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„EV 100 igas külas“ – sajaga edasi
„EV100 igas külas” on ainus omariiklikuse 100. sünnipäevaks ellu kutsutud suurprojekt, mis kestab terve juubeliperioodi
12.04.2017–02.02.2020. Samuti on see
nii maal kui ka linnas suurim kogukondi
liitev EV100 ühiskingitus. „EV100 igas külas” ühiskingituse teeb eriliseks seegi, et
igas liitunud külas, linnas ja asumis jääb
meie riigi suurt sünnipäeva meenutama
kena ja väärikas nimeline tunnustahvel
– riigi kingitus sellele tegusale kogukonnale.
Raplamaa küladel on põhjust igati
uhke olla: „EV100 igas külas” kõige esimese tunnustahvli sai Kehtna valla Linnaaluste küla kirjaga EV100 Linnaalustel
4. augustil 2017.
Raplamaa külad on olnud möödunud
aastal vägagi tegusad, kokku on Raplamaa külad saanud 16 tunnustahvlit, Eestis umbes 300. Viimasena on Raplamaal
ühiskingituse registreerinud Märjamaa
valla Lokuta küla.
Kõik seni tehtud kingitused on omalaadsed, kordumatud ja tulevastele põlvkondadele suunatud püsiväärtusega, mis

Kogukonna kingitus Eesti sajandaks sünnipäevaks: tuulelipp Moka külas
asuva Haimre rahvamaja katusel.
Foto Aare Hindremäe
jäävad meenutama meie riigi saja aasta
juubelit. Mõned näited: Lipa küla – laste mänguväljak, Moka küla – rahvamaja
tuulelipp, Lau küla – külaviidad, Ingliste

– kogukonna raamat, Kaiu – mälestukivi
1941. aastal hukatud elanikele, Pirgu –
spordimaja tervisrajal, Raikküla – renoveeritud kultuurikeskus, Sutlema – lipp ja
lipumast, Iira küla – mälestustahvel endise metsamajandi kontori seinal jne.
„EV100 igas külas” ühiskingituste tegemine kestab ja ootab tegusaid kogukondi liituma veel ka terve 2019. aasta kuni
2. veebruarini 2020. Peagi ootavad ühiskingituse tunnusplaate, Juuru, Karitsa ja
Vana-Vigala. Kindlasti on veel nii mõnelgi
Raplamaa tegusal kogukonnal mõtteid,
mis sel aastal saaksid „EV100 igas külas”
ühiskingitusega liituda ja on tunnusplaadi saamise väärilised. Andke neist kindlasti teada meie, teie kogukonna ja meie
saja-aastase riigi rõõmuks.
„EV 100 igas külas“ Raplamaa
koordinaator Aare Hindremäe
e-mail: hindrem@estpak.ee
Tel 511 7345
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Ülevaade volikogu jaanuarikuu istungist

U

ue aasta esimesele
istungile 22. jaanuaril kogunes Märjamaa rahvamajja 19
volikogu liiget. Aastavahetusega vahetus mõneti ka volikogu koosseis – detsembris
vallavanemaks valitud Merlin
Suurnat asendab volikogus
Andres Jõessar, volikogu liikmena oli kohal endine vallavanem Villu Karu ning seni tema
asendajaks olnud Ottomar
Linna on nüüdsest Liivi Miili
asendusliige. Liivi Miil palus
oma volitused peatada kuni
1. septembrini 2019.

Päevakorras olnud 11
punkti arutamiseks kulus
koos vaheaegadega umbes
kolm ja pool tundi.
Volikogu nõustus Luiste kruusakarjääris maavara
kaevandamise keskkonnaloa
muutmisega. Muudatuse tulemusena pikendatakse olemasolevat kaevandamisluba,
suurendatakse mäeeraldise

ja selle teenindusmaa pindala
ning vähendatakse kaevandamise keskmist aastamäära.
Kaevandajaks ja loa omanikuks on osaühing RTG Teed.
Vallavalitsuse koosseis ja
rahaküsimused

Seoses detsembris toimunud muudatustega kinnitati
vallavalitsuse uus koosseis.
Nagu varemgi on vallavalitsus
kuueliikmeline: vallavanem ja
viis liiget. Vallavanem Merlin
Suurnat toetavad valla juhtimises vallavalitsuse liikmetena Priit Kärsna, Triin Matsalu,
Marge Viska, Lea Laurits ja Ülo
Olm.

Volikogu määras vallavanema töötasuks 3000 eurot.
Ago Kirsipuu tegi ettepaneku
maksta uuele vallavanemale
sama suurt palka kui seda tehti Villu Karule, s.o 2500 eurot,
kuid 11 poolthäälega määrati töötasuks senisest suurem
number.

PILTUUDIS

Kodutütarde aastapäeva pidulikul aktusel 19. jaanuaril Räpinas
anti esmakordselt organisatsiooni ajaloos vabariiklikul tasandil
välja aasta pärli auhinnad. Tiitlitega tunnustati iga ringkonna
kõige tublimat noortejuhti või tegusamat rühma, silmapaistvat
tegu või suurimat toetajat.
Auhinnaks said tiitli pälvinud klaasikunstnik Viivi-Ann Keerdo käsitööna loodud klaaspärli, mis sümboliseerib iga
pärli erakordsust.
Igasse maakonda läks
üks tiitel, Raplamaalt sai
Kodutütarde aasta pärliks
Märjamaa rühm.
Tiitlisaajat on kirjeldatud nii, et tegemist on Rapla ringkonna kõige suurema rühmaga. Seda juhivad
hakkajad naiskodukaitsjad
Nele Pernits ja Kaire Arnover. Olgugi et rühm on
suur – Märjamaa rühmas
on praegu 52 kodutütart
ja 8 liikmekandidaati – , ei
tunne ükski rühmaliige end
kõrvalejäetuna.
Nele Pernits
Foto Liis Jõesaar

Pärast muudatusettepanekute hääletust otsustas volikogu võtta vastu Märjamaa
valla 2019. a eelarve. Riigieelarve eraldiste ja üleminevate
jääkide osas korrigeeritaks
eelarvet I lisaeelarvega.
Märjamaa valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks kehtestati
täistööajaga töötamise korral
1125 eurot, magistrikraadiga
lasteaiaõpetajatele 1250 eurot. Sellega täidab Märjamaa
vald tingimuse, et saada riigi
eelarvest tasandusfondi kaudu lasteasutuse õpetajate tööjõukulude toetust.

