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Kolmas nädalavahetus tantsulainel
Nädalavahetusel toimus Jõgeval III Eesti naiste tantsupidu
„Perelugu“. See oli tantsijatele
kolmas nädalavahetus tantsulainel. Esimene kord sai
tantsida Rapla maakonna laulu- ja tantsupeol, nädal hiljem
Kohilas memme-taadi peol.
Kolmandal nädalavahetusel
tantsisid 84 naist seitsmest
Märjamaa valla tantsurühmast 10.–13. juunil Jõgeval.
Esimene naiste tantsupidu 2011. aastal jutustas naise
lugu, teine 2016. aastal mehe
lugu, kolmandal peol oli teemaks pere lugu.
Pealavastaja Ave Anslani
idee oli, et igaühel meist on südames peidus oma pere lugu.
Peo vahetekstide autor Marek
Sadam võttis loo kenasti kokku: „Pere algab igaühest meist,
ei ole keegi vähem olulisem,

Mustrid Jõgeva staadioni murul.
Foto erakogust
kõik loevad – noorem ja vanem, iga samm, iga naeratus,
argipäevane tegu ja pühapäevane paitus. Isegi kõige raskemad ajad seovad meid, kui oskame õppida, märgata, hoida,

koos olla ja siduda südameid.
Nõndaviisi loome oma pere
mustreid, mida ükski vägi kustutada ei saa. Nendest mustritest saavad tantsud – ühe ilusa
maa elamise lood.“

Pidu oli imeline ja seekord
oli ka ilmataat väga naistesõbralik – kolm päeva päikese
käes. Päike hellitas ka esimesel peol, kuid teise peo proovid
möödusid lausvihmas, nii et
harjutusväljakute kohalikud
poed kummikutest tühjaks
osteti.
Märjamaa vallast osalesid
kolmandal naiste tantsupeol:
naisrühmad Luiskajad ja
Ülejala Sussisahistajad, juhendaja Karin Andesalu;
Märjamaa gümnaasiumi
neiud, juhendajad Karin Andesalu ja Katrin Tänav;
naisrühm Varbola Piigad,
juhendaja Piret Kunts;
naisrühmad Labajalg ja
Viimikud ning segarühma
Laaberjalg naised, juhendaja
Darja Lehtsalu.
Suur kummardus teile,
tublid juhendajad ja vaprad
naised!
Vallavalitsuse
kultuurinõunik Heli Lints
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Siginat-saginat täis töö sobib mulle

J

SAAME TUTTAVAKS

uuni alguses alustas Märjamaa Valla Rahvamaja
juhatajana Kristina Oss.
Saame temaga tuttavaks.

Missugune on olnud sinu
varasemad kokkupuuted
Märjamaa rahvamajaga?

Olen põline Märjamaa
elanik. Mäletan vana, remondieelset rahvamaja ja arvan,
et põhjaliku remondi läbinud
maja on tõeline pärl. Ise ma
siin ringides osalenud ei ole,
kuid seitse aastat olen juhendanud rahvamajas rühmatreeninguid. Nii et olen selle majaga tuttav ja tean siin töötavaid
inimesi.
Kuidas tekkis mõte kandideerida?

Kui kuulutust nägin, siis
tundus, et see oleks põnev võimalus minu tööalaseks arenguks. Vahepeal aga unustasin
kuulutuse, kuid kui avalduse
esitamise kuupäev hakkas lähenema, siis mõtlesin, et miks
mitte end proovile panna. Väljakutsed ja organiseerimine
mulle meeldivad, ning usun,
et minu eelnev töö- ja elukogemus toetavad tööd rahvamaja
juhatajana.

Seoses registrisekretäri
puhkusel viibimisega
palume ajavahemikul
31.05 kuni 17.06 eelnevalt
ette helistada telefonil
5661 4893, kui soovite lapse
sündi või oma elukohta
registreerida vallamajas
Tehnika 11.

Missugune on sinu erialane ettevalmistus?
Praegu õpin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tervisedendust. Teine kursus on
lõpusirgel, üks aasta on ees.
Tervisedenduse eriala on hästi lai. Siin on võimalik areneda mitmetes suundades. Mina
proovin läbi kultuuri tervist
edendada.
Kus oled veel töötanud?

13 aastat sõitsin laevas,
liinid olid algul Tallinn–Helsingi, hiljem Helsingi–Peterburi. Laevas töötasin viimased
aastad purserina (see on maal
võrreldav teenindusjuhi ja majandusjuhi ametiga). Laevas
rutiini ei ole. Siginat-saginat
täis töö sobib mulle.

Missuguseid treeningrühmi sa praegu juhendad
?
Raplas Sadolini spordihoones on kaks rühma. Üks on
tantsuline trenn, teine joogatrenn. Arvan, et jõuan sügisest
neid gruppe edasi juhendada.
Praegu on hooaeg lõppenud,
uute otsuste tegemiseni on
veel aega.
Missugused on olnud esimesed tegemised Märjamaa
rahvamajas?

