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Märjamaa gümnaasium on koolide
pingereas maakonna parim
Äsja ilmunud uudiste valguses vajab ka
koduvalla lehes märkimist üks tähelepanu vääriv tõik. Ajaleht Postimees kogus
kokku tänavused gümnaasiumi riigieksamite tulemused ning arvutas välja koolide
edetabeli. Koolide pingerida tulenes kolme aine (matemaatika, eesti keel, inglise
keel) punktisummade koondsummadest.
Märjamaa gümnaasiumi leiame selles
edetabelis 47. kohalt.
Vaadates üldkeskharidust pakkuvate
koolide koguarvu, mis on 149, siis meie
kooli tulemus on igati tunnustust vääriv.
Ei saa mainimata jätta, et oleme seekord
ka Rapla maakonna gümnaasiumitest
kõige kõrgemal positsioonil (Rapla ühisgümnaasium – 58, Rapla Vesiroosi gümnaasium – 74 ja Kohila gümnaasium – 99).
Erilist heameelt valmistab aga eesti keele
tulemus, mis niinimetatud eliit- ja linnakoolide järel osutus Eesti maakoolidest
parimaks: pingerea 13. koht on tõsiasi.
See on arvestatav saavutus, mille üle uh-

kust ja rahulolu võime tunda. Taas saab
tõdeda fakti, et kes tahab tõeliselt õppida
ja häid tulemusi saavutada, ei pea minema
pealinna eliitkoolidesse, meie oma gümnaasium on piisavalt heal tasemel. Meil
on olemas suurte kogemustega ja õigete õpetamismeetoditega õpetajad, kelle
käe all tippu jõuda ei ole mingi probleem.
Loomulikult on vaja sealjuures arvestada
ka kõiki teisi õppimist toetavaid tegureid
nagu õpilase isikuomadused, koostöö vanematega ja vallavalitsejate toetus.
Selle õppeaasta esimene pool on kohe
mööda saamas, ja tibusid loetakse ikka
suve hakul. Hoiame pöialt, et ka järgmised lennud suhtuvad oma õppimisse täie
tõsidusega, nii et Märjamaa gümnaasiumi
nime võib leida edetabelites ka edaspidi
paremate tulemustega koolide hulgast.
Gümnaasiumi direktor
Andres Elmik

TÄNA LEHES:
• Peeti teine duettide konkurss. Lk 2
• Taas bussiliiklusest. Lk 4
• Gerd Kanteri tänugala.
Lk 6
• Haimre rahvamajas oli
päkapikudisko. Lk 7
• Tuleb põhimaantee
Konuvere-Jädivere lõigu
avalikustamine. Lk 8

Hind 0,50 eurot

Märjamaa vald sai
115 000 eurot
investeeringutoetust
Meediast tuntud nn katuserahadest ehk
investeeringutoetustest on üle aegade suurim summa tulemas tuleval aastal ka Märjamaa valda. Nimelt on Vabariigi Valitsus
ja riigikogu Isamaa fraktsioon koostöös
vallavanemaga eraldanud Märjamaa gümnaasiumi remondiks ja õpikeskkonna parendamiseks kokku 115 000 eurot.
Nimetatud toetust võib võtta kui lisaraha eelarves kavandatule. Kindlasti on see
gümnaasiumile väga vajalik raha, mille abil
on võimalik kooli väsinud sisemiljööd värskemaks muuta.
Et gümnaasium seda väärib, näitavad
kas või kevadised riigieksamite tulemused,
mille põhjal Märjamaa gümnaasium oli
parim gümnaasium maakonnas ja kuulus
Eestis esimese kolmandiku tublima gümnaasiumi hulka.
Vallavanem Villu Karu

PILTUUDIS
2018. aasta kaasava eelarve võitis ettepanek rajada välijõusaal Orgitale, mis laiendab piirkonna sportimisvõimalusi.
Novembri lõpus said seadmed paika.
Foto Reet Saar
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Valgu õpilased õppisid mõtlema suurelt
30.11.-2.12. toimus Tallinnas
Eesti Näituste messikeskuses
Robotex 2018, millest võtsid
osa ka Valgu põhikooli õpilased. Osalesime Robotexil juba
kolmandat aastat järjest. Sel
aastal esindasime kooli kahe
võistkonnaga: 2.–3. klassi Tüdrukud ja 6. klassi Meeskond.
Tänavusel Robotexil oli
lastele mõeldud võistluste teema „Meie esimene start-up.”
Võistluste eesmärk oli lastes
ettevõtluse ja robootika vastu
huvi tekitamine. Lapsed lõid
mängulisel viisil oma iduettevõtted, mille loomise käigus
väärtustati tiimitööd, loovust
ning roboti programmeerimi-

se oskust.
Alustasime oma ettevalmistusi ajurünnakuga, mille
käigus õpilased pakkusid välja
väga erinevaid igapäevaelus
tarvilikke asju. Väljapakutud
ideede hulgast tuli lõpuks välja
valida see kõige õigem. Selleks
mõeldi hoolega, mida ja miks
valmistada taheti. Peeti aru,
kellele toodet vaja läheb, oluline oli ka läbi mõelda, kuidas
toodet valmistada. Seejärel
tehti valmis prototüübid. Tüdrukud valmistasid kassiliivakasti esise puhastusmati ning
Meeskond
puhastusroboti
lihtsustamaks töid vannitoas.
Algul ei laabunud mees-

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja 2019. aasta
huvihariduse ja huvitegevuse teenuse
pakkuja toetuse taotlusvooru
Vormikohased taotlused esitada Märjamaa
Vallavalitsusele hiljemalt 10. detsembriks 2018
e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee
Täpsem info huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise, hindamise kriteeriumide kohta ning taotluse vorm on
leitavad Märjamaa Valla koduleheküljelt: http://marjamaa.
kovtp.ee/noorte-huviringid.

konnatöö sugugi ladusalt,
sest ei osatud töid omavahel
jaotada. Väikese mossitamise
järel aga jagunesid rollid iseenesest: ühed vastutasid töö
tehnilise külje eest, teised tegelesid programmeerimisega,
välja kujunes ka õpilane, kes
tuletas pidevalt meelde ajakava ja muretses, et toode õigeks
ajaks valmis saaks. Kui prototüüp valmis sai, valmistuti
oma ideed müüma ehk pitchima. Selleks mõeldi ja räägiti
tööprotsessi kõige olulisemad

PILTUUDIS
Esmaspäeva, 26. novembri õhtul toimus üle-eestiline helkurkõnd „Helkuriga sõbraks!”. Politsei
ja kohalike naiskodukaitsjate eestvedamisel kõniti ka Märjamaa alevis. Ilm oli lumine ja kui jalutamiseks loodud ning kohaletulnuid oli üllatavalt ja rõõmustavalt palju.
Naiskodukaitsjad on siiralt tänulikud kõigile 76-le ja enamale, kes võibolla kirja panemata
jäid, helkurkõndijale. Rõõm on näha, et kogukond tuleb kokku ja hoolib olulistest asjadest.
Üheskoos jagati pimedal ajal helkurita kõndinutele märkimisväärsel hulgal väikeseid elupäästjaid ning ehiti uuesti vahepeal nukralt tühjaks jäänud helkuripuu. Kes ikka veel helkurita kõnnib,
leiab keskväljakult väikese hooliva sõbra.
Nele Pernits

etapid veel kord läbi.
Võistlusel polnud tähtis
kiirus ja jõud ning ei selgunud
1.–3. koha võitjaid ega eripreemiaid. Kõik võistlejad said
Robotexi medali ning kuhjaga
kogemusi tulevikuks. Lastel
oli võimalus mõelda suurelt,
lahendada probleeme ning
harjutada ettevõtlust.
Tiina Liiva

Elektrilevi plaanib üle
Eesti alates 2019. aastast
rajama hakata kiire interneti võrku ja järgmise
viie aasta jooksul tuua see
ligi 200 000 kodusse, kus
täna puudub kvaliteetne
internet. Selleks, et oma
plaane täpsemini koostada ja et kiire internet
tuua nende inimesteni,
kes seda kõige rohkem
vajavad, kogub Elektrilevi sooviavaldusi, mis
aitaksid võrgu rajamise
plaane teha. Peamiselt
kogutakse sooviavaldusi
interneti teel aadressil
https://www.elektrilevi.
ee/kiireinternet.
Et avaldusi saaksid esitada
ka need, kellel puudub
ligipääs internetti, oleme
avanud ka võimaluse
esitada avaldusi paberivormi teel. Sooviavaldusi
saab esitada Märjamaa
Vallavalitsusse kuni
31. detsembrini.
Täiendav info
tel 777 1545,
info@elektrilevi.ee.
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Duetid võtsid üksteisest mõõtu

K

ui kadripäeval peetakse tavaliselt kadritalli, siis Varbolas
laulsid novembrikuu
viimasel laupäeval võistu
duetid. Omavahel olid lauldes
jõudu katsumas 12 duetti
Märjamaa valla eri piirkondadest.