Volikogu kinnitas huvihariduse ja huvitegevuse teenuse
pakkuja toetuse saajad. Kokku
makstakse toetusteks 118 452
eurot, millest koolitusteks
2940 eurot, info levitamiseks
(huvitegevuse infomessiks)
1500 eurot ning erinevate tegevuste korraldamiseks ja tegevusvahendite soetamiseks
114 012 eurot. Toetus jaotub
38 projekti ja 15 erineva taotleja vahel.
Valla kõrgeima tunnustuse
saajad

Volikogu otsustas valla kõrgeima tunnustuse saajad. Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi
I klassi kuldrist ning preemia
1000 eurot antakse vabariigi
aastapäeva aktusel üle Kohatu
piirkonna ajaloo jäädvustajale
Mati Jetsile.
Maarjaristi II klassi hõberisti ja koos sellega preemia
500 eurot saab Märjamaa alevi
oluliste objektide valmimisse
panustanud Rein Unga.
Ettevõtjate tunnustamiseks mõeldud teeneteplaat antakse lasteriiete tootjale osaühingule Breden Kids, kes on
oma tootmise seadnud sisse
vallamaja hoonesse ning kelle
beebi- ja lasteriided, müts-sallid jne on võitnud paljude lastevanemate südamed.
Seoses vallavanema vahetusega nimetati Villu Karu

asemel
Raplamaa Omavalitsuste Liitu
vallavalitsuse esindajaks Merlin Suurna. Sama asendus tehti ka Eesti Linnade ja Valdade
Liidus.

Seoses Ülo Olmi nimetamisega vallavalitsuse liikmeks
tehti muudatus volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni
koosseisus - Ülo Olmi asemel
nimetati komisjoni Andres
Jõessar.
Infopunkti teemad

Informatsioonipunktis kõneldi valla valimisjaoskondadest,
mille arvu on võrreldes varasemaga vähendatud. Vallasekretär selgitas, et kuigi vallal
ei ole kavas eraldi transpordiringe korraldada, peaks kõigil
neil, kes valida tahavad, võimalus selleks olema: kui endal
sõiduvõimalust ei ole, on võimalik tellida valimiskast koju.
Marika Hiiemaa palus juba
nüüd valla infolehes alustada inimeste teavitamisega, et
nad julgemalt seda võimalust
kasutaks. Pole vaja peljata, et
kasti koju tellimisega kellelegi
tüli tehakse.
Tiduvere külavanem Reemet Kasekamp kõneles kodanikujulguse hingestamisest,
vajadusest väestada kodanike
ja valla koostööd, sellest, kui
oluline on, et ka rohujuure
tasandilt tulevad probleemid
jõuaks ametnikeni ja nendesse
suhtutaks tõsiselt.
A. Kirsipuu rääkis jälle liiklusmärkidest, mis tuleks ümber vahetada ning pakkus, et
vald võiks need ise ära vahetada, mitte pidada kirjavahetust
Maanteeametiga. Kirsipuu lubas trahvi sellise omavolilise
tegevuse eest ise kinni maksta
kui selline asi peaks vallale
määratama.
A. Jõessar juhtis tähelepanu Teenuse küla taarakonteinerile, mis on kogu aeg täis
ning küsis valla plaanide kohta
seoses Järta suusarajaga.
Janika Liländer
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Valimistel on igal häälel jõud
Priit Vinkel,
riigi valimisteenistuse juht
Veebruari lõpus ja märtsi
alguses valime uue Riigikogu
koosseisu. Suuri muudatusi
valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme
päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba kümnendat
korda elektrooniliselt. Kuid
mõnele olulisele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt
557 ja 451), mistõttu tasub
varakult välja selgitada, kus
täpsemalt teie kodujaoskond
asub. Vajadusel tuleb appi
kaardirakendus, mille leiate
aadressilt kaart.rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel
eelhääletamise päeval, 21.-24.
veebruarini paikneb enamik
jaoskondi maakonnakeskuste
kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega,
kui valik on langetatud, on
vormistamine mugav ja lihtne.
Samuti oleme julgustanud kohalikke omavalitsusi tegema
mobiilseid valimisjaoskondi
– ehk et 25.-27. veebruarini,
kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine ühel
päeval näiteks valla ühe küla
kultuurimajas, teisel päeval
aga teise küla raamatukogus.

Riigikogu valimistel on 12
ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes
on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva
aadressi alusel 1. veebruari
seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende
kordategemine lihtne – uue
aadressi saab vormistada paari minutiga eesti.ee veebilehel,
samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult,
posti kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie
jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda
ei mõjutaks kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele toetudes, kus valimisi

on püütud mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuudiste
ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme
selgitanud küberturvalisuse
tähtsust. Soovime ennetada ja
varakult märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme
koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad suhtuksid tõsiselt oma seadmete,
veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse.
Üldse on „koostöö“ märksõna,
millega annab palju ära teha
– meiega koos aitavad valimisi läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes on
abiks nii jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline
hääletamine algab 21. veebruaril. E-hääletamine algab
neljapäeval, 21. veebruaril kell
9 ja kestab ööpäevaringselt
kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni. Hääletada saab
aadressil www.valimised.ee.
Tuletan meelde, et valija peab
veenduma, et tema arvuti on
korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste
kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul

jääb kehtima hilisem hääl. Kui
valija soovib ikkagi hääletada
pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam
muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.-24.
veebr uarini saab
olenemata
elukohast
hääletada
maakonnakeskustes. 25.-27.
veebr uarini on avatud kõik
451 jaoskonda,
samuti on
igas maakonnas
avatud
v ä h e malt üks
jaoskond,
kus saab
hääletada
väljaspool
elukoht a.
Va l i m i späeval, 3.
märtsil on
kõik jaoskonnad

avatud kella 9 – 20, siis saab
hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on
aeg, millal saab oma hääle
kuuldavaks teha. Valimistel on
igal häälel jõud!
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Märjamaa rahvamaja kui valla visiitkaart
RAHVAMAJADE RING

E

elmisel nädalal võinuks Märjamaa valla
rahvamaja tähistada
oma ajaloo kaht olulist
päeva: hoone avati 21. jaanuaril 1967. aastal, 23. jaanuaril
2009 oli uus lindilõikamine
pärast põhjalikku rekonstrueerimist.

Viimasest on möödas kümme aastat, kuid maja on nii
hästi hoitud, et tundub nagu
oleks hiljuti remondist tulnud.
Seda on öelnud mõnedki külastajad. Kui üldiselt on kõik
tipp-topp, siis kevadel ootavad
korda tegemist varikatuse tugipostid, kuhu räästavesi peale valgub.
Asutuse täisnimi on Märjamaa Valla Rahvamaja, aga
enamasti räägitakse ikka Märjamaa rahvamajast. Praegu on
siin ametis kaheksa töötajat:
juhataja, kultuurikorraldaja,
kaks administraatorit, kinomehaanik, heli- ja kinotehnik,
kaks koristajat ja 13 ringijuhti
(2,85 kohta). Administraatorite ametikohad tulid koosseisu
pärast viimast remonti. Nemad on pärastlõunast alates
esimesed, kellega külastajad ja
piletiostjad kohtuvad.
Meil on väga soe ja sõbralik ning ühtehoidev kollektiiv,
üksteise rõõmudele ja muredele elatakse kaasa ja ollakse
toetavad – see jääb kõlama
meie vestlusest.
Iga maja toimetab ise