Saada rohkem tuttavaks
maja ja tööperega, viia end
kurssi dokumentidega ning
tutvuda vallaametnikega. Läheneva jaanipäeva ja Märjamaa folgipeo organiseerimisel
on kolleegidel põhiasjad juba
tehtud, aga pidevalt lisandub
uut infot. Sel suvel olen nende
ettevõtmiste puhul rohkem
vaatleja ja õppija. Kuna rahvamajas on ringide hooaeg enamasti lõppenud, siis ongi rahulikum sisseelamise aeg.
Missugune on sinu visioon Märjamaa rahvamajast?
Rahvamaja

peab

olema

Märjamaa Valla Rahvamaja juhataja Kristina Oss.
Foto erakogust

rõõmus koht, mis on siginatsaginat täis. Minu nägemuses
peab olema rahvamaja huvitegevuses rohkem võimalusi
väikelastele. Näiteks beebikool ja erinevad laulu- ja mänguringid. Ehk leiame neid ringe juhendama kohapeal elava
hakkaja inimese. Kui tal algul
polegi vastavat paberit, aga
on suurepärane oskus lastega
hakkama saada, siis saame ta
suunata kursusele.
Oluline on selline inimene leida. Mind on kunagi samamoodi leitud. Ma ei tulnud
selle pealegi, et hakata zumbatrenne juhendama, kuid juhataja Merle Voolaid helistas ja
pakkus mulle seda võimalust.
Tegin koolituse läbi, sain litsentsi ja sealt hakkas veerema
minu töö treenerina. Üks inimene märkas, et minus on po-

tentsiaali, samasuguse pilguga
vaatame ka nüüd ringi.
Pean oluliseks teha koostööd valla asutuste ja kogukonna liikmetega. Iga valla
asutuse juht või töötaja, äriühingu ja kogukonna liige saavad anda oma olulise panuse,
et elavdada elu meie kogukonnas. Sügise poole võiks korraldada mõttetalguid, mida rahvamajas tahetakse teha.

Kas eelmine juhataja ütles mõned soovitused sulle
teele kaasa?
Ta soovis kindlameelsust,
sest seda on juhil vaja.
Reet Saar
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Mustvalged looduse portreed toovad olulise esile

J

KALENDRILOOD

uunikuud saadab Märjamaa valla 2022. aasta
kalendris Tuuliki Maali
foto „Päev“. Peagi on käes
karikakarde õitseaeg ja valla
fotokonkursile, mille teemaks oli „Aeg“, saatis ta foto,
mis haakub nii sobivalt just
„armastab-ei armasta-lille“
õitsemisega.

„Elan ja töötan Taanis
õpetajana – koolitan noori
täiskasvanuid, kes soovivad
samuti õpetajatena töötada.
Siinkohal on aga oluline mainida, et meie eesmärk ei ole
kvalifitseeruda vaid ühes õppeaines, vaid treenida mõistmist, uudishimu ning avatust
erinevate teemade, sündmuste, käitumismustrite ja muu
osas. See hõlmab nii poliitikat,
kuidas erinevad otsused vastu võetakse ning kuidas need
meid mõjutavad, kui ka käitumist ja isikuomadusi indiviidi
tasemel,“ tutvustas end Tuuliki Maal.
„Võtan üles erinevaid hetki
ning töötlen pilte pigem hobi
korras. Kasutan selleks vaid
nutitelefoni kaamerat ning
lihtsaid rakendusi piltide töötlemiseks.
Uitan tihti looduses ringi
ning märkan erinevaid detaile, mis kajastuvad ka piltidel
– nimetan neid looduse portreedeks. Tihti töötlen fotod

Aupaiste

Päev
Fotod: Tuuliki Maal
just mustvalgeks, kuna nõnda
koondub vaataja tähelepanu
detailidele ning sellele ühele
tegelaskujule,“ lisas Tuuliki
oma fotode kohta.
Reet Saar

Kalendrilehel on juunikuu
kohta valitud selline
Arvo Valtoni aforism:
„Kui tahad käia ajaga sammu, pead ära tundma ka
hetked, mil aeg ei liigu.“

Küllus
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Wäega Wärgi pärimuslaager
kiikab rahvusköökidesse
Tänavune pärimuslaager on maitsete elamus. Laagrisse on
oodatud kõik, kes soovivad omandada toidukunsti oskusi.
Kiikame nii Eesti kui ka Jaapani kööki, teeme tervislikke
küpsetisi ja loome oma parimatest retseptidest kokaraamatu. Raamatu valmistame samuti ise. Juhendajateks on
oma ala väärt tegijad lähemalt ja kaugemalt.
Kui ise siiski oskusi omandama ei jõua, siis 7.07 õhtul
saab Sulu külamajast hubane restoran, kus kõike head ja
paremat saab mekkida hea muusika saatel.
Viimasel laagripäeval külastame Sillaotsa talumuuseumi ning tutvume meie esivanemate toidukultuuriga.
Toidukoolitusi toetab Leader programm.
Eve Burmeister