Kui aasta tagasi leidis
konkurss aset Märjamaa
rahvamajas, siis seekord koliti korraldajate kodukohta
Varbola rahvamajja. Noored
lauljad võisid end sel päeval
tunda nagu staarid, sest neile
olid tehtud eraldi loožid, kus
toetav õpetaja sai anda enne
lavale minekut viimaseid nõuandeid. Laste esitusi hindasid
laulja Mait Maltis ja tema poeg
Margo Maltis ning laulja ja dirigent Merit Männiste, kelle
taktikepi all laulab sellest sügisest ka Varbola naiskoor.
Enne, kui noored lauljad
lavale said, astus klaveri taha
Margo Maltis, kes üsna palju
ise laste laulukonkurssidel
osalenud, ning esitas emotsionaalse loo „Shallow“ filmist
„Täht on sündinud.“ Teda kuulas hiirvaikselt kogu saal, isegi
pliiatsi kukkumine oli sel hetkel selgelt kuulda.
Siis juhatasid päevajuhid
tiigrikutsu (Anu Linnamägi)
ja tema tore abiline Derek Erm
lauljad ridamisi lavale. Ettekandele tuli palju erinevaid
laule ning vaatamata sellele,
et mõnelgi lõi lavakramp sisse, lauldi kõik lood kenasti
ette. Suure aplausi teenisid ka

õpetajad Kulla Aavik, Kadri
Jüriado, Marju Plamus, Reelika Looring, Taimi Kingisepp ja
Marylin Tilga, kes laste õpetamisel väga suure töö olid ära
teinud. Õpetada lapsi oma põhitöö kõrvalt on suur pühendumine.
Sel ajal, kui žürii tagatoas
laululastele erinevaid tiitleid
nuputas, said lapsed kringlit
nosida.
„Ma ei ole tükk aega nii raske valiku ees olnud, kui sellel
võistlusel,“ sõnas Mait Maltis,
kelle sõnul on palju lihtsam
laste seast välja noppida kolm
parimat. Nüüd aga tuli leida
kõigi duettide omapära.
Žürii sõnul oli peapreemia
saajat üsna kerge leida, sest
teistest paaridest tugevamaks
osutusid Kulla Aaviku lauljad
Karmen Kungla ja Agnes Pool
ning Kadri Jüriado kasvandikud Gethe Pajula ja Joanna
Põldre. Viimati mainitud duett
osutuski parimaks ja pälvis
tiitli „Grand prix 2018”.
Kõik lauljad said hulgaliselt kingitusi ja tänukirja.
Õpetajad saavad nädalalõpus
lõõgastuda Kochvik kambris,
žürii pingeid maha võtta Piia
Kõveriku kristallitoas ja konkursil abilisteks olnud nautida
hetki Ene Kampi ilusalongis.
Võitjapaar saab end jäädvustada Triinu Fotostuudios.
Imeilusad lillekimbud valmistas lastele, õpetajatele ja
žüriile Jane Helliste Tiina Lilleaiast, erilised keraamilised
küpsisetaldrikud meisterdas
Maria Mettas. Kristel Orusalu

OÜ Inseneribüroo STEIGER annab teada, et
Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel on
valminud Avaste madalsoo veerežiimi taastamistööde
ehitusprojekt.
Avaste madalsoo asub Märjamaa vallas Avaste külas riigile
kuuluvatel kinnistutel.
Kavandatavaid töid ja valminud ehitusprojekti tutvustatakse 6. detsembril kell 16:00 Vana-Vigala rahvamajas
seminariruumis.
Lisainformatsioon
info@steiger.ee või 6681017

Projekti rahastab
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Grand prix saanud Gethe Pajula ja Joanna Põldre koos lauluõpetaja Kadri Jüriadoga.
Foto Piret Linnamägi

Eripreemiad jagunesid järgnevalt:
julge esituse eest Loore-Lynn Kivisikk ja Grit Teekivi;
ilusa loo jutustamise eest Umma Loore Aleksejev ja Meribel
Kalm;
julge laulu eest Gabriel Ilisson ja Ronald-Reigor Lehtsaar;
toreda dialoogi eest Liisbeth Buht ja Sebastain Schu;
musikaalse etteaste eest Emilia ja Helene Tarkijainen;
julge pealehakkamise eest Gertti Udurand ja Laura Vilibert;
vahva esituse eest Rebeka Lomp ja Iris Tamm
vahva koreograafia eest Umma Loore Aleksejev (astus üles
kahes duetis) ja Mirtel Tamm;
ilusaima mitmehäälsuse eest Gethe Pajula ja Joanna Põldre;
südikaima esituse eest Jette Jässi ja Lilian Looring;
mitmehäälseima esituse eest Karmen Kungla ja Agnes Pool;
mõistatuslikuma esituse eest Delisa Kirs ja Stefan Schu.

nagid tuletavad meelde kõigi
tublidust ning magusa suutäie eest tehakse kummardus
Sirley Sinisalule. Tänu Margo Meeniskile saab üks särav
lauljapaar koos oma nelja sõbraga Raplas bowligut mängida.
Muusikalise poole eest kandis
hoolt ETV.
Tänusõnad kuuluvad ka
Airi Raidmetsale, kelle abil sai
rahvamaja saal õhupalle täis.
Vihmavarjulise lava sättisid
paika Märjamaa rahvamaja
naised. Suur panus oli Tiina
Sillastel, kes on alati abis, kui
rahvamajas
dekoratsioonidest puudus tekib. Peaauhinna
võitjad saavad lustida Papagoi
Keskuses. Küünlasära eest
õpetajate laual hoolitsesid Ruu
küünalde valmistajad. Paljudel

lastel hakkavad käima kodus
vahvad ajakirjad Hea Laps ja
Täheke. Kõik lauljad said ainulaadse TV3 käevõru ning veel
palju-palju põnevaid kingitusi.
Heli eest hoolitses Kuldar Kuljus. Üritus sai teoks tänu Märjamaa valla toetusele.
Aasta pärast püütakse
konkurss veel suuremalt läbi
viia. Sel aastal oli näha, et
samm on edasi astutud ning
kahe õpetaja asemel oli kohal
kuus. Tuhat tänu teile, lapsed
ja õpetajad, et te armastate
laulda ja laulmist õpetada! Ja
kummardus lastevanematele
– teie panus saavutatu heaks
on ülisuur!
Piret Linnamägi
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Rahvakohtuniku
kandidaatide
valimine
Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste
lõppemisega 13. aprillil 2019 otsib Märjamaa Vallavolikogu
isikuid, kes
soovivad järgneval neljal aastal osaleda rahvakohtunikuna õigusemõistmises Pärnu Maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras.
Kandideerida võivad 25-70-aastased eesti keelt oskavad
inimesed, kelle püsivaks elukohaks on vähemalt viimase aasta
olnud Märjamaa vald.
Rahvakohtunikuks kandideerija ankeet on kättesaadav valla
kodulehel http://marjamaa.kovtp.ee/
Ankeet palume saata Märjamaa Vallavolikogule hiljemalt
10. detsembril 2018 aadressile Tehnika 11, Märjamaa alev,
78304, Raplamaa või digiallkirjastatuna e-postile janika@
marjamaa.ee.
Ankeedi võib tuua ka volikogu kantseleisse kohapeale.
Lisainfo: Janika Liländer, 5860 3272 janika@marjamaa.ee.

