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Aasta naine on loomaarst Reet Reimann
„Minu tütar – aasta naine! Sa
oled seda väärt!“ Nii ütles Ellen Ilumäe oma tütart õnnitledes. Palju pole neid emasid,
kes seda öelda saavad, veel
vähem on neid, kes oma rõõmu
nii avalalt ja ehedalt välja näitavad.
Raplamaa aasta naise tiitlit antakse välja 1995. aastast,
järjepidevalt 2001. aastast.
Valiku teeb RENA klubi ehk
Raplamaa Ettevõtlike Naiste
Assotsiatsioon. 6. detsembril
koguneti Luhtre turismitalus,
mille perenaine Marje Schmidt sai aasta naise tiitli 2016.
aastal. Märjamaa valla tublidest naistest on selle tiitli veel
saanud Maie Kusmin 2001. ja
Maiu Linnamägi 2006. aastal. Ka seekord tuli tunnustus
Märjamaa valda – aasta naiseks valiti Reet Reimann. Paljudele loomapidajatele on see
asjatundlik loomaarst hästi
tuttav. 1992. aastal pärast diplomi saamist alustas Reet tööd
Sipas ja kohe pani aluse ka oma
kliinikule. Algul oli see väikeses korteris, hiljem õnnestus
osta lasteaiamaja. Selles kenasti üles vuntsitud hoones
käib osa igapäevatööst, suur
osa päevast möödub lautades.
RENA president Tiiu Kärner ütles, et igal aastal on va-

likus mitu tublit kandidaati.
Seekordset aasta naist tutvustades toodi välja, et ta on olnud
praktikajuhendajaks mitmetele tudengitele. 2012. aastal
soetas ta ultraheliaparaadi,
mis oli toona Eestis ainus. Kui
ta poleks loomaarst, tahaks
ta olla ämmaemand. Nüüd on
selleks õppinud tütar Kertu.
Koos tütrega harrastatakse
pikamaajooksu. Vahel jõuab
ka ratsutama. Reet Reimanni
iseloomustati kui sooja, sõbralikku ja naerusuist inimest,
kellel tohtrina jagub palju kannatust.
Alati kingitakse väljavalitud naisele käsitsi maalitud
siidirätik. Seekordse rätiku
autor on Hele-Mai Truuts.
Muusikalist külakosti pakkus Aavo Lumi, kes samuti on
loomaarst ja avaldas kolleegi
õnnitledes heameelt, et tunnustus tuli nende ameti esindajale. Omavalitsuste liidu
poolt õnnitles Heiki Hepner.
Vallavanem Villu Karu tunnustas esmalt RENA klubi, sest
inimeste töö väärtustamine on
oluline. Ka Märjamaa vald on
Reeda tegemisi tunnustanud.
Karu tõi välja, et loomakliinik
Sipas on eriline. (Vallal on hulkuvaid loomi leides olnud tihti
kliinikusse asja, et teada saa-

Liin nr 353 Tallinn-Pärnu ja Pärnu-Tallinn hakkab
1. jaanuarist 2019 peatuma ka Orgita ristmiku peatuses,
mitte 1. detsembrist, nagu algul teada andsime.
Tallinn-Pärnu väljub Tallinnast kell 10.30 ja on
Orgita ristmiku peatuses kell 11.25.
Pärnusse jõuab buss 12.20.
Pärnu-Tallinn väljub Pärnust kell 7.45 ja on
Orgita ristmiku peatuses kell 8.38 ning jõuab
Tallinna bussijaama 9.35.