15. juuni 2022

15. juuni 2022

Vaene rikas Märjamaa
kus peidab end Märjamaa vesi
kus varjab end Kullamaa kuld
see pinnas, mis nõnda on kesine,
ja karm paepealne muld
kuid siiski siin rikkusi leidub
mis inimkätega loodud
nüüd prükki nad ära on heidet’
ja ajale ohvriks on toodud

hulk maju, mis püsti võind jääda
ja alevit ilmestada
on lastud käest ära ja mäända
võib valda siin süüdistada
küll oli kord löömist seal Tiitsus
kaua kestis see sissisõda
ja leiti, et kellegi kiiksu
pole mõtet küll säilitada
vana hoiukassa tõmmati maha
mis sest, et väärt kubatuur
kas asi jäi raha taha
või ei meeldinud arhitektuur
ja vana pastoraat kena –
kus oli siis muinsuskaitse
nüüd polegi midagi teha –
vist polnud kellegi maitse
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kuid Maxima poe fassaad
sai siiski taastatud ära
tõusis „tuhast” uuena taas
ühe vähese pärlina särab

on muidugi võimlat ju vaja
ja teisigi kaasaegseid hooneid
kuid discgolfi rada on jama
see kisub snoobluse poole

nüüd vana adminhoone saatus
on vallaisade käes
kas tõesti selle uhkuse kaotus
neil’ üldse korda ei läe
et hüljata auväärne maja
lasta hukkuda külmalt see ilu
kas tõesti ei leita see raha
kas tõesti ei säilu see sisu
on rõhud nihkunud paigast
mis sisse ei too, olgu kadund
siin keegi vajaks vist kaigast
ehk tuleb siis pähe see aru!
Kati Rimm

Kaks repliiki
Just see väärikas maja aadressil Oru 2
teeb sellest väljakust Märjamaa keskväljaku. Võrrelgem kunagist Kaitseliidu maja
peatänava ääres ja Oru 2 – no kumb tuleks
lammutada või mitte sellisena seisma jätta.
See lammutamise peaideoloog vääriks
tõesti Karuteene medalit või tuleks panna
keskväljakule häbiposti. Aga muruplats
nutaks oma maja järele.
Tule, Jumal, appi, sest nad ei tea, mida
teevad või teha tahavad.
Toomas Kokk

Kunagise Liiva talu metsatukka ja karjamaale Märjamaa alevis on toodud suur
rull aiavõrku ja kivist väravaposte. Sinna
on ladustatud ka autoromusid ja kasvuhoone karkass. „Miks te toote teise omaniku maale rämpsu, kui meil on jäätmejaam
olemas, kuhu paljusid jäätmeid saab tasuta ära anda. Aga samal ajal räägite oma
ilusatest kodudest. Kuidas peaks omanik
suutma seda koristada?“ Nii küsib Aino
Lemberg, kes seisab sellise olukorraga
silmitsi.
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Valla perepäev hakkab käima külakorda

V

ana-Vigala rahvamaja õuel toimus 4.
juunil kell 14–18 valla
perepäev. Nii suurtel
kui ka väikestel oli võimalik
osa võtta mitmekülgsetest
tegevustest ja töötubadest.

Palju rõõmu ja lustimist
pakkus batuut ning rodeo seljas püsimine. Kätt sai proovida
tsirkuseteemalises töötoas,
kus oli võimalik žongleerida
või ilunumbreid proovida. Robootika huvilistel avanes hea
võimalus katsetada erinevaid
maastikuroboteid. Naiskodukaitse jagas teadmisi, kuidas
kriisiks valmistuda ning andis
näpunäiteid esmaabi andmiseks. Üheks populaarsemaks
tegevuseks oli perepäeval õhupüssist märklaua laskmine,
mis testis külastajate täpsust.
Õhtu tipness suurejoonelise ja vaatemängulise teadusteatri „Teeme keemiat“
etendusega. Etenduses pakkus

Perepäev tipnes teadusteatri etendusega.
Fotod: Martin Viirok
põnevust paukude tegemine,
katsed kuivjääga ning üheskoos jäätise valmistamine,

Tegevust jagus robootikahuvilistele.

mida ka kõik soovijad maitsta
said.
Päeva vältel pakkusid tegevust erinevad mängud, bingo, meisterdamine, fotojaht,
näomaalingud ja glittertattoo.
Samuti oli avatud Kesu Käteringi kohvik, mille maitsev
kaup esimeste tundidega välja
müüdi.
Aitäh kõikidele, kes panustasid perepäeva õnnestumisse! Esmakordselt oli perepäev

külakorda käimas Vana-Vigalas. Järgmisel aastal kohtume
juba uues külas! Meil on hea
meel, et ilm soosis perepäeva
ning esimeste piiskade peale
külalised laiali ei jooksnud,
vaid lustisid päeva lõpuni.
Loodame, et perepäev pakkus
rõõmu ja elamusi!
Märjamaa Valla
Noortekeskuse kollektiiv

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks
alates 1. septembrist 2022
• matemaatikaõpetaja (5.-7. klass) 8 tundi (liittunnid)
• füüsikaõpetaja ( 8.-9. klass) 2 tundi (liittunnid)
• loodusõpetuse õpetaja (7. klass) 2 tundi
• vene keele õpetaja (6.-9. klass) 7 tundi (liittunnid)
• tööõpetuse õpetaja (1.- 3. klass) 2 tundi (liittunnid)
• kirjanduse õpetaja (5.- 8. klass) 4 tundi (liittunnid)
• õppealajuhataja 0,5 ametikohta (tööle asumisega alates
22.08.2022)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
esitada hiljemalt 1. juuliks 2022 e-aadressil valgu.kool@marjamaa.ee
Täiendav info:
Valgu Põhikooli direktor Ants Riismaa tel 522 7167
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Julgeolekuteema võttis tõsiseks

A

asta 2022 on Eestis
raamatukogude
aasta. Sellega seoses
korraldab Riigikantselei raamatukogudes arutelusid rohepöörde ja julgeoleku
teemal.