5. detsember 2018

Taas bussiliiklusest

O

rgital Olerexi bensiinitanklast veidi
Tallinna poole on
valminud kummalegi
teepoolele üks uus bussipeatus. Bussipeatused ehitati
Maanteeameti eestvõttel eesmärgiga parendada kohalike
inimeste liikumisvõimalusi
bussitranspordiga. Peatuse ametlik nimi on Orgita
ristmik.

3. detsembri seisuga on
taotluse esitanud Orgital peatuste tegemiseks ainult üks
bussifirma - GoBus. Maanteeameti sõnul on taotluste esitamise lõpptähtaeg 6. detsember.
GoBus opereerib Tallinna-Pärnu vahel liinidel nr 353
(väljumisega Pärnust 7.45 ja
Tallinnast 10.30) ja 357 (väljumisega Tallinnast 8.50 ja 18.30
ning Pärnust 16.15 ja 20.10).
Liin 353 peatub Orgita Ristmikul hommikul reisil Tallinnasse 8.38, tagasi Pärnusse
väljub buss Orgita Ristmikul
11.25.
Liin 357 Orgita Ristmikul
veel ei peatu. Ei ole teada millal täpselt peatuma hakkab.
Kohalikest bussidest

Suve hakul kogutud ettepanekutest kohaliku bussiliikluse muutmiseks pole kahjuks
tänaseni midagi konkreetset
plaani võetud. Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskuse sõnutsi hakatakse Märjamaa ümb-

ruse transpordikorraldusega
tegelema 2019. aasta I poolaastal. Ilmselt sõltub sellest ka
Märjamaa-Mõisamaa liini tulevik (ettepanek oli pikendada
liini Valguni - toim).
Märjamaa-Pärnu
buss,
mis on kavandatud väljuma
Märjamaalt hommikul 6.40,
ei ole veel tööle hakanud ja
kahjuks ei oska ka Pärnumaa
Ühistranspordikeskus konkreetsest vasta, millal võiks
buss sõitma hakata. Põhjuseks
olevat bussijuhtide põud. Loodetakse, et kuu aja jooksul asi
siiski laheneb.
Märjamaalt väljuvate ja
Orgita Ristmikult väljuvate
busside omavaheline sünkroniseerimine seisab veel ees.
Täna väljub Märjamaalt 10.55
buss Orgitale, aga seal tuleb
Pärnusse (kl 11.25) väljuvat
bussi ligi 25 minutit oodata.
Orgita Ristmikust 8.38
väljuvale Tallinna bussile pole
Märjamaa inimestel vaja kiirustada, sest umbes samal ajal
väljub (8.25 ja 8.45) buss ka
Märjamaalt Tallinna.
Kokkuvõtlikult võib öelda,
et praegused muudatused on
parem kui mitte midagi, aga
endiselt on bussiliikluse osas
veel palju teha. Vallavalitsus
omalt poolt avaldab endiselt
survet
ühistranspordikeskustele ja Maanteametile, et
soovitud muutused saaks ellu
viidud.
Vallavanem Villu Karu

(vanas raamatukogus)
4.-31. detsembril

Olevi Puukool OÜ müüb
Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas

JÕULUEELNE KÕIKIDE
KAUPADE
SUUR ALLAHINDLUS

reedel, 7. detsembril
pühapäeval, 9. detsembril
kl 9–13

Suur valik naiste poolsaapaid (39-43), jopesid
üllatava hinnaga.

kvaliteetset toidukartulit,
muid köögivilju,
mett (Tunnustatud Eesti
Maitse) ja hapukapsast

MIRELLE POES

Astuge läbi!
Üllatused kohapeal

Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!
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Advendimõtisklus

J

õulud on Jumala Poja
Jeesuse Kristuse sündimise püha. Jõule oodates
ootame Jeesuse sünnipäeva. Jeesus ütleb enda kohta:
Mina olen maailma valgus (Jh
8:12). Selle valguse sümboliks
on küünlad, mida advendiajal
süütame ning tuled, millega
oma kodusid kaunistame.

Jeesus ei pidanud aga silmas üksnes silmaga nähtavat
valgust. Tema tuli selleks, et ka
meie südametes oleks valgust.
Kuidas sellega on? Kas sinus
on valgust? Mõni vastaks selle
peale, et pole häda, saan hakkama. Teine aga, et temal on
südamevalgust küll, aga, vaat
need teised, nemad on täiesti
pimeduses, täis kurja.
Selleks, et teada saada,
kuidas on lood sinu endaga,

võid teha lihtsa katse. Jõulude
eel saame ilmselt korduvalt
kuulda ajakirjanike küsimusi
tuntud inimestele: mida tähendavad sulle jõulud? Ja küllap sama palju kordi kuuleme
vastust: jõulud on aeg olla koos
oma perega ja mõelda oma lähedastele. Just nii lihtne see
ongi, kuid selle erinevusega,
et mitte ainult “mõelda” head,
vaid ka teha. Juba 900 aastat
tagasi hoiatas püha Bernhard
Clairvaux’st, et põrgu on täis
häid kavatsusi. Ning keegi on
sellele hiljem lisanud, et taevas
on täis häid tegusid. Seega –
kui sa ütled, et su südames on
valgus, siis tee häid tegusid.
Päriselt ka.
Igatahes on selge, et alati
pole see lihtne. Otsa võib saada nii tarkus, jõud kui ka oskus. Sel puhul võib paluda abi
Timberstock OÜ ostab
lehtpuuenamusega
metsakinnistuid ja
raieõiguseid.

Küsi pakkumist
timber@timberstock.ee
Tel 507 1150

Kuulutan välja kandidaatide
esitamise
Märjamaa valla Maarjaristiga ning
teeneteplaadiga tunnustamiseks
Märjamaa vald tunnustab Vabariigi aastapäeval valla silmapaistvaid isikuid Maarajaristide ja teeneplaatidega.
Maarjaristiga tunnustatakse füüsilisi isikuid, teeneteplaadiga juriidilisi isikuid.
Ettepanekud palun esitada kirjalikult Märjamaa Vallavolikogu kantseleisse (Tehnika 11 Märjamaa 78304 Rapla maakond
või e-postile janika@marjamaa.ee) hiljemalt 31. detsembriks
2018 (kaasa arvatud).
Ettepanekus peab olema märgitud kandidaadi nimi, kandidaadi esitamise üksikasjaline põhjendus, ettepaneku esitaja
nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja allkiri ning esitamise
kuupäev.
Märjamaa valla tunnustuse avaldamise korraga on võimalik
tutvuda Märjamaa vallavolikogu kantseleis ja Märjamaa valla
kodulehel aadressil http://marjamaa.kovtp.ee/et/tunnustused.
Samas on loetelu varem tunnustuse saanud isikutest.
Urmas Kristal
Märjamaa Vallavolikogu esimees

Jumalalt, näiteks nii. Jumal,
anna mulle tarkust, aga mitte
selleks, et teistest üle olla, vaid
et teisi üles tõsta. Jumal anna
mulle jõudu kanda teiste koormaid, aga mitte nõnda, et nende koormad veel raskemaks
lähevad. Jumal, anna mulle
oskust olla vait siis, kui sõnad
teevad kurja ning rääkida siis,
kui sõnad teevad head.
Meil on jõuludeni vaid mõ-

ned nädalad. Võibolla on see
liiga lühike aeg, et meie elus
midagi oluliselt muutuks. Aga
Jeesus ei tulnudki meile valgust tooma vaid üürikeseks
jõulueelseks ajaks, vaid selleks, et valgusega oleks täidetud terve meie maine elu ja ka
igavik.