Nimi Märjamaa Valla Rahvamaja ei tähenda katusorganisatsiooniks olemist teistele
rahvamajadele. Iga kultuurikolle toimetab ikka ise. Koostööd tehakse, ja Märjamaa rahvamaja juhataja Merle Voolaid
usub, et tõusvas joones.
„Valdade ühinemine on
rahvamaju lähendanud, teeme
teadlikult koostööd, et tekiks
kahe valla reaalne ühinemine.
Minu poolt toetust rahvamajade ühendamisele ei ole, kõik
võiks jääda nagu praegu. Iga

Folgi korraldajad kutsuvad märjamaalasi näitama suve suursündmuse ajal üles oma külalislahkust.
Foto Tiina Gill
maja juhataja teab oma piirkonna vajadusi ja eripärasid,“
tõi juhataja juttu teema, mis
aeg-ajalt üles on kerkinud.
Praegu valmistavad rahvamajad ühiselt ette Eesti riigi
aastapäevapidu, mis seekord
toimub Vana-Vigalas. Kui on
suur üritus ja jagatud vastutus, siis ei ole üks inimene üle
koormatud, aga sealse rahvamaja juhataja Astra Põlma kui
vastuvõtja seob otsad kokku.
Tihe koostöö on Märjamaa
rahvamajal kohaliku gümnaasiumi, raamatukogu ja
noortekeskusega. Rahvamaja
sündmusi rikastavad muusikakooli õpilaste esinemised,
muusikakool korraldab siin
oma kontserte ja kunstikool
näitusi. Ka Pillerpalli lasteaed
peab suuremaid pidusid. Pärast noortekeskuse uue maja
valmimist hakati tegema nendega tihedat koostööd. Varem
olid lastekaitsepäeva ja folgi
noortepäeva tegevused rahvamaja kanda, nüüd saab ülesandeid jagada.
Prooviajad on täis

Rahvamajas käib koos 30 erinevat kollektiivi, sealhulgas
on ka rühmatreeningud. Kõige
uuem ettevõtmine ongi kohekohe alustav meeste jooga, mis

sai tõuke perearstikeskusest.
Seda hakkab juhendama Katrin Jaik.
Pärastlõunast alates on
kõik prooviajad täis. Siin
käivad harjutamas mitmed
gümnaasiumi tantsurühmad,
et lastel oleks keskkonnavahetus. Kuna koorid ja tantsurühmad valmistuvad suviseks
suurpeoks, siis ollakse mõistvad ja paindlikud üksteise
vajaduste suhtes. Ülevaatuste
aeg on kõigile juhendajatele
pingeline. Seda enam, et repertuaar on iga peoga keerukamaks muutunud. Esimesed
ülevaatused on Märjamaa kollektiividele läinud väga hästi ja
tagasiside on olnud positiivne.
Sellest hooajast vahetab kaks
tantsurühma omavahel ruume: üks kord on proov suures
saalis, teine nädal kitsamates
oludes Ly galeriis. Maja on nii
hõivatud, et kui keegi sooviks
välja tulla millegi uuega, saaks
vaba aega pakkuda vaid hommikupoole ja väikeses ruumis.
Ringide ajad on klapitatud
nii, et reedel ja laupäeval saab
anda teatrietendusi või kontserte. Kõigile suurtele teatritele need päevad ei sobi, aga siis
on rahvamaja sellest aegsasti
teada andnud oma ringidele ja
nad on saanud sel õhtul teha
proovi koolimajas. Kui veel

nelja-viie aasta eest oli hooajal
(see kestab oktoobrist aprillini) pea iga kahe nädala tagant
teatrietendus, siis nüüd peetakse silmas, et oleks üks teater kuus. Tõsi, teatrid ei saa iga
etendusega välja sõita – meil
on ikka väike saal. Pigem vahetavad teatrid esinemiskohti
omavahel.
Sellel aastal on tähtpäevad
koguni neljal kollektiivil. Kevadel tähistavad aastapäeva
naisrühm Ülejala Sussisahistajad ja segarühm Tantsukas,
aasta lõpupoole koorid Rello
ja Ceres. Need kaks panid sel
hooajal jõud kokku ja kandideerivad laulupeole Märjamaa
ühendatud segakoori nime all.
Rahvamaja saalis toimub
palju valla ja maakondlikke
üritusi. Pidevalt renditakse
ruume sünnipäevadeks, on
peetud pulmi. Kõik vajalik on
olemas ka leinatalituse korraldamiseks ja peielaua pidamiseks.
Tihedas kasutuses on rahvamaja õppeklass, kuhu mahub paarkümmend inimest.
Tihti viib seal töötukassa läbi
oma kursusi. 111 kohaga kino-konverentsisaalis
saab
lisaks kinoseanssidele korraldada suuremaid konverentse, õppepäevi ja sünnipäevi,
seal on antud ka kontserte ja
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etendusi. Teisel korrusel on
muusikaklass ja mänguklass.
Ly galeriis tehakse väiksemaid
kontserte ja vastuvõtte, seal
peab oma istungeid vallavolikogu, ka järgneb seal üks
näitus teisele. Kõigepealt pannaksegi paika kunstikooli näituste ajad, sest siin esitlevad
õpilased oma lõputöid, edasi
planeeritakse kõik järgnevad
soovid. Praegu on väljas tekstiilikunstnik Ehalill Halliste
näitus „Pae peal“.
Aeg-ajalt korraldab rahvamaja ka tantsuõhtuid. Veebruaris sõbrapäeva eel tuleb
just rahva soovil sõprade pidu.
Aastavahetusi on proovitud
mitmel moel sisustada. On olnud lihtsalt bändiga pidu, on
olnud õhtusöögi ja laudadega
perepidu, seekord algas pärast
tulevärki disko. „Tahame ise ja
ka inimesed soovivad vaheldust,“ ütles kultuurikorraldaja Ene Klaus. Rahvarohked on
aastalõpupeod, kus seltskonnad saavad lauad kinni panna.

Viimati oli koos üle 150 inimese.