Arvult neljateistkümnes
kohtumine selles sarjas peeti
Märjamaa raamatukogus 9.
juunil. Seda sisse juhatades
märkis projektijuht Liis Laurits, et esimene kohtumine oli
Rapla Keskraamatukogus rohepöörde teemal, hooaja viimane vestlusring peeti Märjamaal julgeoleku teemal.
Julgeoleku olukorrast Euroopas rääkis Riigikantselei
Euroopa Liidu sekretariaadi
nõunik Ele Raik. Ennekõike
keerles jutt Ukrainas toimuva
sõja ümber. Järgnesid küsimused ja mõttevahetus neil
teemadel. Kuulama oli tulnud
mõniteist inimest, sealhulgas
grupp kaitseliitlasi.
Esmalt tutvustas Ele Raik
lühidalt Riigikantseleid. See on
Vabariigi Valitsuse juures olev
valitsusasutus, kelle eesmärk
on toetada Vabariigi Valitsust
ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning
aidata tagada head riigivalitsemist.
Sündmuse alguses ulatati
igale kuulajale ka sedel numbriga. Sedelite hulgast loositi
lõpus välja kolm Riigikantselei
pusa, millel oli trükitud „Minu
Eesti. Minu Euroopa“. Märjamaa raamatukogu sai tänukirja projektiga liitumise ja vas-

Julgeolekuteemat kuulati tõsisel ilmel ja keskendunult.
Fotod: Jaak Kadarik

Projektijuht Liis Laurits andis
Märjamaa raamatukogule
tänukirja projektis osalemise
eest.
tuvõtmise eest.
Oluliselt uut infot sel üritusel küll ei jagatud, kuid kuulajad said jagada oma mõtteid
maailmas toimuva kohta. Publiku hulgast esitati ettepanek,

Julgeoleku olukorrast Euroopas kõneles Ele Raik.
et Märjamaal võiks toimuda ka
rohepöörde teemaline arutelu.
Projektijuht pani selle soovi
kirja.
Reet Saar
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Suviseid reise
eakatele
Märjamaa eakate kogukond
on selle suve sisustamiseks
valinud välja kolm reisi.
Esimene reis viib meid
Raereiside kaasabil Vändra
maadele 29. juunil (kolmapäeval), kus külastame Eesti
Huumori muuseumi, Võidula
mõisa, Särghaua maateaduse
keskust, Maarjakase Savikoda, Piesta Kuusikaru talu ja
lõunatame Vändra kohvikus
Koduköök.
Väljasõit Märjamaa rahvamaja eest kell 8.30. Reisi
maksumus on 44 €. Kõik
nimetatud kohad hinna sees.
Reisile on veel mõned vabad
kohad.

Teine reis viib meid Eesti
põhjarannikule 12.–13. juulil (teisipäev–kolmapäev)
algusega Palmse mõisast sõiduga Altja kalurikülla ja sealt
mööda kaunite looduse vaadetega rannikut kuni Narvani.
Ööbime Toila spaas. Külastame ka Sillamäed ja Sinimägesid. Tagasiteel külastame
veel Kuremäe kloostrit. Reis
maksab 133 €, selles on kõik
kulutused vaatamisväärtustele - spaa kasutamiseks (trikoo kaasa), kaks lõunasööki,
hommiku- ja õhtusöök. Reisi
toetab Märjamaa Vallavalitsus. Väljasõit Märjamaa rahvamaja eest kell 7.30.
Mõlema reisi raha palun
ära maksta 20. juuniks Eesi
Veske a/a EE07 1010 7020
0504 4003
Sularaha võtan vastu 20.
juunil kell 11.00–12.00 sotsiaalkeskuses.
Kolmas reis viib 17. augustil Naissaarele. Selle kohta
tuleb täpsem teade nädalalehe
juulikuu numbris. Praeguseks
on kahele viimasele reisile registreeritute arv täis.
Ilusat suve kõigile!
Eesi Veske
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Märjamaa Lasteaed
Pillerpall
kuulutab välja konkursi
vabaneva
ÕPETAJA
ametikoha täitmiseks
(1,0 kohta).
Nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele.
Tööle asumine
1. septembril 2022.
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide
koopiad palume saata
hiljemalt
20. juuniks aadressile Pärna
1, Märjamaa 78302, Raplamaa või e-postiaadressile:
lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee.
Lisainformatsioon lasteaia
telefonil 5199 0988
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Pärimuspaikade projekt täienes uute puude ja tähistega

L

aupäeval, 11. juunil
peetud Moka küla
talgupäeval täienes
Haimre Kultuuriseltsi
projekt „Pärimuspaikade
austamine” uute vahtrapuude,
nimesiltide ja infotahvlitega.