Loodusfotovõistluse Vereta
Jaht parimad tööd on 19. detsembrini väljas Märjamaa
rahvamaja Ly galeriis.
Tänavuseks
võidutööks
kuulutati Indrek Ilometsa
foto metstildrist. Vereta jahi
peakorraldaja Tiit Hundi sõnul soosis tänavune kuiv ja
kuum kevad jäneste, kitsede ja
sookurgede ohtrat liikumist.
„Aasta loom ilves end jahilistele seekord ei ilmutanud. See
ei tähenda, et ilves metsast päris kadunud oleks, sest jälgi oli
näha. Ilvese arvukus ei ole siiski ka 2010. ja 2011. aasta lumerohketest talvedest taastunud,
mis tema toidulaualt metskitse
viisid,“ rääkis Hunt.
Võitja sai auhinnaks võist-

luse rändkarika ehk sarvilise
viikingimütsi ning kingi Overallilt.
Vereta jaht on pärisjahile
sarnanev jaht, kus relvadeks
fotokaamerad, laskemoonaks
mälukaardid ning jahisaagiks
hulgaliselt looma- ja looduspilte. Ei ühtegi pauku, ainult vaiksed kaameraklõpsud. Vereta
jahi eesmärgiks on iseloomustada piltide kaudu piirkonna
maastikke ja selle asukaid.
Näitus õnnestus artikli
autoril taas mõneks nädalaks
Märjamaale „näpata“, kui see
oli teel Tallinnast RMK peakontorist Tartusse.
Olete oodatud vaatama!

Illimar Toomet

Vereta jahi paremad palad
on väljas Ly galeriis

12. detsembril
Märjamaa
sotsiaalkeskuses
algusega kell 11
(lõpp umbes kell 14)

KOGUKONNA
PÄEV
EAKAMALE
ELANIKONNALE
Mõtisklus teemal,
kuidas aktiivselt
vananeda
Ettekanded ja muusikalised vahepalad Tallinna Tervis-

Teet Tomson

hoiu Kõrgkooli hooldustöötaja õppekava
Märjamaa õppegrupilt
Teemad
* Traumad kodus ja
koduümbruses
* Abivahendid ja nende
hankimine
* Mäluhäired ja mälutreening
* Eaka sotsiaalne tervis
- võimalused tegevuseks Märjamaa vallas
Pakume kohvi ja
suupisteid
Ootame rohket
osavõttu!
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Olümpiasangar Gerd Kanter
tõmbas karjäärile joone alla

E

elmise pühapäeva
õhtul tänas olümpiavõitja ja 12-kordne
Eesti meister, maailmameister, aasta meessportlane 2007, 2008 ja 2011
Gerd Kanter Tallinnas Saku
Suurhallis pidulikul galaõhtul
neid, kes temasse uskunud ja
teda aastate jooksul toetanud.

Sportlasekarjäärile saab
joone mitut moodi alla tõmmata. Ei meenu, et ükski olümpiavõitja oleks oma karjäärile
punkti pannes talle olulistele
inimestele nii suurejoonelist
tänuõhtut korraldanud. Sportlase käekäiku said videomeenutuste näol näha kõik kutsutud, samuti olid välja pandud
kõik Gerdi tiitlivõistluste
medalid. Ei ole vist palju neid
sportlasi, kellel järjest kõigil
aastail (v.a 2010) on ette näidata medal, aga meie mehel on
see pagas olemas. Kätlemistseremoonial sooviti Gerdile
edu edaspidiseks. Tänu ja samas ka nukker pilk olid Gerdi
silmis kõike seda kuuldes. Aga
mees on tippspordiga lõpetades auga välja teeninud sadade
sõprade häid soove.
Gerd, kelle isiklik kettaheiterekord on 73,38 m ning kes
on teinud 352 võistlusheidet
üle 60 m ja 14 korda üle 70
meetri, tegi oma viimase heite

Saku Suurhallis just gala kulminatsioonihetkel, tõmmates
selga võistlusdressi ning „lennutas“ ketta 75 meetri kaugusele. Just selline tulemus ilmus
pärast heidet tabloole. Osalistel jäi vaid ette kujutada, mis
tunne oli Gerdi hinges viimast
avalikku heidet tehes.
Kohal olnud tänasid sportlast tänuaplausiga. Gerd sai
kätt proovida ka korvpalli
vabavisetes ja tulem oli viiest
kaks. Eks peagi on viiest viis
korvis, sest ega siis mees, kes
eluaeg on sporti teinud, saa
seda jätta. Nüüd käib Gerd
korvpallitrennis. Ta tahtiski
korvpalluriks saada, kuid kahjuks ei avanenud talle spordikooli uksed. Võibolla ongi
hästi, et vahel soovid ei täitu
ja teele tulevad uued katsumused – Gerd sai ketta, see
lendas kaugele ning 11 medalit on elutööpreemiat väärt.
Gerdi kodus Tiduveres kasvab
12 elupuud, mis talle siis kingiti, kui meil oli maakonnas 12
omavalitsust. Ühe elupuu eest
on medal puudu, ehk tuleb see
kunagi korvpallis?
„ Kõik, kes te olete täna siia
kogunenud, olete mu ellu midagi kaasa andnud. Aitäh, et
olete minusse uskunud, aitäh,
et olete kaasa elanud mu võistlustele. Ilma teieta ei oleks ma
nii kaugele jõudnud,“ sõnas

Ühispildil on meie olümpiavõitjad Jaak Uudmäe, Erki Nool, Jaan
Talts, Kristiina Smigun-Vähi ja Gerd Kanter.
Fotod Piret Linnamägi

Gerd oma tänukõnes.
Omamoodi ettekandele tuli „Ukuaru
valss“,
mille Gerdi
treener, pikki
aastaid
Märjamaa
vallas elanud
Uno Ojand ja
tema sõber
Jaan
Kirss
ette
kandsid.
Heade
sõnadega olid
Gerdi tänama
tulnud paljud,
nii peaminister Jüri Ratas
kui EOK president Urmas
Sõõrumaa
jmt
koostööpartnerid. Vigala mehed
Meelis Välis ja Priit Kärsna
andsid Gerdile üle muheda
puuskulptuuri, mille autoriks
Kullamaalt pärit Merike Salumaa. Nüüdseks on siis skulptor
Martti Kalamehe valmistatud
suurtaiese, elusuuruse ketast
heitva mehe kuju kõrval koha
leidnud väiksemas mõõdus
muhe Gerd.
Ülevaks hetkeks galal oli
olümpiavõitjate Kristina Šmigun-Vähi, Jaan Taltsi, Erki Noole ja Jaak Uudmäe lavale tulek,
mis kulmineerus ühispildiga.
Küsides
olümpiavõitja
Jaak Uudmäelt, milline mees
Kanter tema meelest on, sain
vastuseks: „ Gerd on oma pühendumisega kõikide elualade
inimestele eeskujuks. Minu
tutvusringkonnas on ta ainus
inimene, kes elab alkoholivabalt. See on väga tähelepanuväärne nähtus. Ta on mees,
kellel tundub olevat väga hea
empaatiavõime. Gala näitas, kui palju oli tema ja tema
meeskond suutnud endale toetajaid ja abilisi aegade jooksul
hankida. Igati tubli mees ja
loodetavasti on tal nüüd rohkem aega pühendada oma pe-

rekonnale ja lähedastele.“
Oma peret – ema Imbit, isa
Jaani ja abikaasa Liinat – on
Gerd alati tähtsaks pidanud ja
nii said tänugalal lisaks teistele suurtoetajatele ka nemad
lavale kutsutud ning kingitus
– suur pilt, kus peal sangar ja
kõik tema poolt võidetud medalite mulaažid, üle antud.
Sel õhtul läksid oksjonile
Gerd Kanteri viimase heite ketas, erilised Nike tossud, mida
kellelgi teisel Eestis pole ja
korvitäis küttepuid, mis Gerd
tegi 21 aastat tagasi, enne ülikooli minekut. Toodete lõpphinnaks kujunes vastavalt
2150, 3500 ja 600 eurot. Saadud tulu läheb noorsportlaste
varustuse parandamiseks.
Peokülalised said
said
nautida
Maarja Liis Ilusa,
Karl Taukari ja 2QS esinemist,
proovida kätt Eesti Spordimuuseumi osavusmängudes
ja nautida peolaualt head paremat. Oli au olla sellisel galal
ja on üllas tunne, et oled olümpiavõitja elus kübekese head
teinud.
Piret Linnamägi
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Päkapikudisko Haimre rahvamajas oli rahvarohke

J

õulukuu esimesel päeval
toimus Haimre rahvamajas vahva ja rahvarohke
päkapikudisko.