26. jaanuaril toimus Vana-Vigala rahvamajas tantsuõhtu,
kus lisaks hetkel Vigalas tegutsevale ansamblile „HT ja
RMP live band” ehk siis maakeeli lahti kirjutatud Hendrikko, Taavi ning Raivo ja Meelise
punt koos laval rokkimas, astus üles ka kunagine piirkonnas tuntud VIA (vokaal-instrumentaalansambel) Polic.
Neist viimane ei toimeta
igapäevaselt ammu, aga siiski
ollakse nii kokku kasvanud,
et juba neljandat korda kesk
karget jaanuari Vana-Vigalas
rahvast rõõmustati. Saalitäie
publiku kokkutulemine, kellest julgelt üle poole olid nooremad kui ansambel ise, näitab, et ollakse veel ikka kõvad
tegijad. Esineti koosseisus Raivo Kalso, Andrus Kanter, Vello
Teern, Veljo Nööp, Valdo Nööbi
asemel oli laval Meelis Pappe.
Vanadele ja uutele ansambli fännidele olgu öeldud, et
Polic loodi 1986. aasta jaanuaris. Andrus Kanter meenutab:
„Täpset kuupäeva ei mäleta, ju
see vist jaanuaris oli, aga ühel
õhtul, kui mõisast autokoolist

tulin, korjas Raivo mind auto
peale ja tegi ettepaneku pilli
mängida. Prooviruum asus tol
ajal Vabaduse kolhoosi kontoris. Trummid ja mingisugused
kitarrid olid kah olemas. Alguses mängisin akordionil, mõne
aja möödudes sain Kivi-Vigala
koolist oma esimese elektrioreli Junost. Proovi sai esimesel aastal tehtud enam-vähem
igal õhtul. Hiljem natuke harvemini.”
Vahepeal harjutati Sipa
kultuurimajas. Kui Vana-Vigala rahvamaja valmis sai, siis
hakati proove tegema seal.
Ansambel tegutses aktiivselt
pea 15 aastat. Käidi esinemas
kolhoosi- ja koolipidudel, pulmadel ja juubelitel. Vahel jagus
mänge igaks nädalavahetuseks. Paraku muutus koos eelmise riigikorraga lagunemisega ka ansambli tegevus.
Bändi hingust on aktiivselt edasi kandnud Raivo, kes
koos Meelis Pappe ja vahel
siis ka Hendrikko Juhkami ja
Taavi Klissiga oma ansamblite
repertuaaris ka Police tuntumaid hitte mängivad.

Folgipeo rõõmud ja mured

Märjamaa rahvamaja kõige
suurem ettevõtmine on augusti esimesel nädalavahetusel
toimuvad Märjamaa Päevad ja
Märjamaa Folk. Loomulikult
valmistatakse suve suurüritust ette laiema ringi kaasabil. Folgi teemameeskondade
koosolekud algasid ammu.
Juba on teada, et tänavusele peole soovib tulla 177 külalist. Varasem maksimum on
olnud 120 esinejat. Kogemus
ütleb, et kõik ei pruugi lõpuks
tulla. Aga kui seekord nii ei
lähe?
Suur soovijate arv muudab korraldajad murelikuks,
sest folgi eelarve on piiratud.
Kui tullakse lennukiga, siis
sõidavad võõrustajad vastu,
viivad külalised lennujaama
tagasi ja esinemispaikadesse.
Praegu pole ka madratseid nii

paljudele. Kõigile gruppidele
on vaja leida esinemiskohad ja
bonned (saatjad), kes liiguvad
kollektiiviga kõik päevad kaasas. Folgi eelarves on 17 000
eurot valla raha, tavaliselt on
saadud umbes 10 000 eurot
projektidega juurde. Üks taotlus on juba kirjutatud, teistel
fondidel pole veel esitamise
aeg käes.
Detsembris korraldati arutelu, kuidas valla suursündmus võiks saada vunki juurde.
Mõttetalgutele oli kutsutud
väga palju kultuuriga seotud
inimesi üle valla. Seal tuli välja
vahvaid mõtteid, aga visiooni,
kuidas võiks folk edasi minna,
kirjutas pärast vaid üks inimene.
Üks ettepanek avalikkusele on juba praegu: soovime,
et folgi ajal meie inimesed
näitaksid oma külalislahkust.
Tõstke lauake värava taha,
pange sinna kauss õuntega,
marju või joogivett. Kindel on
ka see, et ülevallaline kohvi-

kute päev on käsitöölaada ja
peakontserdiga samal päeval.
„Rahvamaja on avatud uutele
ideedele ja koostööle. Kutsume inimesi julgelt oma mõtteid
folgi korraldajatega jagama,“
ütlesid kultuuritöötajad.
Jätkuvalt on väga edukas
Märjamaa kino Helk. „Kui ainult numbreid vaadata, siis
kino toob sisse rohkem kui
kulutab,“ kinnitas rahvamaja juhataja. Kinos käib palju
rahvast mujalt. 24. veebruaril
avatakse Raplas kino, see viib
kindlasti osa publikut ära, aga
kultuuritöötajad rõõmustavad, et ka naabervald saab endale kaasaegse kino.
„Meie rahvamaja on pisut
nagu Märjamaa valla visiitkaart. Paljud inimesed mujale
ei jõuagi,“ sõnas Merle Voolaid
lõpetuseks.
Sellega on Märjamaa valla
rahvamajadele ring peale tehtud.

Neist Vigala rahvale meelepärasem „Zemlja v illuminatore” tuli peol esitamisele nii
esimese kui ka viimase loona.
Vaatamata külmale ilmale oli saal rahvast täis ja pidu
kestis kaugelt üle südaöö.
Meie oma ansambel on
rahva seas armastatud ja hoitud ning talvine Police pidu on
rahva hulgas väga oodatud.

Nagu viimastel kordadel tavaks saanud, tegi ka seekord
ansamblile kingituse Urmas
Liitmäe, andes üle omavalmistatud pidutaiese numbriga 33.
Lootust talvisele taaskohtumisele peaks andma Raivo
Kalso lubadus: „Olge tugevad,
me ei kavatse lõpetada!”

Reet Saar

33-aastane Polic on rahva südames

Astra Põlma
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Kodukohvik tõi väikese küla suurele pildile

Vaade Kesu külale.
Foto Tiina Gill

Kesu Kätering ehk Ingrid Ploom ja Anne Külaots.
Foto Jaan Viska
KALENDRILOOD

Valla kalendris saadab jaanuarikuud foto Kesu külast. Vigala osavallas asuv Kesu on elanike poolest pisike: tänavuse aasta alguse
seisuga oli sinna registreeritud vaid üheksa elanikku, aga küla
nimi on saanud pärast mullusuvist kohvikute päeva laiemalt tuttavaks. Siis avasid Ingrid Ploom ja Anne Külaots, kes mõlemad

ka palgatööl toitlustusega tegelevad, külas oma kohviku. Nimeks
valitud Kesu Kätering viitab asukohale, teine sõna on tuletis ingliskeelsest cateringist, pluss viide ühisele tegutsemisele. Ingrid
ütles, et kui sel suvel kohvikute päev tuleb, võtavad nad kindlasti
osa, sest see oli nii tore ettevõtmine.
Reet Saar

Esimest korda sai kokku spordikeskuse nõukogu
Mullu novembris kuulutas vallavalitsus
konkursi Sihtasutuse Märjamaa Valla
Spordikeskus nõukogu liikmete leidmiseks. Lisaks nõutud dokumentidele pidid
kandideerijad esitama ka oma visiooni
kogu Märjamaa valla spordielu jätkusuutlikust korraldamisest. Nõukogu neli liiget
valiti välja detsembris.
Ats Vanker on lõpetanud Tallinna
Ülikoolis kehalise kasvatuse eriala ja