Infotahvlid valmistas Tartus asuv Salibar OÜ, tahvlite
alusraamid Karmo Kaljusaar.
Vahtrapuude nimesildid meisterdas sponsorina Meelis Kaljuma osaühingust Raudveli.
Kuus vahtrapuud Pärandi alleele ja kaks püramiidelupuud
Jutuvestja pingi juurde aitas
kohale toimetada Külli.
Infotahvlid ja osa istikuid
on tasutud annetatud raha
eest. Ära sai kasutatud ka
Haimre Kultuuriseltsile Märjamaa vallast taotletud raha

Jutuvestja pink ja selle juures olev infotahvel.
Foto erakogust
vahtrapuude ostmiseks.
Avaldan tänu teile, kallid
inimesed: Milla ja Arvi Urvast,
Enn ja Maire Kõrver, Mari ja
Lennart Kann, Külli, Kerli,
Karmo ja Kert, külavanem Aap
ja Maili laupäeval ühiselt tehtu
eest.
Kui varem ei olnud projekti eesmärgist täit selgust, siis

nüüd kõnetab huvilist väike
jalutuskäik endisel Järgküla
maanteel. Augustis on plaanis
kolm aastat aega võtnud projekt lõpetada pärimuspäevaga,
avades praeguse lisana meistri
poolt valmistatava taiese.
Projektijuht
Eha Kaljusaar

OTTil saab osta järgmiste pakkujate tooteid:
1) Tammeka kodusushi
2) Piret Linnamägi/ Pireti käsitöökamber
3) Eliisi maiustused
4) JaneLine
5) Intsu kodune lepasuitsuliha
6) Jüri Randviir
7) Meeallika Mesi
8) Suitsukapp

9) Kristi Ruhno
10) Sepajõe talu
11) Heinu Akermann
12) Janeki kalatooted
13) Maria Eller UUS
14) BBQ Labor OÜ
15) Raudale talu UUS
16) Männiku piimalambad
OÜ UUS
17) Pärimusmaja käsitöö

15. juuni 2022
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Mammograafiabuss peatub kodukandis. Tulge sõeluuringule
Raplas alustab mammograafiabuss tööd 20. juunil ning on siin
kuni 15. juulini. Kõik, kes on saanud kutse, võiksid oma tervise heaks uuringul osaleda. Kui te ei ole sõeluuringu aasta ja teil
esinevad mingid kaebused rinnas, võib oma perearstilt või naistearstilt saatekirja võtta ja kodu lähedal uuringu lasta ära teha.
Naised, kes on eelmise või isegi kaks uuringut vahele jätnud, on
eriti oodatud. Ultraheliuuringut saab teha ka haiglas asuvas rinnakabinetis.
Naine on eelkõige ise oma tervise
ja rinna hoidja.

Mammograafiabuss tuleb ka Märjamaale,
kuid alles sügisel: 24.–27. oktoobril.
Mammograafiabuss peatub Märjamaa haigla juures
Lauluväljaku tn 26. Registreerida tel 600 3155.

Igal aastal saab rinnavähi diagnoosi ligi 1000
naist. Paljudel avastatakse haigus just sõeluuringus – siis, kui muid sümptomeid pole veel tunda
ega näha. Vähki haigestumine on ränk hoop nii
naisele kui kogu perele. Tavaliselt emad hoolitsevad rohkem laste ja mehe eest ning jätavad oma
vajadused tahaplaanile. Nüüd on aega enda eest
hoolt kanda! Terveks tunnistava vastuse saamine
on alati rahuldust ja kergendust pakkuv. Ja kui rinna sõeluuringus avastatakse muutused varakult,
on haigus täielikult ravitav.
Näeme sõeluuringus ja rinnatervise kabinetis!

Dr Mare Pruks, naistearst

Märjamaa vallale kuuluva
kinnistu osa müük
Märjamaa Vallavalitsus müüb Tõnumaa külas asuva kinnistu registriosa nr 3125037, Rahvamaja hoonestatud kinnistu osa; katastri
tunnusga 50301:001:0441; pindalaga 4354 m2; 100% elamumaa.
Kinnistu osal asub kasutusest väljas endine rahvamaja hoone suletud netopinnaga 518,4 m2, madalpinge õhuliin ja geodeetiline
märk. Osa hoonest on olnud kasutusel eluruumidena, kokku 101,4
m2. Kinnistul on kehtiv elektri võrguleping. Kinnistu asub Silla-Jädivere tee ääres ja kinnistu müüdav osa piirneb avalikus kasutuses
oleva kohaliku külaplatsiga.
Kinnistu osa alghind pakkumisel on 15 000 €.
Enampakkumine toimub elektroonilises oksjonikeskkonnas
osta.ee.
Enampakkumisel saavad osaleda juriidilised- ja vähemalt
18-aastased füüsilised isikud. Pakkumisi saab teha 07.07.2022 kl

Märjamaa vallale kuuluva kinnistu müük
Märjamaa Vallavalitsus müüb Kasti külas asuva Varjualuse
hoonestatud kinnistu; registriosa nr 20452850, katastri tunnus
50301:001:0803; pindalaga umbes 2022 m2; 100% tootmismaa. Kinnistul asub endine laudahoone suletud netopinnaga 467 m2.
Kinnistu osa alghind pakkumisel on 10 000 €.
Enampakkumine toimub elektroonilises oksjonikeskkonnas osta.ee.
Enampakkumisel saavad osaleda juriidilised- ja vähemalt 18-aastased füüsilised isikud. Pakkumisi saab teha 20.06.2022 kl 10.40-ni.
Kinnistu müüakse vastava ostu-müügi lepingu alusel oksjoni võitjale,
kelle nimele on vormistatud osta.ee konto.
Enampakkumisega seotud küsimused palun esitada osta.ee kaudu
või saata e-kirjaga villu.karu@marjamaa.ee.