MTÜ Haimre Kultuuriseltsi korraldatud lastedisko oli
juba teine sellelaadne sündmus (meenutuseks: eelmine
lastedisko toimus viimasel
koolipäeval 13. juunil), ja sel
korral veelgi menukam – korraldajate hinnangul võis suuremaid ja väiksemaid diskolisi
olla suisa üle 130.
Sissepääs diskole oli tasuta. Ka sel korral oli DJ-puldis lapsi tantsitamas asjalik
Märjamaa noormees Rainer
Metsniit, kelle muusikavalik
sai paljudelt osalejatelt kiita.
Lastele pakkus kogu peo vältel palju elevust saali ja fuajeesse peidetud väikeste šokolaadimedaljonide otsimine.
Kodukohviku letilt võis saada
taskukohase hinnaga mitmesugust maitsvat kraami ja jõulumeeleolu loomiseks kuuma
glögi.
Üllatusesinejaid oli sel korral lausa kahes jaos. Suur tänu
armsa ja toreda esinemise eest

Märjamaa rahvamaja lauluja mänguringi
lastele,
keda
juhendas Reelika Põldmann.
Mustangi tantsukooli noorte
tantsijate esituses sai näha
nii elegantseid
standardtantse
kui ka särtsakamaid ladina
tantse. Lastega
hullasid ja tantsisid ka suured
päkapikud Liis
ja Marve Johanson. Väga populaarne oli
näomaalingute nurgake, kuhu
kohati ikka päris pikk järjekorrasaba lookles. Fotograafi
rollis oli diskot jäädvustamas
Karin Mägi. Fotode kohta leiab
lingi Facebookist päkapikudisko ürituse lehelt.
Disko menukusele aitas ilmselt tublisti kaasa ka
Facebookis korraldatud jagamismäng, mille auhinnaks oli
Maic Kaubanduse AS ja Makserv OÜ poolt välja pandud

Võrkpalliturniiri tase oli kõrgem
Oktoobris toimus arvult kolmas taaselustatud Märjamaa
võrkpalliturniir. Võistkondi
osales kokku 11: kuus mees- ja
viis naiskonda. Päev oli pikk ja
täis pingelisi mänge nii meeste
kui naiste poolt. Tasemelt oli
kohal meeste ja naiste esiliiga
paremik ning lisaks ka mõningaid Credit24 meistriliiga
mängijad. Turniiri võidu kindlustas naiste arvestuses ülekaalukalt endale teist aastat
järjest SPARTA naiskond, neile
järgnesid Neemeco spordiklubi naiskond ja kolmanda koha
saavutas VK Kramp.
Meestest saavutas esikoha
COOP Kilingi-Nõmme, kes tõi
turniirile meeldiva tasemetõusu. Teine koht Neemeco spordiklubile ja kolmanda koha
sai koduvõistkond Märjamaa.
Sellel aastal oli kohamängudeks kogunenud Metsanurga

võimlasse meeldiv hulk pealtvaatajaid, kes aitasid häälekalt
kodumeeskonna
pronksile.
Ootame kaasaelajaid järgnevatelgi aaastatel.
Turniiriga jäid väga rahule
ka osalejad ning järgneval aastal on oodata veel tugevama
tasemega võistlust. Korraldajad tänavad Märjamaa valda,
kes pani turniirile õla alla,
tänu millele sai auhinnalaud
rikkalikum. Turniir toimub
järgmisel aastal kindlasti jälle. Korraldajad ootavad ka uue
võimla valmimist, mis aitaks
turniiri taset paradada ja meelitaks siia rohkem võrkpallisõpru.
Kohtumiseni
oktoobris
2019!
Korraldajad
Ats Vanker ja Martin Lauri

suur spordikotitäis maitsvaid
üllatusi. Õnnelik võitja sai oma
auhinna diskol kätte.
Suur tänu kõigile neile
paljudele, kes disko korraldamisele kaasa aitasid! Eriline

tänu neile, kelle abiga saime
kohvikuletid looka. Järgmiste
rõõmsate kohtumisteni!

24. novembril toimusid Läänemaa
meistrivõistlused
maadluses. Seal said osaleda
ka need MK Juhani maadlejad,
kes õpivad Kullamaa keskkoolis või harjutavad Risti koolis.
Läänemaa
meistritiitli
võitsid naistemaadluses –50
kg kaalus Getter Tõnstrem ja
meestest –90 kg Hannes Välis.
Teise koha võitsid oma kehakaalus noortest Loore-Liisa
Bötker, Lisette Bötker, Richard
Bötker ja Kenert Rehkalt. Kolmandaks tulid Mirjam Kask ja
Markos Eha.
25. novembril võistlesid
kaks MK Juhani noort Helsingis vabamaadluse turniiril.
Seal osales 450 noort maadlejat kümnest riigist. Kuni
14aastaste poiste raskekaalus
saavutas Aron Aun tubli kolmanda koha. Kuni 8aastastest
tüdrukutest sai Gerda Asumets teise koha –40 kg kaalus.
1. detsembril laste vabamaadluse karikavõistluste III
etapil Pisisaare Spordikeskuses maadles kolm MK Juhani
noort. Kõik nad saavutasid II
koha oma kehakaalus: tüdrukutest –30 kg Heidi Laasma ja

– 40 kg Rebecca Laidna, poiste
–53 kg kaalus Karl-Rasmus Lehismets.
Novembrikuus
alustas
maadlusklubi Juhan treeningutega Valgu põhikoolis direktor Ants Riismaa initsatiivil.
Treeningutel osaleb üle 20
lapse.
Eesti sumoliit valis aasta
parimaid. Parimaks naiseks
tunnistati Sandra Plamus, kes
tuli juunioride (-18aastaste)
maailmameistriks ja kolmekordseks Euroopa meistriks.
Parimaks treeneriks tunnistati Jüri Nisumaa (Sandra Plamuse treener).
8. detsembril toimuvad
Märjamaa spordihoones järjekorras 58. maadlusvõistlused Märjamaa Kapp. Võistluste algus on kell 11.00.
Tulge kaasa elama!
Pärast võistlust algab
Märjamaa rahvamajas kell
19 pidulik aastakokkuvõtete
tegemine. Oodatud on Juhani
maadlejad, lapsevanemad ja
toetajad. Vajalik on eelnev registreerimine.

Mari Kann

Maadlusaasta on lõpusirgel

Harri Koiduste
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Ees on põhimaantee nr 4 Konuvere-Jädivere
lõigu ehitusprojekti avalikustamine

M

aanteeamet on
algatanud projekteerimistingimuste menetluse
põhimaantee nr 4 (E67)
Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7 –
88,7 Konuvere- Jädivere lõigu
ehitusprojekti koostamiseks.