Aasta naise tiitli pälvis loomaarst Reet Reimann.
Foto Reet Saar
da, kas loomad on kiibistatud
– toim.) Koostöö jätkub, sest
praegu on koostamisel kasside
ja koerte pidamise eeskiri.
Alati õnnitlevad aasta
naist ka Rapla Rotary klubi
mehed. Nende esindajad sõnasid, et õnneks elame veel riigis,
kus võib rääkida meestest ja
naistest. Ka kõik kohal olnud
varasemad aasta naised andsid koos tervitussõnadega üle
oma õied. Juta Heinvee lausus,
et tal kodus lemmikloomi pole,
aga kuuldes loomaarsti kohta nii häid sõnu, tekib mõte,
et äkki peaks võtma. „Olen
mitmel korral aasta naise tseremooniast kirjutanud. Väljavalitute nimekirja vaadates
tundub, et see on juba täiuslik,
aga alati on leitud järjekordne
väärt naine,“ ütles Raplamaa
Sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis toimetuse kimpu üle andes.
Päevakangelane tunnustas
oma assistent Rutti ja seemendustehnik Piretit, sest tänu

nende panusele jagub arstil
rohkem aega ravimiseks. Reet
tänas RENA klubi naisi suursuguse õhtu ja enda väljavalimise eest. Ta tänas ka kõiki
inimesi, kes on oma looma
tema kätesse usaldanud, samuti oma peret, kuhu jõudes
tunneb ta end oodatuna.
Alati on päevakangelast
tervitama kutsutud üllatuskülaline. Ette astus kunagine
praktikant Ann Mari Anupõld, kes siis oli Viini ülikooli
tudeng. Nüüd on tal kliinik
Piirsalus. Ta ütles, et koos on
tehtud uudsel viisil operatsioone, aga koos on ka pingevabalt naerdud. Teine üllataja
oli klassikaaslane Külli Martinson Märjamaa keskkooli
päevilt. Heade sõbrannade
lustakaid dialooge oli publikul
mõnus kuulata.
Reet Saar
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Suurrätid – suured ja soojad
KALENDRILOOD

V

alla kalendris saadab
detsembrikuud
riiete teema. Pildil on
paksult talveriietesse mässitud täiskasvanud ja
lapsed, paljudel lisaks ümber
ka suurrätid.
Ruudulised suurrätid

19. sajandi alguses tulid Eestis
rõivastuses kasutusele ruudukujulised narmastega ääristatud suurrätid. Need tõrjusid
üsna kiirelt riietusest välja
sajandeid püsinud, enamasti
toimsed või labased ühevärvilised (aga esines ka ruudulisi ja
triibulisi) ümber õlgade võetavad ülevisked, tekid ja sõbad.
Sillaotsa talumuuseumis
on kena kogus paikkondlikke
suurrätte. Need on enamasti
krepptehnikas, kuigi leidub
toimseidki. Kreppsidus annab

Fotod Tiina Gill

krobelise ja koheva kangapinna. Omal ajal kanti suurrätti
(nagu varem sõbagi) tuulise ja
vihmase ilmaga, kuna villasel
materjalil on hea omadus ka
niiskena sooja
pidada. Et kanMaa-amet on välja kuulutanud avaliku gas oleks veel
kirjaliku enampakkumise piirkonnas
ilmastikuasuvate kinnisasjade
kindlam, pesti
valmis kootud
müümiseks. Pakkumiste esitamise
suurrätte tutähtaeg on 23.01.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodule- haleelises, mis
vanutab ja ajab
helt aadressiga
villasel lõngal
www.maaamet.ee
kiud
harali.
Va nu t a m i ne
muudab kanga
tihedaks
ja tuulekindlaks, karvasus
tõrjub eemale
veepiisad.
Tänapäeval ei ole täismõõdus suurräti kandmine
enam põhjendatud. Küll kasutatakse neid
rõivakangana,
väiksemal kujul sallina või

sisustuses. Kanga tiheduse valik sõltub kasutuse otstarbest.
Näiteks sallikangas peaks
olema pehmem ja hõredama
soaga kootud, rõivakangas ja
sisustustekstiil tihedama soaga kootud.
Suurrätte on õmmeldud
kokku kahest kangalaiusest,
kuid kooti ka laiadel telgedel
või topeltlaia kangasidusega.
Suurräti värvid on tavaliselt
mahedad ja tumedapoolsed.
Allikas: „Hingekirjad. Käsitöö kuldraamat“, 2011
Sallid, suurrätid: Eva-Liisa
Kriis