9.40-ni. Kinnistu müüakse vastava ostu-müügi lepingu alusel oksjoni võitjale, kelle nimele on vormistatud osta.ee konto.
Enampakkumisega seotud küsimused palun esitada osta.ee
kaudu või saata e-kirjaga villu.karu@marjamaa.ee.
Enne pakkumist tehes, palun kinnistu üle vaadata. Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on võõrandatava kinnistu üle vaadanud, on teadlik kinnistu seisukorrast,
suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest
ning ei oma tulenevalt kinnistu seisukorrast mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Hilisemaid pretensioone
ei rahuldata.
Maksmine: pangaülekandega, enampakkumise võitja tasub ostusumma vastavalt valla poolt esitatud arvele enne notaritehingut.
Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab
ostja. Müügileping sõlmitakse vaid enampakkumise võitjaga (vastava pakkumuse teinud eraisiku või juriidilise isikuga).

Enne pakkumise tegemist palun kinnistu üle vaadata. Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on võõrandatava kinnistu üle vaadanud, on teadlik kinnistu seisukorrast,
suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest
ning ei oma tulenevalt kinnistu seisukorrast mingeid pretensioone
võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises
see on pakkumise tegemise hetkel. Hilisemaid pretensioone ei
rahuldata.
Maksmine: pangaülekandega, enampakkumise võitja tasub
ostusumma vastavalt valla poolt esitatud arvele enne notaritehingut.
Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab
ostja. Müügileping sõlmitakse vaid enampakkumise võitjaga (vastava
pakkumuse teinud eraisiku või juriidilise isikuga).
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Hoia jaanilõke prügist puhas

I

lmselt ei kujuta keegi
meist ette jaaniõhtut ilma
lõkketa. Lisaks tuleohutusnõuete täitmisele
tuleb lõkke ettevalmistamisel
järgida ka seda, et lõke oleks
ohutu keskkonnale ja tervisele.

Jäta jaanilõkkest välja
materjal, mis sinna ei kuulu.
Lõkkes tohib põletada vaid
värvimata ja immutamata
puitu ning kiletamata pappi ja
paberit. Jäätmeid lõkkes põletada ei tohi. Lõke ei ole koht,
kuhu panna majapidamises
üle jäänud pakendeid, mööblit,

ehitusprahti, riideid või rehve.
Lõkkes põlevad plasti sisaldavad jäätmed madalal
temperatuuril ja selle käigus
paiskuvad õhku mürgised
saasteained, näiteks dioksiin
ja furaanid. Need on silmale
nähtamatud, kuid tervisele
ja keskkonnale eriti ohtlikud,
sest mõju tervisele ei avaldu
kohe. Sisse hingates liiguvad
saasteained inimese organismi ning võivad põhjustada
raskeid terviseprobleeme, näiteks vähktõbe, väärarenguid
ja arengupeetust. Seetõttu
ongi jäätmete põletamine kodustes tingimustes ka seadu-

Märjamaa valla
Vana-Vigala Põhikool
kuulutab välja konkursi
vabade ametikohtade
täitmiseks
alates 01.09.2022 (tööle
asumisega 22.08.2022).
* vene keele õpetaja – kuni 17 tundi
* füüsika õpetaja – 8 tundi
* töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 19.06.2022
vanavigala.pohikool@marjamaa.ee
Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira
tel 5330 5966
Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee

Lõkketuli loob meeleolu ja annab sooja.
Foto: Margit Turb
sega keelatud.
Jaaniõhtuga käib kaasas
söömine vabas õhus. Pikniku
käigus tekib aga paratamatult
jäätmeid ja kahjuks kasutatakse tihti ühekordseid nõusid.
Levinud eksiarvamus on, et
ühekordsed nõud võib pärast
kasutamist lõkkes põletada.
Enamik nn paberist või muust
taimsest materjalist ühekordseid nõusid sisaldab ka plasti
ja selle põletamine on samuti
ohtlik nii keskkonnale kui ka
inimeste tervisele.
Ühekordsete toodete kasutamist on oluline vältida igal
võimalusel, sest loodusvarasid
ja energiat kulub nende tootmisele pea sama palju kui korduvalt kasutatavatele toodete-