Projekti eesmärk on põhimaantee nr 4 (E67) TallinnPärnu-Ikla km 77,7 – 88,7 liiklusohutuse ja elukeskkonna
taseme tõstmine (sh põhitee
vahetus naabruses olevate elamute juures sõidukitest tekkiva mürataseme vähendamine,
ulukitega liiklusõnnetuste vähendamine) ja sõidumugavuse
tõstmine. Projektiga nähakse
ette põhimaantee nr 4 (E67)
Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega
kavandatud trassi asukohas
2+1 lahendusega põhimaantee
projekteerimist.
Selleks on Maanteeameti ja
ühispakkujate Tuulekaru OÜ
ning ProSystem OÜ vahel sõlmitud leping nr 17-00120/345,
22 august 2017, mille esemeks
on riigitee nr 4 (E67) Tallinn
-Pärnu-Ikla km 77,7 - 88,7 Konuvere-Jädivere lõigu projektide koostamine.
Ülevaade projektist

• 2+1 ristlõikega lahenduse
rajamine alates riigitee nr 4
(E67) Tallinn -Pärnu-Ikla km
77,7 kuni km 88,7.
• Eritasandiline ristumine,
Päärdu liiklussõlm km 83,22.
• Samatasandiline ristumine km 81,429.
• Bussipeatuste ühendamine jalgteedega, ohutussaared
põhimaantee ületamiseks.
• Velise jõele uus Päärdu
sild, olemasoleva Päärdu silla
remont km 81,826 (trassi Velise jõe ületus 2+2 ristlõikega
lahendusega ja ulukite silla alt
läbipääs).
• Ökodukt km 78,6.
• SOS peatumise kohad (4
tk).
• Müratõkkeseinad põhi-

Põhimaantee nr 4
(E67) Tallinn-PärnuIkla km 77,7 – 88,7
Konuvere- Jädivere
lõigu ehitusprojekti
(eelprojekti staadiumis) avalikustamine
toimub 12. detsembril
kell 18.00 Kivi-Vigalas Külade Keskuses
Kooli tee 2.

Kavandatav ökodukt.

Oleme lisanud T4 km
77,7-88,7 Konuvere- Jädivere lõigu videole täiendused. Palume vajadusel
kasutada video vaatamiseks linki
https://youtu.be/
Y3lwmhT8OKI
maanteele, kinnistute Koskaru, Veltmani, Vahtriku, Venematsi, Sillaotsa, Paisuotsa,
Sirina, Nuki, Viita, Konno,
Männa, Roistu elukeskkonna
parandamiseks.
Liiklusohutuse
suurendamise eesmärgil sulgemisel
mahasõitude asemel ja müratõkkeseinaga kinnistutele
projekteeritakse juurdepääsuteed ja/või lahendatakse
kinnistule juurdepääs tagasipöördekohtadega.

Päärdu liiklusviadukt.

Teostatavad uuringud

• Topo-geodeetilised uuringud, lõpetatud 2018.
• Geoloogilised uuringud,
põhiprojekti mahus töös. Plaanitud lõpetada 01.2019.
• Keskkonnamõjude eelhinnang, lõpetatud 2018.
• Liiklusuuring ja kergliikluse prognoos, lõpetatud 2018.
• Mürauuring, eelprojektiga täpsustatakse 12.2018.
• Ulukiuuring ja kahepaiksete uuring koos täiendava
ekspertarvamusega Velise jõe
olemasoleva silla kohta, lõpetatud 2018.
Eelprojektiga on täpsustatud maaüksuste ja naaberkin-

Päärdu sillad.
nistute kasutamise vajadus
põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica)
teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas (2+1
lahendusega põhimaanteel) ja
ühtlasi on täpsustatud maaüksuste kasutamise vajadus (kelle maaüksusi ehitusprojekt
puudutab). Maaomanike teavitab Maanteeamet kirjalikult
avalikustamise järgselt.

Tööd on eelprojekti staadiumis. Põhiprojekt on plaanitud koostada märtsis 2019.
Ehitustöödega alustamine on
plaanitud hiljemalt 2023.a.
Ohutumat liiklemist ja paremat elukeskkonnda soovides
Tuulekaru OÜ
Tel 502 5245, e-post: info@
tuulekaru.com, www.tuulekaru.com
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Tähelepanu, korraldatud jäätmeveost vabastatud isikud!

PILTUUDIS
Kadripäeva järgsel nädalal sai Sillaotsa talumuuseumi vastvalminud Talupojatarkuse Teabetare alumine korrus järjekordse
annetuse omavalmistatud traktori näol. Kaherattalise traktori
koos järelhaagisega valmistas eelmise sajandi seitsmekümnendatel Vello Toomas. Fotol kärus olev raudhobu sai tehtud
selleks, et asendada maaharimisel ja vedudel pärishobust.
Masina tõi kohale Elmar Klement (fotol esiplaanil). Nii traktori
annetaja kui kohale tooja olid allakirjutanu koolivennad Vigala
Maakutsekooli nr 29 päevilt. Sellega on Leader Raplamaa
Partnerkogu ja Märjamaa valla toel ehitatud hoone täidetud
omaehitatud traktoritega.
Kui kellelgi peaks veel tekkima huvi oma kätetöö säilitamiseks muuseumis, peab arvestama sellega, et masin jääb
esialgu looduse meelevalda.
Muuseumipoolne tänu kõigile annetajatele.

kinnistut ei kasutata, esitab
kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse. Taotluses
palun ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus.
Elamu kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal
seda ei kasutata (näidata ära
kuud).
Mitteliitunuks lugemise
taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu
omanik) erandkorras teatud
tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada
vaid juhul, kui kohalik omavalitsus on eelnevalt veendunud,
et vabastamise asjaolud on
tõesed ja vabastamist võimaldavad.
Kinnitus palun saata
aadressil: Tehnika tn 11,
Märjamaa alev, 78304 Raplamaa või e-posti aadressil:
marjamaa@marjamaa.ee.

Leitud jalgrattad

Jüri Kusmini tekst ja foto

Olulised koduloolised trükised
Rapla Keskraamatukogu koduloopäeval 22. novembril
meenutati ka Sillaotsa muuseumile aluse pannud Aleksei
Parnabasi uurimusi. Koduloopäeval esitletud raamatutel oli
mitmeid seoseid Märjamaaga.
Ants Tammari koostatud
„Märjamaa kooli koduloo lugemikul“ muidugi kõige otsemalt. Aga piirkonna ajaloost
huvituja ei saa läbi ka Viio Aitsami raamatuta „Vigala Mihklid. Raamat 10 mehest, kelle
nimi oli Mihkel Aitsam“.
Tähelepanelik osaleja märkas seoseid veelgi. Raul Aarma,
raamatu „Autod, mis jahutasid
Raplamaad“ autor tunnistas,
et just Aleksei Parnabasi koostatud Rapla rajooni tuletõrjekroonika andis talle tõuke võtta ette kümme aastat väldanud

Tulenevalt jäätmeseadusest
(§ 69) tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada igal aastal
hiljemalt järgmise aasta 20.
jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et
kinnistul ei ole eelmise aasta
kestel elatud või kinnistut ei
ole kasutatud. See hõlmab ka
suvilate perioodilist vabastamist sügisel ja talvel, kui suvekodus ei viibita.
Seetõttu palume isikutel,
kes on saanud korraldatud
jäätmeveo vabastuse ja nimetatud kinnistul ei ole aasta
kestel elatud või kinnistut ei
ole kasutatud, esitada kohalikule omavalitsusele hiljemalt
20. jaanuariks 2019. a sellekohane kirjalik kinnitus.
Jäätmevaldajad, kes ei
esita nimetatud tähtajaks
kinnitust, loetakse alates 21.
jaanuarist 2019 korraldatud
jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
Kui kinnistul ei elata või

uurimistöö tuletõrjeautodest.
Nii Sillaotsa Aadu kui ka Raul
Aarma uurimused olid esimesed omataolised Eestis. 1. jaanuaril 2019 möödub 100 aastat Aleksei Parnabasi sünnist.
Kalju Idvand

16.11.2018 leiti Rapla maakonnast Valgu põhikooli juures asuvast pargist kaks jalgratast. Esimene jalgratas on kuldset värvi
raamiga, millel kirjad Schwinn ja Mesa mini. Ees amordid,
spidomeeter, musta värvi sadul. Teine jalgratas on musta värvi
raamiga, millel kiri Classic , sadul mitmevärviline).
Kkui keegi tunneb ära enda või oma tuttava lapse jalgratta,
palun võtta ühendust Märjamaa piirkonna politseinike Gert
Kalmistega (5326 7181; gert.kalmiste@politsei.ee või Kaspar
Rodesega(5347 4415, kaspar.rodes@politsei.ee).
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Probleemsete andmetega ehitised
Riiklikus ehitisregistris puuduvad andmed
või on andmeprobleemid alljärgnevate Märjamaa alevi kinnistute
ehitiste kohta.
Aasa tn 10 (abihoone)
Aia tn 10
Aia tn 13 (abihoone)
Aia tn 15 (abihoone)
Aia tn 17 (abihoone)
Eha tn 8 (abihoone)
Jaama tn 5 (abihooned)
Jaama tn 9 (abihoone)
Kase tn 3 (abihoone)
Kase tn 4 (abihoone)
Kase tn 6 (abihoone)
Kasti tee 12a (abihoone)
Kasti tee 20 (abihooned)
Kasti tee 28 (abihooned)
Kasti tee 34 (abihoone)
Kasti tee 39b (abihoone)
Kasti tee 40 (abihoone)
Kasti tee 40a (abihoone)
Kasti tee 6 (abihoone)

