tormi veeklaasis.
Karmimatel hetkedel võib mõnest kehast vetsus väljuda ka
tuulispask. Paljudes peredes
tuleb mõnedki õhtud tormi
tõttu veeta peeruvalgel.

Ilmateade

EMHI andis tervele Eestile tormihoiatuse. Torm võib tabada
täiesti ootamatult. Mõnes piir-

Õnne Kivastik

Marco Parco
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Mahelambad andsid kasuka seljast

M

ärjamaa külje all
Sõtke küla Metsavahi talu mahelammastel oli läinud
nädalal suur pügamispäev,
pärast seda nägid määgijad
välja mitu numbrit väiksemad.

Peremees Raul Rähni rääkis, miks nad hakkasid koos
abikaasa Mildega 13 aasta eest
lambaid pidama: „Jäime töölt
koju ja otsisime tegevust, et
elada maaelu ja olla füüsiliselt
aktiivsed. Korra mõtlesime
lihaveiste pidamisele, aga tagantjärele tarkusega ütlen,
et see oleks üle jõu käinud.“
Täpsustuseks olgu lisatud, et
raamatupidajast Milde teeb
siiamaani kodus erialast tööd.
Koormus on küll varasemast
väiksem, aga praegusedki
kliendid annavad piisavat rakendust.
Hakatuseks osteti Läänemaalt Suffolki lihalambatõu
viis utte ja üks jäär. Aasta pärast hakkas pererahvas üle
minema
mahekasvatusele.
Mõistagi käidi vastavatel koolitustel. Umbes pooleteise aastaga juurutas Metsavahi Mahe
OÜ kõik nõutava ja esitas tunnustamistaotluse.
Nõuetele
vastavuses pidi olema loomade toit ja antavad mineraalid,
samuti karjamaad. Tuli täita
pabereid, mis kinnitavad mahepidamist ja igal aastal käivad kontrollid seda kõike üle
vaatamas.
Maad on talul 27 ha, kust
saab kätte talveks vajaliku
sööda ja kus suvel loomi karjatada. Kolme aastaga suurenes
kari 150-pealiseks. Siis tekkis
senises laudas suur ruumipuudus ja valdavalt taaskasutatud
materjalist ehitati uus vabapidamislaut, mille ühes otsas on
ka heinarullide hoiukoht. Põllul on silorullid.
Nende aastate jooksul on
tulnud üle elada ka tagasilööke. Mõne aasta eest tegid hundid karjale rünnaku. Kui seni
olid loomad soojal ajal öösiti
karjamaal, siis pärast juhtunut
hakati lambaid igal õhtul lauta
ajama. Kaitsvasse varjualusesse pigistati sadakond looma,

aga see tähendas siiski
liigset kitsust. Sestap kärbiti arvukust veelgi. Praegu on karjas 40 lammast.
Kord aastas kutsuvad
omanikud lambaid pügama profid. Läinud neljapäeval olidki kohal kaks
meest. Nad panid maha
alusplaadi ja seadsid üles
elektrilised käärid. Osava
liigutusega haaras mees
villakandja
haardesse,
pani looma selili ja juba
mõne minuti pärast oli
lambal kasukas maas.
Pügajad võtsid seekord ka valge villa kaasa,
sest on leidnud sellele realiseerimisvõimaluse. Aastate
jooksul on Metsavahi talust
tulnud lambavilla kasutatud
ehitiste soojustamiseks, allapanuks ja pisut on seda võtnud
ka kohalikud käsitööhuvilised.
Seegi kord oli sobivaid toone
valimas üks naine. Villa on
siin-seal kokku ostetud, aga
kui transport läheb kallimaks
kui pisike tulu, siis pole sõidul
mõtet.
Metsavahi Mahe lammaste
elukaar lõpeb Märjamaa Lihatööstuses, 90% realiseeribki
lihatööstus, 10% müüvad tootjad oma tuttavatele. „Selliseid
tahtjaid jääb aina vähemaks,
noorem põlvkond ei hooli eriti
lambalihast,“ tõdes peremees.
Karjas on Suffolki lihalambaid ja Belgia piimalambaid,
jääradega tuuakse sisse võõrast verd. Katsetati ka oma
jääradega, aga oli näha, et siis
loomad hakkasid känguma.
Lähiajal ongi plaan osta uus
Suffolki tõugu jäär. „Väga sõbralik loom ta pole, selle tõu karakter on küllalt raske,“ kõlas
iseloomustus.
Kogu eelnevalt kuuldu
ajendab küsima, missugune
on siis lamba hingeelu. „Olen
sellele mõelnud, aga pole välja mõelnud,“ tunnistas Raul ja
kutsus appi abikaasa.
„Iga loom on karakteri poolest erinev, just nagu inimenegi,“ alustas Milde. „Lammas on
karjaloom ja ta käitumine tuleneb karja liikumisest. Aga kui
loom on poegimisega hädas,