Kõrgemas Sõjakoolis sõjaväelise
juhtimise. Ta töötab
kaitseväes.
Toomas Jaaniste
on samuti lõpetanud
Tallinna
Ülikoolis kehalise
kasvatuse eriala,
praegu on ta SA
Rapla Spordirajatised
tegevjuht
ja
Raplas
Sadolini
spordihoone tegev- SA Märjamaa Valla Spordikeskus nõukogu liikmed on Ats Vanker,
juht. Bengt Bengt Janson, Toomas Jaaniste ja Kalle Uusmaa.
Janson on Foto Reet Saar
lõpet anud
Ta l l i n n a
tuttavaks ja valiti nõukogu esimeheks
Tehnikakõrgkoolis transpordi ja
Kalle Uusmaa. Elmik andis nõukogule
logistika eriala, ta on transpordietülevaate Märjamaa spordihoone ehituse
tevõtte BKB Trans OÜ juhatuse liige.
hetkeseisust.
Kalle Uusmaa on õppinud Tallinna
„Eelmine nõukogu tegi tänuväärset
Tehnikaülikoolis infotehnoloogiat ja
tööd. Ehitamine saab lähikuudel alata,“
tarneahela juhtimist ning Estonian
ütles Uusmaa. Lähiajal kohtub nõukogu
Business Schoolis rahvusvahelist
uue vallavanemaga, et arutada detailseärijuhtimist. Ta on Tallinna Tehnimaid küsimusi.
kakõrgkoolis
logistikainstituudi
Nõukogu liikmete volitused kehtivad
logistikalabori projektijuht ja õppeviis aastat.
jõud.
24. jaanuaril kutsus SA juhatuse
Reet Saar
liige Andres Elmik nõukogu esimest
korda kokku. Siis saadi omavahel
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Luulekogu esmaesitlus tuleb kodukandis
SAAME TUTTAVAKS

A

nna-Kristiina Pae
esitleb 10. veebruaril
Märjamaa raamatukogus oma luulekogu
„Lindudeta kevad”. Ta lõpetas
2008. aastal Märjamaa
gümnaasiumi ja läks õppima
Tartu Ülikooli kirjanduse ja
kultuuriteaduste erialale.
Praegu töötab meediafirmas
projektijuhi ja keeletoimetajana. Saame noore autoriga
lähemalt tuttavaks.

Kus elate?
Kuna mulle väga meeldib
mereõhk, elan hetkel Tallinnas
Kalamajas. Peagi kolin Läänemaale ja hakkan tasapisi korrastama vanavanemate kodu.

Millal hakkasite luuletusi kirjutama?
Umbes 15-aastasena.
Kas keegi on kirjutamisel ka nõu andnud?
Mentorit kui sellist mul
pole olnud. Küll aga on tekkinud minu ümber seltskond
sõpru, kes samuti tegelevad
luule kirjutamisega ning omavahel tekste jagades ikka arutleme, et kuidas midagi paremaks lihvida.

Kuidas luuletused sünnivad? Kas parandate neid hiljem või jääb algne variant?
Luuletused sünnivad tavaliselt sellest, kui mind miski
inspireerib. Sageli on selleks
muusika, kuid tihti ka mõni
hea film, huvitav teatritükk
või sootuks mõni hinge minev inimene. Mõnikord loen
mõnd raamatut ja sellest
inertsist tunnen, et pean isegi
kirjutama asuma. Kohe ei saa
teistmoodi olla, see kogetud
emotsioon peab paberile saama. Näiteks luuletus „viimane
rekka” sündis pärast Richard
Sikeni luulekogu „Crush” lugemist. See teos mõjutas mu
meeleseisundit nii tugevalt, et
peas hakkasid teatud pildid
jooksma, mis peagi luuletuseks vormusid.
Ikka peab luuletusi paran-

dama, aga sellega tuleb ettevaatlik olla, et suure tuhinaga
esialgne rütm ja mõte kaotsi
ei läheks. Tunnetuslik luule on
natuke nagu siidiniit. Kui liiga
palju pusserdama hakata, siis
ta takerdub ja sõlme lahti harutada on väga raske.

Kui pika perioodi loomingut kogu sisaldab?
Selles mõttes on kogu üsna
eklektiline, et tekste on kogu
loomeloo vältelt. Paar teksti
pärinevad lausa keskkooliajast. Näiteks luuletus „hirm”,
mis samas siiani üsna värskena mõjub. Toimetaja Silvia
Urgas aitas tekstid väga mõnusalt kokku põimida. Uued
ja vanad motiivid haakuvad
omavahel ning elavad sõbralikus sümbioosis.
Eelistatum vorm kogus on
vabavärss, aga leidub ka riimilist luulet.
Mis sai luuletuste valiku
aluseks?
Tekstid pidid sobituma
tervikuga ning neis kõigis pidi
olema mõni kandev element,
mis paneks luuletuse helisema. Mõnes luuletuses tugevad
kujundid, teises jälle hea ladus
rütm.
Kas kogu on illustreeritud?
Olen juba mitu aastat jälginud kunstnik Maari Soekovi tegemisi, ja kohe, kui tuli
pakkumine raamatu koostamiseks, soovisin kasutada
tema illustratsioone. Arvan,
et meie loomingus on sarnane loodusetunnetus ja teatud
müstilisuse aspekt. Tema joonistused aitavad mu tekste
elama panna, annavad neile
uue mõõtme. Olen väga tänulik tema koostöö ja selge pilgu
eest.
Kui keeruline on oma
luulekogu välja anda?
Kui olla ise aktiivne, siis
see ei ole väga keeruline. Raamat anti välja koostöös Kultuurkapitali ja kirjastusega
Elusamus. Selle trükiarv on
220 eksemplari.
Heaks platvormiks noorte-

Anna-Kristiina Pae hoiab käes oma luule esikkogu „Lindudeta
kevad”.
Foto Maria Kurm
le luuletajatele on ajakiri Värske Rõhk. Mäletan, kuidas selle
esimesi numbreid Märjamaa
gümnaasiumi raamatukogus
vahetundide ajal sirvimas käisin. See oli midagi täiesti omanäolist, see oli kirjandusajakiri noortelt noortele. Mõjus
tõesti väga värskendavalt ning
andis ka endale kirjutamiseks
indu juurde.

Kas
kuulute
mõnda
loomingulisse
ühendusse
(noorte autorite koondis)?
Hetkel ei kuulu.
Kelle luulet ise meelsasti
loete?
Mind on mõjutanud mitmed klassikalised eesti luuletajad Anna Haavast kuni Juhan
Liivini. Ent kõige enam pean
lugu Juhan Viidingu loomingust. Tänapäevastest autoritest lähevad hinge kindlasti
Maria Lee kirjutatud tekstid.
Tore, et esitluse kohaks
sai valitud just kodukant.
Esitlusi tuleb tegelikult
mitmes paigas, aga esmaesitluse kohaks valisin Märjamaa
raamatukogu. Tunnen, et tahan mind kasvatanud kogukonnale midagi tagasi anda.
Lisaks on Märjamaa raamatukogu hoone mulle eriliselt armas, kuna see oli mu esimene
koolimaja. Üritus toimub 12.

veebruaril algusega kell 17.