Neli head ja südamlikku sõpra soovivad
leida endasuguseid
inimloomi. Segaverelised. Sündinud
17.10.
Sõbrakutse soovi
korral saatke palun
e- kiri:
jaanus@kangurkoolitus.com või
helistage 565 5850

Kullerkupu tn 12a
Kullerkupu tn 28 (abihoone)
Kuuse tn 17 (abihoone)
Laane tn 13 (abihoone)
Lauluväljaku tn 21 (abihoone)
Lauluväljaku tn 33 (abihoone)
Liiva tn 11 (abihoone)
Liiva tn 18 (abihoone)
Liiva tn 18a
Lohu tn 3 (abihoone)
Lohu tn 5 (abihoone)
Loigu tn 12 (abihoone)
Loigu tn 14 (abihoone)
Loigu tn 2 (abihoone)
Maasika tn 5 (abihoone)
Metsa tn 2a (abihoone)
Metsa tn 3 (abihoone)
Metsanurga tn 7a (abihoone)
Mulla tn 20 (abihoone)
Mulla tn 25 (abihoone)
Muru tn 5 (abihoone)
Männiku tn 4 (abihoone

pind)
Männiku tn 7 (abihoone)
Niidu tn 1 (abihoone)
Niidu tn 16 (abihooned)
Niidu tn 8 (abihoone)
Niidupargi tn 7 (abiehitis)
Niidupargi tn 8 (elamu
pind, abihooned)
Nurme tn 12 (abihoone)
Nurmenuku tn 16 (elamu
pind, abihoone)
Nurmenuku tn 2 (abihoone)
Nurmenuku tn 3 (abihoone)
Nõmme tn 10a
Nõmme tn 19 (abihooned)
Nõmme tn 7 (elamu pind,
abihoone)
Nõmme tn 9 (abihoone,
kasvuhoone pinnad)
Oru tn 11 (abihoone)
Oru tn 12 (abihoone)
Oru tn 17 (abihoone)

Oru tn 22 (abihoone
pind)
Oru tn 6 (abihoone)
Oru tn 8 (abihooned)
Pae tn 2 (elamu pind)
Pae tn 6 (elamu pind,
abihoone)
Paemurru tn 4a
Pargi tn 19 (abihooned)
Pihlaka tn 4 (elamu
pind)
Pihlaka tn 7 (abihoone

pind)
Pikk tn 15 (elamu pind)
Pikk tn 19 (abihoone)
Põllu tn 16 (abihoone)
Põllu tn 4 (abihooned)
Pärna tn 8 (abihoone)
Pärna tn 8a (abihoone)
Pärna tn 9 (alajaam)
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K 5.12 kl 17.00; 19.15
„ROBIN HOOD”
USA seiklusfilm 1.56 (MS –12)
K 5.12 kl 21.30
„LESED”
USA draama-põnevus-krimi
2.09 (K –14)
N 6.12 kl 17.00 „METSIK ELU”
USA draama 1.44 (MS –12)
N 6.12 kl 19.00 „ROBIN HOOD”
N 6.12 kl 21.15 „LESED”
R 7.12 kl 15.00; 17.00
„EIA JÕULUD TONDIKAKUL”
EESTI – KINOSAURUS FILM OÜ
kogupere-seiklusfilm 1.30 eesti keeles
R 7.12 kl 19.00 ; 21.20
„SURELIKUD MASINAD” 3D
USA märuli-seiklus-ulmefilm
2.08 (MS –12)
P 9.12 kl 15.00; 17.00
„EIA JÕULUD TONDIKAKUL”
P 9.12 kl 19.00; 21.30
„SILVER LAKE: LOS ANGELESE
MÜSTEERIUM”
USA komöödia-draama-krimi
2.19 (K –16)
E 10.12 kl 11.00 BEEBIKINO
„TÄHT ON SÜNDINUD”
USA muusikaline draama
2.15 (K –14)
E 10.12 kl 16.40; 19.00
„SURELIKUD MASINAD” 3D
E 10.12 kl 21.20
„SILVER LAKE: LOS ANGELISE
MÜSTEERIUM”
T 11.12 kl 15.00; 17.00
„EIA JÕULUD TONDIKAKUL”
T 11.12 kl 19.00; 21.00
„ELAV SURNU”
USA õudusfilm 1.45
K 12.12 kl 17.00 „ELAV SURNU”
K 12.12 kl 19.00
„EIA JÕULUD TONDIKAKUL”
EESTI – KINOSAURUS FILM OÜ
kogupere–seiklusfilm 1.30 eesti keeles

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

Märjamaa Nädalaleht
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VALGU RAHVAMAJAS
reedel, 14. detsembril
kell 17.00

VALGU KOOLI SAALIS
laupäeval, 15. detsembril
kell 20.00

Vana-Vigala
rahvamajas

KODUSTE LASTE
JÕULUPIDU

PEREKLUBI
JÕULUPIDU

9. 12 kell 14 Vana-Vigala
näitetrupp Topelt-Kiiks
esitab

*Kadri laululaste
kontsert
*jõuluvana toob valla
kommipakid

tantsuks
Toomas Krall

Info: 5302 1959
rahvamaja

MTÜ Jätkusuutlik
Vana-Vigala Leader projekt
„ Üheskoos tegemine –
eneseteostamise pädevuste
suurendamine õpitubades“

kohtumine
psühhiaater
hingetohter
Ellu Eikiga

toimub
13. detsembril kell 18.00
hostelis Heltan
Vana-Vigalas
Hirvepargi tee 33a
Jututeemaks
„Kuidas elada küpses eas?“
Peale loengut on võimalus
individuaalselt dr Eikiga
vestelda – südamelt ära!
Osavõtuks registreerida
hiljemalt 12. detsembriks
alljärgnevalt:
telefonil
• 5660 4062 või 5650 5783
• e-mail info@jatkusuutlik.ee
Osalustasu 3 eurot

Politseiteated
29. novembril alustati kriminaalmenetlus selles, et möödunud reedel, 23. novembri
õhtul kella 19 ajal leidis
juhuslik möödakäija Märjamaa vallast Laukna külast vigastustega 70-aastase mehe.
Politsei pidas kahtlustatavana
kinni 50-aastase mehe.