Raul ja Milde Rähni hakkasid pensionipõlves lambaid pidama, et elada aktiivset maaelu.
Fotod Reet Saar
siis ta sind ei karda, saab aru,
et tuled aitama. Vastsündinud
talle ei tohi mingi võõra lõhnaga nakatada, muidu ei võta ema
poega omaks, aga eks neid tuleb ka imetamiseks koolitada.
Mõne loomaga oli nii, et läksin
lauta ja ütlesin „Söötma!“ ning
lammas läks ja söötis talle.
Teinekord on tulnud imetamiseks ka jõudu rakendada: ajada emasloom aia äärde ja lasta
tall imema. Mahekasvatajad ei
saa ju piimapulbreid kasutada,
siis tulebki leidlik olla. Meil oli
juhus, kus lamba oma tall suri
ära, aga koolitasime ute imetama võõrast talle,“ rääkis perenaine.
Kas lambakasvatus tasub
kokkuvõttes ära? Vastuseks
tuli, et mahelambatoetused
ja mahepõllu pindalatoetused
aitavad väiketootjal püsima
jääda. „Ilma toetusteta ei suu-

da hakkama saada, siis peaks
maht palju suurem olema. Me
oleme rohkem hobikasvatajad.
Enam pole plaanis karja suurendada, peab oma vanust ka
vaatama,“ ütles Milde.
„Palju kergem oli alustada,
raskem on lõpetada, kui seda
on ühel päeval vaja teha,“ rääkis Raul Rähni nii hingelisest
seosest loomadega kui ka tegevusest, mida lambakasvatus
neile pakub.
Sama päeva pärastlõunal
käisid talus ka Märjamaa Lihatööstuse partnerid Taanist,
kuhu meie lihatööstusest liha
edasi müüakse. Külalised tutvusid mitmete veise- ja lambakasvatajatega eri maakondades. Nad jäid OÜ Metsavahi
Mahe tegemistega rahule.
Reet Saar
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Breden Textiles
otsib seoses tellimuste kasvuga

Lao-ja tootmise assistenti,
osalise ajaga.

Peamised tööülesanded:
- Lattu sissetulevate toodete vastuvõtt, kontrollimine ja ladustamine
- E-poodi saabuvate tellimuste korje ja
pakkimine
- Tootmistsehhis erinevate abitööde teostamine (kanga ladestamine, toodete sildistamine jms)
- Valmisolek töötamiseks paindliku graafiku
alusel (vajadusel nädalavahetused või õhtud – selle võrra vaba aega nädala sees)
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Omalt poolt pakume:
- Osalist tööaega potentsiaaliga täiskohale
tulevikus
- Põnevat tööd ja kindlat sissetulekut kiiresti
arenevas ettevõttes
- Mõnusat ja sõbralikku meeskonda, ühisüritusi ja omatöötaja soodustusi
- Õppimis- ja karjäärivõimalusi

KORVTÕSTUKI
TEENUS
Tel 526 6518

Kui oled teotahteline, hakkaja ja positiivne
inimene, soovid panustada Eesti ägedamasse lasteriiete brändi tootmisesse, siis palun
saada CV koos motivatsioonikirjaga
hiljemalt 10.10.2019 e-maili aadressile
elle.kantsik@bredenkids.com

Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal Pärnu
mnt 74 parklas
kvaliteetset toidukartulit Vineta, Laura, Afra
(püree), porgandit ning
õie- ja kanarbikumett

(Tunnustatud Eesti Maitse)

R 4. okt kell 10–13
L 5.okt kell 10–13
P 6. okt kell 10–13
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)
Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee
Puurkaevude ja -aukude
projekteerimine,
puurimine ning
likvideerimine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Tel: 526 9604
www.puurkaevumeistrid.ee
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K 2.10 kl 17.00; 19.00
„KELLEL POLEKS SALADUSI?”
USA romantiline komöödia
1.34 (MS –12)
K 2.10 kl 21.00
„VANAMEHE FILM”
EESTI joonisfilm täiskasvanutele
1.20 (K –12)
N 3.10 kl 11.00 BEEBIKINO
„VANAMEHE FILM”
N 3.10 kl 17.00
„VANAMEHE FILM”
N 3.10 kl 19.00; 21.00
„KELLEL POLEKS SALADUSI?”
USA romantiline komöödia
1.34 (MS –12)
R 4.10 kl 15.00; 17.00
„LUMEPOISS EVEREST” 3D
USA kogupere jooniskomöödia-seiklusfilm 1.38 (L) EESTI keeles
R 4.10 kl 19.00 ; 21.10
„JOKKER”
USA põnevusdraama-krimi 2.02
P 6.10 kl 13.30; 15.30
„LUMEPOISS EVEREST” 3D
P 6.10 kl 17.30 „TÕNIS MÄGI.
VAIKUS VALGUSES”
EESTI – LUXFILMI dokumentaalfilm
1.15 ( L )
P 6.10 kl 19.00; 21.00
„VIHMANE PÄEV NEW-YORGIS”
USA romantiline komöödia 1.32
E 7.10 kl 17.00; 19.10 „DRAAKONI
PITSERI SALADUS” 3D
VENEMAA - USA seiklus-fantaasiafilm 2.01 (MS –12)
E 7. 10 kl 21.20
„JOKKER”
T 8.10 kl 15.30; 17.30
„LUMEPOISS EVEREST” 3D
T 8.10 kl 19.30 „TÕNIS MÄGI.
VAIKUS VAIKUSES”
T 8.10 kl 21.00
„VIHMANE PÄEV NEW-YORGIS”
K 9.10 kl 17.00; 19.00
„PUUTUMATU”
USA dokumentaalfilm 1.38 (K –12)
K 9.10 kl 21.00 „ZEROVILLE”
USA komöödia-draama
1.36 (K –14)
HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

Märjamaa Nädalaleht
Loovusringi huviline!
Ootan sind Märjamaa rahvamaja käsitööklassi põnevaid
töid looma ja mänge mängima neljapäeviti kell 15.00-16.00.
Alustame 3. oktoobril. Oodatud on I-IV klassi õpilased. Kuutasu on 12 eurot. Info tel 5615 7757, ewebur@gmail.com.
Õpetaja Eve Burmeister
Wäega Wärgi sõbrad, tulevased ja uued liikmed!
Ootame teid koosolekule 10.10 kell 18 Märjamaa rahvamajja käsitööklassi. Räägime tehtust ja eesolevatest sündmustest, pärimusmaja hetkeseisust.
Info 5615 7757 Eve Burmeister

Järjekorras
4. Märjamaa karikaturniir võrkpallis
tuleb taas!
Mängud toimuvad 5. oktoobril
kella 9st hommikul 19ni õhtul
seekord veel Metsanurga ja
Haimre pst võimlates. Kohal
Eesti esiliiga paremik, neile
pakuvad konkurentsi Märjamaa mehed ja naised!
Tule omadele kaasa elama!
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LOODUSKOSMEETIKA
TÖÖTUBA
MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala korraldab
2. novembril algusega
kell 10.00 hostelis Heltan
(Hirvepargi tee 33A VanaVigalas) looduskosmeetika
ehk mahekosmeetika
töötoa.
Töötuba juhendab Ene Lill
Tervisekeskusest Harmoonikum. Tutvume kreemivalmistamise põhitõdedega
ja lisanditega (taimed,
lõhnad) ning valmistame
ka kreeme.
• osalemiseks palume
kindlasti registreerida,
sest kohtade arv on
piiratud
• teata telefonil : 56604062
või 56505783 või e-mailil: info@jatkusuutlik.ee
• omaosalus 7€
Looduskosmeetika õpitoa
tegevus saab teoks projekti „Keskkonnasõbralikud
üritused Vana-Vigalas”
raames, mida toetab osaliselt KIK-i keskkonnateadlikkuse programm.