Missugune side on kodukandiga?
Hingelähedane on kodukandi loodus.

Mis mulje on siinsest
elust?
Kuna ema kodu on Märjamaal, siis olen oluliste sündmustega kursis. Tundub, et toimumas on huvitavaid üritusi
ja noortele suunatud tegevused on hästi organiseeritud.
Kas kunagi tahaksite siia
tagasi tulla?
Hetkel olen seotud vanavanemate kodu renoveerimisega
Läänemaal ja see seob mind
tolle paigaga.
Reet Saar

Märjamaa
Sotsiaalkeskuses
6. veebruaril
kell 14.30

kaitseminister
JÜRI LUIK
Olete oodatud
kohtumisele!
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Maadlusuudised
Möödunud nädalavahetusel peeti Paides X Maalehe turniir vabaja naistemaadluses. Võistlesid 2002. aastal sündinud ja nooremad maadlejad. Laupäeval toimusid võistlused kehalistes katsetes ja pühapäeval maadluses. Maadlusklubist Juhan osales viis
noort.
Tüdrukutest saavutas Lisette Bötker -44 kg kaalus II koha,
Sandra Plamus aboluutkaalus III koha ja Mirjam Kask samas
kaalus 5. koha. Poistest sai Sander Roosileht -71 kg kaalus II koha
nii maadluses kui ka kehalistes katsetes. Samas kaalus võitis
maadluses III koha Aron Aun.
Harri Koiduste

PILTUUDIS
Teenuse Naiste Ühendus korraldas pühapäeval, 27. jaanuaril
kohaliku omaalgatuse programmi toetuse abil tortoidu hõrgutiste töötoa. Õpetama tuli Janika Jaanisk Türi vallast. Tema juhendamisel valmistati 14 soolast ja magusat hõrgutist nii argi- kui
pidupäevaks ja kõik toorained peale mee olid taimsed. Näiteks
tehti hapukoort, mandli- ja kookospiima, mandlijahupasteeti, jogurtit, toortatrakreemi tordile jm.
Teenuse raamatukogu juhataja ja naiste ühenduse liige
Helle Rehepapp ütles päeva teemavaliku kohta, et toortoit on
aktuaalne. Ta oli rahul, et kokku tuli 17 huvilist, neist osa ka
Märjamaalt. „Kõik toidud olid väga maitsvad. Kõhud said täis ja
see oli paitav kõhutäis. Ka skeptikud olid pärast rahul,“ ütles Rehepapp. Jaanisk ise on taimetoitlane, aga oma sõnul ei pööra ta
kedagi sellesse usku.
Teenuse Naiste Ühenduse järgmised õppepäevad on VanaVigala ametikoolis, kus tuleb etiketi- ja seejärel smuutikoolitus.
Reet Saar
Foto Helle Rehepapp

Küünlapäev talurahvakalendris
Küünlamaarjapäev, mis märkis kesktalve lõppu, on rahvakalendris 2. veebruaril. Lääne-Eestis ja saartel lõppesid siis alles
jõulud ning küünlapäeva peeti naiste pühana.
Naised käisid kõrtsis punast napsu – naistepuna joomas, mis
pidi andma kogu aastaks hea jume ja tervise ning loodeti, et see
toiming takistab suvel sääskede sigimist. Suvehooajaks palgati
kõrtsis suvilisi (suilisi) ja teenijaid, peeti „mokalaata“.
Naistel pidid ketrustööd tehtud olema, algas kangakudumine. Ketramine oli sellel päeval keelatud, soositud oli õmblemine
kui maagiline tegevus – „torgiti“ soe (hundi) silmad pimedaks.
Küünlapäevaks pidi pool loomasööta alles olema, karu keeras teist külge, kaaren pani esimese „pesapalgi“ juba paigale,
külma süda pidi lõhki minema. Sellel päeval tehti ka küünlaid.
Küünlapäeval keedeti tanguputru sealihaga või odrajahu putru.
Noortel inimestel oli jälle põhjust külas käia, sest peeti jõulusoku pulmi. Sokupulmad algasid küünlapäeva õhtul ja kestsid
kuni järgmise päeva õhtuni. Sellesse tallu, kus sokupulmi peeti,
viidi küla pealt toitu. Näiteks liha, kala, õlut … Jõulusokk ise oli
meeste riietes, see inimene, kes jõuluajal sokukese tuppa tõi, oli
naiste riietes.
Sillaotsa muuseumi pedagoog Liivi Miil

Seoses töömahu kasvuga
otsib Breden Textiles OÜ
oma meeskonda
õmblejat
Pakume Sulle:
* head põhipalka ja motiveerivat 2-osalist tulemustasu
(isiklik + meeskondlik);
* austavat suhtumist ja
rõõmsat töökeskkonda;
* kvaliteetseid ja kaasaegseid seadmeid;
* sõbralikku ja toetavat
kollektiivi;
* ettevõttesiseseid soodustusi;

* korraldame ühisüritusi ja
peame Sind meeles tähtpäevadel.
Ootame Sinu CV-d,
kui Sul on eelnev kogemus
õmblejana, oled kohusetundlik ja täpne, hindad
koostööd ning soovid koos
meiega valmistada Eesti
mugavamaid ja kvaliteetseimaid lasterõivaid.
Töökoht: Märjamaa alev
Kontakt: elle.kantsik@
bredenkids.com,
+372 512 7296
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Ümberehitus lõi vana maja särama

„

Kui Seda maja esimest korda nägin
arvasin, et see on Märjamaa kõige
ilusam hoone.“ Just niimoodi iseloomustas OÜ Ösel Haus juhatuse liige
Andres Ella Märjamaa peatänava ääres
asuvat kunagist preestrimaja, kus nüüd
on lõppenud põhjalik remont.