* viktoriin
* õnneloos
* üllatused
*osalustasu 15 € pere
(2 inimest)
Komplekteeri oma laudkond kuni 10 inimest
Infot klubi kohta ja oma
laudkonda registreerida
saate tel 5302 1959
rahvamaja

Käsitööhuvilised!
5.12 kell 18 loome imekauneid klaasist aknapilte- vitraaže sulatusmeetodil. Osalemistasu 8 eurot
vitraaž.
Eelregistreerimine on vajalik: ewebur@gmail.com,
5615 7757 Eve

Lisaks on rõõm teatada,
et 6.12 kell 18 juhendab
Marika piparkoogikaunistamise töötuba. Loome
imelisi mustreid Royal
Icing meetodil. Osalemine
10 eurot.
Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume registreeruda tel 5615 7757.
Info Eve ja Tiina,
ewebur@gmail.com
Puurkaevude ja -aukude
projekteerimine,
puurimine ning likvideerimine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Tel: 526 9604
www.puurkaevumeistrid.ee

Loeng-lustimäng
„100 vakka teatrisoola”
Etendus tasuta
Avatud kodukohvik
Kesu Kätering

T 18.12 kl 16.30 Tallinna
lasteteatri Lepatriinu etendus
„Kõige helgem päev”
Kodused lapsed saavad jõuluvanalt valla kommikotid.
Info rahvamajast
tel 5565 8763
29. 12 kell 21
Traditsiooniline nääripidu
Tantsuks ansambel S.E.K.S.
Pilet 10.Avatud puhvet
Info ja laudade tellimine
Vana-Vigala rahvamajast
tel 5565 8763

* Tööriistade ja kaubikute rent
* Akende müük ja paigaldus, mõõtmine
* Kasutatud kodumasinate müük. Järelmaksu võimalus
Facebook.com/kasutatud kodutehnika
Pärnu mnt 68
Tel 5566 9903
Avatud E–L

5. detsember 2018
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EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus

Haimre rahvamajas
16.12 kell 14 TOIT TERVISELE (teoreetiline ja praktiline). Kestab 4 akadeemilist tundi. Kohvipaus. Päev
lõpeb degustatsiooniga.
22.12 kell 18
KÜLADE JÕULUPIDU
(külarahvas,pensionärid,
taidlejad)
Jõululaud, üllatusesinejad,
lastele Jõuluvana, tants
Eelregistreerimine 15. detsembrini, tel 5561 6926
29.12 kell 21
AASTALÕPUPIDU
ansambliga Absolut-Lühis
Õnneloos. Pääse 8 €

Varbola rahvamajas
15.12 kell 12 geelküünalde
valmistamine 6 € (materjal
hinnas), eelregistreerimine ja
ettemaks
15.12 kell 19 jõulukontsert
Margo Maltis ja sõbrad kontserttuur „ Rõõmsad jõulud”
eelmüük 5/3 € (laps 7-12 a ja
pensionär), toimumispäeval
7/5 eurot
22.12 kell 13 jõulukontsert
„Teretame talve” Varbola
rahvamaja kollektiivide tervituskontsert. Tasuta
Näituse „Magusamaailm läbi
100 aasta” avamine.
28.12 kell 21 aastalõputrall
Piletid müügil: kuni 21.
dets 7/10 €; toimumispäeval
15 € (eeldab pileti väljaostmist)
Info tel 502 7322 ja
piret.linnamagi.001@mail.ee

VALGU RAHVAMAJAS
Neljapäeval, 13. detsembril
kell 14.00

Esinevad: tantsurühm
Valgu Vallatud ja
näitetrupp M.O.T.T.
Osavõtt 3 €
Info ja registreerimine
mob 5302 1959
Sündmust toetab
Märjamaa vallavalitsus

5.12 kell 19 Pärnu kellade
ansambli ja viiuliansambli
kontsert, pilet 6 €/8 €
8.12 kell 12 klaverikontsert,
esinevad väikesed pianistid
Märjamaalt ja kaugemalt,
tasuta
9.12 kell 14 eakate jõulupidu
10.12 kell 11 Beebikino
„Täht on sündinud“
14.12 kell 18 laste jõulupidu
Märjamaa noortekeskuses
16.12 kell 17 Tallinna Poistekoori jõulukontsert, dirigent
Lydia Rahula, pääse 8.-/10.21.12 kell 18.23 Talve teretamine, rahvamaja ees
21.12 kell 20 aastalõpupidu
Kalle Sepp ja The Purple
Gang, pilet 20 €
01.01 kell 01.00 uusaastapidu, disko 90-ndate rütmis,
pilet vanal aastal 7 €, uuel
aastal 10 €

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)

Ly galeriis
näitus „Vereta jaht“
kuni 19. detsembrini

Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee

Tel 5656 4614; 482 0075
www.marjamaarahvamaja.ee

Pensionäride
ja puuetega
inimeste
JÕULUPIDU
Meeleolu loob
AILE akordioniga

Märjamaa
rahvamajas

Varbola piirkonna
pensionäride ja
puuetega inimeste
jõulupidu
14. detsembril kell 15
Varbola rahvamajas
Tule, veedame koos
kena jõuluõhtu!
Osamaks 3 eurot
Üritust toetab
vallavalitsus
Info tel 5622 1950
Registreeri
10. detsembriks

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

Kolmapäev, 5. detsember
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 6. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 7. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 9. detsember
Advendiaja 2. pühapäev
11.00 Missa (kogudusemaja)
11.00 Pühapäevakool (kogudusemaja)
Esmaspäev, 10. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 11. detsember
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
Pühapäeviti kl 11 armulauaga
jumalateenistus

Avaldame kaastunnet
Annele ja Vellole lastega
armsa
LEO VAINOLA
surma puhul.
Õie ja Tiiu
Kallist abikaasat, isa,
vanaisa ja vanavanaisa
RICHARD KOLLOMIT
07.12.1928-23.05.1966
mälestavad
90. sünniaastapäeval
lesk,
tütar ja poeg perekondadega
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OST
Ostan kehvas seisukorras/kapitaalremonti vajava korteri, äripinna või maja Märjamaal. Kontakt:
56 282 770 või info@bkbtrans.ee
Ostan 2-toalise korteri Märjamaa
alevis. Tel 5618 8983

Leida Luttvärk 102
Valentina Kapyrina 94
Emmi Rohuniit 93
Kaljula Kalso
86
Leili Paal
86
Eevi Palmiste
80
Galina Jaago
79
Jüri Mäeots
78
Linda Palm
77
Anne Vahtra
75
Mihkel Paiba
75
Ellen Kalvist
70
Jaan Kornak
65

7. ja 8. detsembril

AS JATSi
kauplustes
kõik kaubad

-10%

Välja 2 Märjamaa
• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik
tuntud firmade uusi
rehve
uued rehvid
soodushinnaga
13” al 32 €
14” al 34 €
15” al 38 €
16” al 49 €
17” al 55 €

Küsi pakkumist!
56 59 824
jansenrehvid@hot.ee
www.jansenrehvid.ee

ISSN 2613-3253

TEENUSED
Hooldatud korstnad ja küttekolded tagavad Teie kodu tuleohutuse. Korstnapühkija tel
5333 0556. OÜ Korstnahooldus
Veo- ja kolimisteenus. 5688 1227

Sõidan punktist A punkti B.
Sven, tel 5619 4803
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee
Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse puutub, küll koos lahenduse
leiame. Marko, tel 5399 2362

Rehvivahetus
Märjamaal
Tel 522 3334

OÜ Triovara Halduse ostab
metsamaad, kasvava metsa
raieõigust ja põllumaad. Võib
pakkuda ka läbi raiutud maid.
Ostame ka erinevaid palke ja paberipuid, samas müüa erinevaid
3 m küttepuid. Tel 507 2231
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee
Ostame kasvavat leppa.
Tel 5373 7294 Kanarbiku talu
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, võib vajada remonti. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968

TÖÖ
Kui sa armastad teha lehmale pai
ja joota väikseid vasikaid, siis
tule meile tööle (6 eurot tund).
Helista 5552 2553.

MÜÜK
Küttepuude müük. Tel 5340 2917

ÜÜRILE ANDA
VAHETADA
Üürile anda 1-toaline korter Märjamaal. Tel 5645 0325
Anda üürile 3-toal möbleeritud
korter Orgital. Info tel 56456524
Vahetada (või üürile anda) 2toal
mugavustega korter Orgital 5/4
ahjuküttega 2-3-toalise korteri
vastu alevis. Tel 5813 3149

Kliendikaardiga kõik kaubad
Rangu Kaubamajas
8. detsembril

10% odavamalt
EDU KAUPLUSES igal teisipäeval
kliendikaardiga kõik kaubad 10% odavamad

Käsitöö ja hoidiste
müük Pärnu mnt 74
parklas reedel,
7. detsembril kell 10-15

Kliendikaardiga kõik toidu- ja tööstuskaubad
igapäevaselt 2–5% soodsamalt!

Igas õies on naeratus
peidus, igas õies
üks õnnesoov leidub
Kallist
LEIDA LUTTVÄRKI
õnnitlevad auväärsel
102. sünnipäeval
neli nooremat põlvkonda

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1050 eksemplari

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