Vana-Vigala
rahvamaja teated
Vana-Vigala rahvamajas
19. oktoobril kell 12
tsirkus, pilet 7 eurot

Vana-Vigala näitetrupp
Topelt-Kiiks mängib
6. oktoobril kell 17
Kullamaa kultuurimajas
Janno Puusepa näidendit
„Maada”,
pilet 5 ja 3 eurot
Armast klassivenda
TARMO LAANSALU
mälestab Märjamaa
Keskkooli 22.lend.
Meie kaastunne omastele.
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Märjamaa
rahvamajas
1. oktoober kell 14
Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert-õpituba, Villu
Talsi mandoliinil
1. oktoober kell 19
Mälumänguklubi
8. oktoober kell 17
Koolitus väikelaste vanematele, Kristi Arendi
10. oktoober kell 11
Viljandi Lasteteater Reky
etendus „Jussikese seitse
sõpra“, pilet 8.14. oktoober kell 19 Komöödiateatri etendus “Igaühel
neli nägu“,
pilet 15.-/17.15. oktoober kell 17
Koolitus väikelaste vanematele, Kristi Arendi
18. oktoober kell 19
Gurmeereede, eelregistreerimisega
19. oktoober kell 16
TSIRKUS, pilet 7.25. okt. kell 19
Improteater Impeerium “Kujutluse võim ehk koomiliste
sketšide õhtu” pilet 10.-/12.30. oktoober kell 11
Nukuteatri etendus „Seitsmepäine haldjas“, pilet 6.-/8./10.31. oktoober kell 19
Pärimustantsude õhtu
1. november kell 20
Comedy Estonia, piletid 10./12.- Piletilevis ja tund enne

Avaldame kaastunnet
Jüri Saarelehele
armsa
ema
surma puhul
Vana-Vigala Pargi 1 naabrid
Mälestame naabrimees
JAAN ROOSIOKSA
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Perekond Viska
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algust kohapeal
2. november kell 18
Hingedepäeva kontsert Tõun
ja Paul Neitsov, pilet 10.-/12.9. november kell 11
Hõbelusikapidu
14. november kell 10
Doonoripäev
15. november kell 19
Koolinoorte DISKO
16. november kell 18
Segakoor Rello 25. aasta
kontsert
18. november kell 19 Endla
Teatri etendus „Daamid“,
pilet 18 €
Ly galeriis
EHALILL HALLISTE
etnograafilised
gobeläänportreed
TANU ALL
Birgit Vaarandi
mereteemaline
fotonäitus
29.09- 24.10.2019
Rahvamaja teisel
korrusel näitus
„Estraadiansamblid
Märjamaal“
Fotod
Uno Kiisma erakogust
I korruse peeglisaalis
fotod
heakorrakonkursist
“Kaunis kodu 2019”
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.ee

Ta oli Sulle päike,
ta oli Sulle maa,
ta oli Sule kõik...
Su ema oli ta.
Kallis Inga!
Avaldame sügavat
kaastunnet ema
AINO JOHANSONI
surma puhul.
Töökaaslased
Lemmiku kauplusest

Su jalg ei astu enam
armsaid koduradu,
ei ava käsi kodu ust …
Mälestame naabrimees
Harry Türki
Südamlik kaastunne
lähedastele
Vana-Vigala Pargi 1 naabrid