Ösel Haus ostis müügis olnud ligi 4000
ruutmeetri suuruse kinnistu, mis varem
kuulus õigeusu kirikule. Preestrimaja
on ehitatud 1893. aastal. „Nii heas seisukorras vana maja nägin esimest korda ja
sellist ehituskvaliteeti pole ka varem kohanud,“ kiitis Ella. Ta rääkis, et esimese
korruse põrandate alune oli tuulutatav
ja kui põrandad lahti võeti, olid vundamendis olevad tuulutusavad kui puhtaks
pühitud. Vundament oli seestpoolt ka
vuugitud, et hiirtel ja rottidel poleks sissepääsu võimalust. Katus oli sirge, seda
polnud vaja rihtida. Ella sõnul leiti kunagi
ehitama meistrid, „kes ei osanud kehvasti teha“. Selles mõttes tuli vana maja rekonstrueerimise käigus ette just positiivseid üllatusi.
Katusele pandi uus plekk, välisvooder
vahetati ainult sisehoovis, uued on otsaviilust eenduvad nooleotsad ja sarikaotsad, mis katuseräästa all olid aastatega
kannatada saanud. Akendele lisati metallist nurgad, mis annavad lisaks rombakendele veel ühe pilkupüüdva aktsendi.
Viilualune korrus oli varem välja ehitamata, nüüd on see kasutusele võetud.
Hoone ümberehitusprojekti koostas
arhitekt Evelin Eelmaa, sisekujunduse
värvid ja tapeedid valis Andres Ella ise.
Aasta kestnud ehitustöödel oli põhitegija
ettevõtja Omar Linna oma ehitusmeestega. Eritöid tegid ka teised firmad.
Rootsipunane plekk-katus, sama värvi aknaraamid ja vihmaveetorud, sinepikarva välisvooder, hallikad aknapõsed,
nurga- ja iluliistud ning sama värvi välisuksed – Märjamaal teist sellist maja ei ole.
„Vana hoone proportsioonid ja ehituskvaliteet on suurepärased. Ka ümberehituse
lõpptulemusega olen väga rahul. Maja on
väljast väga ilus ja ka sees on arhitekt huvitavad ruumilahendused leidnud,“ ütles
Ella.
Majas on kaheksa 2- ja kolm 4-toalist
korterit, mille suurus on alates 30 kuni 56
m2. Teise korruse korteritel on põrandapinda veel rohkem. Alumisel korrusel on
viis ja ülemisel kolm korterit. Huvitavatest lahendustest võib välja tuua, et kahes
korteris on viilu alla ehitatud lavats, kus
võib olla laste mängukoht või saab madratsitel magada. Ühes korteris on palksein
nähtavaks jäetud, kahes korteris lisavad

Põhjaliku uuenduskuuri läbi teinud vana preestrimaja muudavad pilkupüüdvaks
värvid ja detailid.

Selles korteris on lae all lavats ja teises toas rombaken.
Fotod erakogust
ilmekust tahveldatud seinad. Otsakorteri
ühele toale lisab ilmekust väike rombaken. Otsakorterite neljale toale lisab omapära väike rombaken.
Arendaja kinnitas, et hoone on väga
hästi soojustatud ja väga väheste soojakuludega, see on juba praegu selge. Sooja
annab maaküte ja kõik torud on põrandates. Sestap on ka palkmaja teisel korrusel
betoonpõrandad. Ka teisele korrusele viiv
trepp on betoonist, seega see ei kõmise.
Igas korteris on oma boiler.
Maja arendaja on Ösel Hous OÜ. Alanud on hoone kasutusloa saamiseks vajalikud toimingud. Seejärel on arendajal
kavas korterid müüki panna, aga kui see
ei õnnestu, siis pinnad välja rentida. Plaanis on ka lahtiste uste päev. „Huvi on juba
tuntud. Sellist projekti (kortermaja) pole
siinkandis varem tehtud,“ kinnitas Ella.
Lisaväärtust ilusale hoonele annavad
krundil olevad vanad suured puud.
Andres Ella on osanik osaühingus Kernu Mööbel, kus valmistatakse eritellimusmööblit. Ta aitab korraldada ka Saaremaa
Seppade tegemisi, kuigi seal enam ei töö-

ta. Lisaks veel vanade majade kordategemised Kuressaares ja Ruhnu saarel, nii et
hobist on saanud lisatöö.
Ettevõttel Saaremaa Sepad oli palju
kokkupuuteid restaureerimisega, sest
vanade majade taastajad vajasid sepiseid.
Nii said alguse esimesed kontaktid. Siis
õnnestus Ellal Tallinna vanalinnas üks
korter oma tarbeks korda teha. „See oli
põnev tegevus, sealt huvi mõniteist aastat
tagasi tekkis. Ma ei ole kunagi koostööd
muinsuskaitsjatega kartnud. Jah, muinsuskaitsenõuded muudavad tööd kallimaks. Aga kui muinsuskaitsjad näevad, et
oled südamega asja juures, siis nad pigem
abistavad kui takistavad. See pole halb,
mida nad nõuavad. Olen ise sama meelt,
et muinsust tuleb hoida, väärtustada ja
kaitsta,“ ütles Ella. Korda tehtud preestrimaja ei olnud muinsuskaitse all.
Märjamaa valla Lümandu külas elav
Andres Ella on korda teinud Lümandu
mõisa abihoone, muinsuskaitse all olev
häärber ootab järge.
Reet Saar
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K 30.01 kl 17.00; 21.00
„HOLMES JA WATSON”
USA komöödia-seiklusfilm
1.30 (K –14)
K 30.01 kl 19.00
„KLASSIKOKKUTULEK 3:
RISTIISAD”
EESTI – TASKAFILM komöödia 1.30
(K –14)
N 31.01 kl 17.00
„KLASSIKOKKUTULEK 3:
RISTIISAD”
N 31.01 kl 19.00; 21.00
„HOLMES JA WATSON”
R 1.02 kl 14.45
„RALF LÕHUB INTERNETI:
LAMMUTAJA RALF 2” 3D
USA kogupere-seikluskomöödia-joonisfilm 1.52 eesti keeles
R 1.02 kl 17.00; 19.00; 21.00
„KLASSIKOKKUTULEK 3: RISTIISAD”
P 3.02 kl 12.30; 14.45
„RALF LÕHUB INTERNETI:
LAMMUTAJA RALF 2” 3D
P 3.02 kl 17.00; 19.00; 21.00
„KLASSIKOKKUTULEK 3:
RISTIISAD”
E 4.02 kl 17.00; 19.00 „EIA JÕULUD TONDIKAKUL”
EESTI – KINOSAURUSFILM
OÜ seiklusfilm 1.30 (L)
E 4.02 kl 21.00 „MARY ŠOTLASTE KUNINGANNA”
USA ajalooline draama
2.04 (K –12)
T 5.02 kl 16.30 „RALF LÕHUB
INTERNETI: LAMMUTAJA
RALF 2” 3D
USA kogupere-seikluskomöödiajoonisfilm 1.52 eesti keeles
T 5.02 kl 18.45; 21.00 „MARY
ŠOTLASTE KUNINGANNA”
K 6.02 kl 16.45 „RALF LÕHUB
INTERNETI: LAMMUTAJA
RALF 2” 3D
USA kogupere-seikluskomöödiajoonisfilm 1.52 eesti keeles
K 6.02 kl 21.00 „MARY ŠOTLASTE KUNINGANNA”
USA ajalooline draama
2.04 (K –12)
HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