le. Ühekordsed nõud lõpetavad
paraku oma teekonna pärast
mõneminutilist
kasutamist
prügina. Siin ei ole parim lahendus ka biolagunevad nõud,
sest need on mõeldud samuti
ühekordseks kasutamiseks.
Näiteks on Räpinas juba
täna võimalik valla väliüritustel rentida toitlustamiseks ja
jookide pakkumiseks kuni 500
komplekti
korduvkasutatavaid nõusid. Samuti on võimalik rentida prügikotihoidjad
jäätmete liigiti kogumiseks.
Hoia jaanilõke prügist puhas ja põletamise asemel kogu
jäätmed liigiti: paberi- ja papijäätmed ning plastpakendid
saab viia avalikesse kogumiskonteineritesse, pandimärgiga
pudelid taaraautomaati. Vanad mööbliesemed, ehitus- ja
lammutusjäätmed ning rehvid
saab üle anda jäätmejaama.
Lähima jäätmejaama, avaliku
pakendikonteineri või vastuse küsimusele, kuhu millised
jäätmed viia, leiad lehelt kuhuviia.ee.
Kui märkad jäätmete põletamist või muud keskkonnarikkumist, anna sellest teada
riigiinfo telefonil 1247.
Keskkonnaameti
keskkonnateadlikkuse
peaspetsialist Mari Kala

15. juuni 2022

11

Märjamaa Nädalaleht

AVATUD
iga päev 9–18
Pühade ajal
23. ja 24. juunil
avatud 9–13
Müügil heas valikus
erinevaid lilli ja taimi!
Palju ampleid, amplitaimi,
begooniaid, seemneid,
vaarikataimi,
uusi sorte noori viljapuid,
ilupuid-põõsaid, püsikuid,
turbaid, mulda, väetiseid
ja palju muud aiakaupa.

Taimede valik suureneb
pidevalt!

Tule
uudistama!

Infot saate ka taimeaeda
lahtiolekuaegadel otse
helistades 5855 4917
ja FB-s Märjamaa
Taimeaed
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Hauaplatside hooldus. Ühekordne või püsiteenusena

K 15.06 kl 17.00 „WHITE
TRASH EHK VALGE RÄMPS”
NORRA krimi-thriller
1.47 (K – 12)
K 15.06 kl 19.00
„APTEEKER MELCHIOR”
EESTI ajalooline draama-krimi
1.40 (MS – 12)
K 15.06 kl 21.00 „JURASSIC
WORLD: ÜLEMVÕIM”
USA seiklus-ulmeﬁlm
2.26 (MS – 12)
N 16.06 kl 16.30
„SOO”
EESTI romantiline draama
1.35 (MS – 12)
N 16.06 kl 18.15 „JURASSIC
WORLD : ÜLEMVÕIM”
N 16.06 kl 21.00 „WHITE
TRASH EHK VALGE RÄMPS”
R 17.06 kl 17.00
„LIGHTYEAR” USA koguperejoonis-seiklusﬁlm 1.40 (L) eesti
keeles

info@korrashaud.ee, tel 5563 6024

15. juuni 2022

Märjamaa
Nädalalehe
viimane number
enne suvepuhkust
ilmub 22. juunil.
Materjali sinna saab
anda 20. juunil
kella 15-ni.

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

R 17.06 kl 19.00
„MEHED”/ „MEN”
INGLISE õudusdraama
1.40 (K – 14)
R 17.06 kl 21.00
„DUAL” / „KLOON”
USA ulmeﬁlm-thriller
1.34 (K – 12)
P 19.06 kl 15.00
„ LIGHTYEAR”
P 19.06 kl 17.00
„DUAL” / „KLOON”
P 19.06 kl 19.00
„APTEEKER MELCHIOR”
P 19.06 kl 21.00
„MEHED” / „MEN”
T 21.06 kl 17.00
„LIGHTYEAR”
T 21.06 kl 19.00
„MEHED” / „MEN”
T 21.06 kl 21.00
„DUAL” /„KLOON”

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

KORVTÕSTUKI
TEENUS
Tel 526 6518

15. juuni 2022
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Märjamaa
Maarja
kogudus

Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp
28. juunil kl 17.00
Rapla Hooldekeskuses, Kuusiku tee 5
Kui su pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja sa ise või sinu lähedased vajavad
tuge, siis olete oodatud tugigruppi!
Palume eelnevalt registreerida
aadressil:
reedeannely@gmail.com või
tel 520 9527 (Anne-Ly Reede)

16. juunil 2022 kell 19–21 Luiste küla Käki talus

LUISTE KÜLA KOOSOLEK
Arutlusele tuleb
1) Luiste küla 495. aastapäeva ettevalmistused
2) Elanike ettepanekud vallale
3) Muud küsimused
17. juunil 2022 kell 18-21 Teenuse mõisas

TEENUSE KÜLA KOOSOLEK
Arutlusel:
1) Rahulolu teenusepakkujatega
(Elektrilevi, Telia...)
2) Elanike ettepanekud vallale
3) Muud küsimused

Märjamaa rahvamajas

Kolmapäev, 15. juuni
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (Maarja kirik)

23. juuni kell 9 Jaanilaat,
lasteetendus

Neljapäev, 16. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)

23. juuni kell 21 Jaanisimman ansambliga
Onud

Reede, 17. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)

Ly-galeriis
Märjamaa muusika- ja
kunstikooli
LÕPUTÖÖDE NÄITUS

Info ja registreerimine
tel 5656 4614
marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb, heliseb
ja katkeb siis ...
Südamlik kaastunne
Kalle Uusmaale perega
kalli isa
PEETER UUSMAA
kaotuse puhul.
Märjamaa Gümnaasiumi
koolipere