Tuul nii tasa
puude ladvus liigub
linnud unelaulu laulavad.
Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool avaldab
sügavat kaastunnet
perekonnale ja lähedastele.
Harry Türki
surma puhul.
Kallis Aavo!
Siiras kaastunne sulle kalli
VENNA
kaotuse puhul.
Perekond Pappe ja Roosi
Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool avaldab
sügavat kaastunnet
Jüri Saarelehele
kalli
ema
surma puhul.
Avaldame kaastunnet
Inga Artel-Hermasele
EMA
surma puhul.
Märjamaa Valla
Külavanemate Ühendus
On Sinu jaoks kõik tormid
vaibunud, Su paat
on jõudnud igaviku randa.
Mälestame
JAAN ROOSIOKSA
Avaldame kaastunnet
Aimele, Liivile, poegadele
peredega ning kõigile
lähedastele.
Veltmanni pere

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 3. oktoober
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (Maarja kirik)
Neljapäev, 4. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)
Reede, 5. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)
Pühapäev, 6. oktoober
17. pühapäev pärast nelipüha
11.00 Missa (Maarja kirik)
Esmaspäev, 7. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 8. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)
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
EELK Kullamaa kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11

Avaldame kaastunnet
Valvele abikaasa
ENN EHA
kaotuse puhul.
Tõnis ja Tiiu
Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea, kus lõpeb see.
Inga!
Oleme leinas koos Sinuga
kui jätad hüvasti
emaga.
Töökaaslased
Haimre kooli päevilt
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ka korteriühistutele. Majandusaasta aruanded. Hinnad kokkuleppel. Küsi lisa merineehe@
gmail.com. Mob 5331 7306

MÜÜK

89 Laine Lemmik
85 Valder Jusilo
84 Õie Heintalu
82 Milvi Vaarma
80 Villu Kongo
79 Elmar Treibeck
79 Kaljo Aasmann
78 Milvi Gold
77 Arne Maiste
76 Evi Minnik
70 Õilme Mägismaa
70 Viktor Padar
65 Astrid Meresmäe
65 Tiina Helliste

TEENUSED
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee
Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee
Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse puutub, küll koos lahenduse
leiame. Marko, tel 5399 2362
Korteriühistute raamatupidamine. simelo700@gmail.com,
tel 564 1764
MerineeH OÜ pakub raamatupidamisteenust nii ettevõtetele kui

ISSN 2613-3253

Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte
ja paigaldus. Hinnad soodsad.
Tel 505 4355
Müüa looduslikku päris mett,
purk 0,5 l, 700 g, 6.50 € otse mesinikult, kojutoomine hinna sees.
Õietolm purk 170 g, 4.00 €.
Tel 51 903 374

põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee
Ostan sõidukorras sõiduauto või
väikebussi. Võib vajada pisut remonti või olla ka ilma ülevaatuseta. Tel 5819 0200,
ilusvalgus@gmail.com
Ostan jõeäärse maatüki.
Tel 510 0761

LEITUD
Reedel, 27.09 leitud gümnaasiumi skatepargi juurest ripatsiga
sneppervõti. Info 5344 6569

Müüa 2-toaline korter Orgital,
korrus 2/5. Tel 55 917 904
Müüa erinevad LED-tuled (kaugtuled, töötuled ning vilkurid)!
Lisainfo +372 5555 5388,
Märjamaa auto OÜ
Kasti tee 46, Märjamaa
Müüa küttekeha Pioneer plidile.
Tel 5341 7959

Teostame üldehitustöid
Märjamaal ja lähiümbruses. Katused, fassaadid,
sisetööd jpm.
Personaalne lähenemine,
võtmed kätte lahendused.

Kuivad küttepuud. Tel 5684 2621

Info tel 5666 5495 või
FB Reino-Mer

2. oktoober 2019

TÖÖRIISTAÄRI
Pärnu mnt 74
E-R 8–18
L 9–15
Tel 515 0119
Tule läbi
* 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

ost
OÜ Estest PR ostab metsa- ja

Uus B-kategooria
mootorsõidukijuhtide
koolitus algab
10. oktoobril kell 17
Märjamaa gümnaasiumis
Info www.raivo.ee
Eelnev registreerimine
vajalik 5665 2971

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1044 eksemplari

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