Varbola rahvamajas
3.02 kell 13 kohtumine
EKRE saadikutega, tasuta
9.02 kell 13 kohtumine
Reformierakonna saadikutega, tasuta
10.02 kell 12 kohtumine
Isamaa erakonna saadikutega
(Heiki Hepner, Kalle Muuli,
Villu Karu jt)
15.02 kell 19 salongiõhtu
folkansambliga „URR-lau”,
pääse 5 €
16.02 kell 12 kohtumine
Marina Kaljuranna ja teiste
SDE kandidaatidega
2.03 kell 12 trühvlite valmistamise koolitus, hind 15 €,
vajalik eelregistreerimine ja
ettemakse
9.03 kell 21.00 Naistepäevapidu, pääse 5/7 €
Info tel 502 7322

Varbola rahvamajas
alates 5. veebruarist
kell 18.30 taas
ARNE LAURI
JOOGA
Huvilistel võtta
ühendust Piretiga
tel 5027322
Märjamaa Valla
Raamatukogus
alustame
lugemisprogrammi
LOEME KOOS
Ootame osalema kuni
8-aastaseid lapsi koos
vanematega.
Lugemisprogramm
kestab 1. veebruarist
31. maini
Info: Märjamaa
raamatukogu lastekogust, kodulehelt
või tel 482 1181

30. jaanuar 2019

Märjamaa rahvamajas
30.01 kell 11 Viljandi Lasteteater Reky etendus „Buratino“,
pilet 8.5.02 kell 19 Mälumänguklubi
8.02 kell 21 Sõprade pidu ansambliga Reminders, üllatusesinejad, pilet 15.15.02 kell 19 MTÜ Oma Lava
etendus „Avameelselt abielust
ehk peatükid, mis me omal

ajal vahele jätsime “ pilet
12.-/15.19.02 kell 10 Silmade kontroll
ja prillide müük, eelregistreerimisega
21.02 kell 12 Märjamaa Laulukarussell
23.02 kell 10 kinosaalis
Märjamaa XV kodulookonverents „Sajand Vabadussõjast ja
maareformist”
3.03 kell 8–20 Riigikogu
valimised
7.03 kell 19 Komöödiateatri
„Maria Callase meistriklass“
pilet 15.-/17.8.03 kell 19 Naistepäevakont-

Kullamaa Osavallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi majandusjuhataja
leidmiseks
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Töö kirjeldus
Kullamaa Osavalla majandustegevuse juhtimine ja töö korraldamine;
vajaliku inventari hankimine;
remondi- ja heakorratööde korraldamine;
jäätmehooldusega tegelemine;
liikluskorralduse ja teedega tegelemine;
haljasalade ja kalmistute hoolduse korraldamine ja kalmisturegistri pidamise korraldamine.
Nõuded kandidaadile
vähemalt keskharidus või kutsekeskharidus;
soovitavalt töökogemus majanduse alal;
valdkonnaga seotud seadusandluse tundmine;
B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse
olemasolu;
meeskonnatöö oluliseks pidamine;
eesti keele valdamine suhtlustasandil;

•

•
•
•
•

•
•
•
•

sert „Laval ainult mehed“
18.04 kell 19 Ugala Teatri
etendus „Meistrite liiga“, pilet
12.-/15.Ly galeriis
tekstiilikunstnik Ehalill
Halliste gobeläänide näitus
„Pae peal“
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.ee

oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase.
Kasuks tuleb
oskus mõelda suurelt ja tegutseda kiirelt;
võimalus kasutada isiklikku sõiduautot
tööülesannete täitmiseks;
tugev stressitaluvus ja mitmekülgne suhtlemisoskus;
oskus teha tööd nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Omalt poolt pakume
mitmekülgset ja huvitavat tööd;
võimalust eneseteostuseks;
konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat
kollektiivi;
võimalust kaasa rääkida osavalla arengus.

Tööle asumine kokkuleppel. Kandideerijail
saata avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 7. veebruariks 2019 kell 12.00
aadressil airi.laanemets@laanenigula.ee.
Info Katrin Viks 5380 3207 või katrin.viks@
laanenigula.ee

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 30. jaanuar
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 31. jaanuar
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 1. veebruar
Apostel Pauluse pöördumispäev
7.30 Missa (kogudusemaja)
Laupäev, 2. veebruar
Issanda templissetoomise püha
11.00 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 3. veebruar
4. pühapäev pärast ilmumispüha
11.00 Missa (kogudusemaja)
Esmaspäev, 4. veebruar
7.30 Missa (kogudusemaja)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 5. veebruar
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 toimuvad igal
pühapäeval kell 11.00

Südamlik kaastunne Meerile
perega kalli
VENNA
kaotuse puhul.
OÜ Hardabaar kollektiiv
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TEENUSED
Remondi- ja ehitustööd.
Tel 5666 6414
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee

88 Mihhail Põdra
87 Elbe Bergmann
84 Meida Jänts
83 Maimu Varbola
83 Voldemar Toots
82 Salme Sihimets
82 Anne Paisu
78 Arvi Minnik
78 Arvo Sume
76 Lemmi Marrandi
76 Rein Saar
70 Eedi Taganõmm
65 Ellen Nuga
65 Lilija Taganõmm

OST
Ostan sõidukorras sõiduauto või
väikebussi. Võib vajada pisut remonti või olla ka ilma ülevaatuseta.
Tel 5819 0200,
ilusalgus@gmail.com

Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse puutub, küll koos lahenduse
leiame. Marko, tel 5399 2362

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968

MÜÜK

Puit- ja pehmemööbli
restaureerimine,
remont ja parandus
Värkskoda OÜ
5662 6742

Müüa 50 cm pikkusi lõhutud
küttepuid. Tel 5362 3113

Seoses töömahu suurenemisega vajab
Runforest
tõstukijuhti ja
teisi töölisi
(mehed, naised)
Info tel 5400 5272
risto@runforest.ee

Kes ei soovi, et teda sünnipäeva puhul valla lehes
meeles peetaks
(65, 70, alates 75. eluaastast
igal aastal), palun teatada
Märjamaa Nädalalehe toimetajale tel 5306 5805 või
reet.saar@marjamaa.ee.
Kui olete loobumisest juba
varem teada andnud, pole
selle teate ilmumise järel
üle kinnitada enam vaja.
Õnnitlused ilmuvad
jooksva nädala kaupa.

30. jaanuar 2019
Müüa 2toaline ahjuküttega korter, hind 8500 €. Tel 515 9409
Müüa sõelutud mulda. Mullasõelumisteenus. Tel 5645 0325

Vajatakse
kohusetundlikku
meestöölist
lihtsamatele ehitus ja
tootmistöödele.
Soovijatel võtta ühendust
emailil: peeter.lehe@joutsen.com või telefonil
5699 4421

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)
Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee

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

* Tööriistade ja kaubikute rent
* Akende müük ja paigaldus, mõõtmine
* Kasutatud kodumasinate müük. Järelmaksu võimalus

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

EDU KAUPLUSES
igal teisipäeval

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

Facebook.com/kasutatud kodutehnika
Pärnu mnt 68
Tel 5566 9903
Avatud E–L

ISSN 2613-3253
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www.marjamaa.ee
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