Pühapäev, 19. juuni
2. pühapäev pärast nelipüha
11.00 Missa (Maarja kirik)
Esmaspäev, 20. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
Teisipäev, 21. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
Kolmapäev, 22. juuni
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (Maarja kirik)

Vigala Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti algusega kell 11.00

Kullamaa Püha Johannese
kogudus
Jumalateenistused armulauaga
Kullamaa kirikus pühapäeviti
algusega kell 11.00

Velise Ristija Johannese
kogudus

Bussiliin 39
Märjamaa – Vana-Vigala on suveperioodil peatatud kuni 31. augustini

Ettevõte teostab
büroode, trepikodade,
tööstuspindade,
korterite ja eramajade
remonttöid.
Kogemust üle 10 aasta.
e-post: ehitusou@bk.ru
eesti keeles - 56856774
vene keeles - 58295270

Mälestame kauaaegset
naabrimeest
SULEV VIMMA
ja avaldame kaastunnet
Tamarale poegadega.
Laine, Agu ja Andrus
Avaldame kaastunnet
Reedale, Arnole ja
Kristjanile perega kalli
EMA, ÄMMA,
VANAEMA JA
VANAVANAEMA
kaotuse puhul.
Ojapere külarahvas

Avaldame kaastunnet
Kalle Uusmaale
ISA
surma puhul.
Märjamaa vallavolikogu ja
vallavalitsus

Templipüha jumalateenistus
jaanipäeval, 24. juunil kell 11
Pärast teenistust surnuaial
kalmistupüha
Preester Kuldar Rajapu
Lauljad Issandamuutmise peakirikust

Sind leinama jääb kodumaja
ja igatsema koduõu...

Tunneme kaasa kõigile
lähedastele
JÜRI VESKE
kaotuse puhul.

Kallis Tamara!
Siiras kaastunne Sulle ja
Sinu perele
kalli abikaasa, isa ja vanaisa
SULEV VIMMA
surma puhul.

Perekonnad
Püü ja Kaldlaur

Töökaaslased Evi ja Ester
raamatupoe päevilt
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TEENUSED
KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 53330556,
korstnahooldus.ee.

93 Inge Kangur
88 Magda-Lisette
Roosioks
83 Ants Sassi
81 Eevi Lautri
80 Lilia Tehver
78 Lehte Tamme
77 August Toomingas
77 Aino Koov
77 Helle Orgusaar
76 Marje Martin
76 Mati Vanker
76 Toivo Hallas
75 Malle Pärnala
75 Priit Ainsaar
75 Malle Neutal
75 Silvi Resik

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja
viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine
MTR EEH011474
Pakume erinevaid lahendusi
hoonete ja majade ehitusel.
mehitus@gmail.com 53529476
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, 24/7. Vaata, kes
on hetkel liinil: ennustus.ee.
Muruniitmine Märjamaal ja selle
lähiümbruses. Tel 514 7664
Kui on soov tundma õppida Jumalat, siis võtta julgelt ühendust.
Soovitan ära vaadata allolevad
videod: https://www.youtube.
com/watch?v=sNme1cRSODI
https://www.youtube.com/
watch?v=zka4DUYeJ5g
Raivo, tel 5557 6562
Kõrge rohu niitmine ja kändude
freesimine. Tel 554 7270

75 Alide Ljubomirova

OST

70 Tõnnev Krahe

Ostan kasutult seisma jäänud või
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-

65 Raul Liländer
65 Laimdota Andersone

ISSN 2613-3253

mivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või
5618 8671. Järele tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan
ja arvelt maha võtan ise. Vaata
lisaks www.seisevauto.ee.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee.
Ostan vanavara, maale, klaas-,
portselan- ja hõbeesemeid, münte, ordeneid, märke, postkaarte,
fotosid, raamatuid, vaase jne.
Raha kohe kätte. Tel 5353 8982
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Pärnu mnt 74
Müügil:
tööriistad,
kalastustarbed, riided,
jalgrattarehvid, tarvikud,
turvajalatsid, kinnitusvahendid, autokeemia,
oksakäärid jne.

Makita tööriistad, tarvikud

Avatud T–R 8–18
L 9–15
Tel 515 0119
www.tooriistaari.ee

MÜÜK
Saadaval toored ja kuivanud lõhutud küttepuud: lepp, sanglepp,
kask. P: 30, 33, 38, 43, 50 ja 60
cm. Vedu al 5 rm. Olemas ka
40-liitrises võrgus, al 50 tk.
Tel 5373 7294, Kanarbiku talu
Killustiku ja liiva müük Orgital.
Transpordivõimalus. 5452 2449
Kuivad küttepuud. 5684 2621

Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust
koduaedades, ühistute ja
äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa –
5399 3595.

Raamatupidamisteenus
Terviklahendused ja
konsultatsioonid
info@vainderfinants.ee,
tel 5342 0000
www.vainderfinants.ee

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 960 eksemplari

Märjamaa valla infoleht
Toimetus 78304 Märjamaa
Tehnika 11 tuba 7, telefon 5306 5805
Toimetaja Reet Saar
reet.saar@marjamaa.ee