Märjamaa raamatukogu
on suletud: 24.,25., 26.,
31. detsember ja
1. jaanuar

„Eesti rahvakultuuri leksikon“ annab meile teada, et
suurräti suurus oli 1,5 x 1,5
meetrit, ääres 3–4 cm pikkused narmad. Suurrätt võeti
diagonaalselt kokkumurtuna
ümber õlgade, halva ilmaga ka
üle pea, nurgad seoti tihti selja
taha sõlme, kanti eriti vankri
või reega sõitmise ajal. Suurrätt oli 19. sajandi algul laialdaselt kasutusel Lääne-Euroopas ning saartel, tõrjudes 19.
sajandi keskel välja vanemad
tavapärased õlakatted (näiteks sõba). Suurrätt oli üsna
kantav veel 20. sajandi algupoolel.
Sillaotsa muuseumi
pedagoog Liivi Miil
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Sotsiaalkindlustusamet tunnustas

S

otsiaalkindlustusameti
peadirektor Egon Veermäe andis Tallinnas
rahvusraamatukogus
toimunud tunnustusüritusel
üle tänukirjad 22 silmapaistvale raske ja sügava puudega
lapse tugiisikule ja lapsehoidjale.

Üks tubli naine, kes päevast päeva lastega tänuväärset tööd teeb on märjamaalane
Airi Raidmets Mürakaru Mängutoast.
„Tänu teile, suure südamega, tublidele ja pühendunud lapsehoidjatele ja tugiisikutele, saavad paljud lapsed
käia lasteaias ja koolis koos
eakaaslastega ning osa võtta
huvitegevusest.
Tugiisikud
annavad olulise panuse lapse
arengusse ja tema heaolusse.
Need lapsed, kellele teie abiks
olete, saavad tänu teile tulevikus paremini hakkama,“ ütles
Veermäe tänukirju ja meeneid
tunnustatutele üle andes.
Kokku esitati üle riigi 43
kandidaati ning SKA lastekaitse osakonna kuus töötajat
vaatasid läbi kõik taotlused.

Valiku aluseks oli, et tunnustuse saaksid inimesed üle Eesti, oluline roll oli ka taotluse
põhjalikkusel. Airi Raidmetsa
kandidatuuri esitas tema tööandja Janne Liidik Ridiradiralla OÜ-st. Lapsevanemad ja
koostööpartnerid iseloomustavad Airit nii: ta teeb oma
tööd suure pühendumuse ja
hoolivusega, mida on näha ka
tulemustest. Ruumid, kus ta
toimetab, on korrektsed, lastepäraselt ja rõõmsalt ning
lastele turvaliselt sisustatud.
Mürakaru lastehoidu tahavad
lapsed tulla. Ta on oma töös
pühendunud, rõõmsameelne
ja loov. Airi oskab lahendada
ka kõige keerulisemad olukorrad mängleva kergusega, nii et
kõigi hoiulaste vajadused on
rahuldatud.
Airi ise jääb väga tagasihoidlikuks ja sõnab: „Mulle
meeldivad rahulolevad lapsed,
sõltumata nende vanusest või
tervislikust seisundist. Ma
hoian ka puudega lapsi. Ma ei
taha teha midagi muud, kui
lastele hoiuteenust pakkuda.“
Airi töötab Märjamaal Mürakaru lastehoius 2013. aasta

Maadlusaasta tipnes peoga
Laupäeval, 8. detsembril korraldas maadlusklubi Juhan 58.
Märjamaa Kapa võistlused
maadluses. Osales 130 maadlejat Tallinnast, Pärnumaalt,
Läänemaalt ja Raplamaalt.
Maadlusklubi Juhan oli esindatud 31 sportlasega. Võistlused
peeti erinevates vanusegruppides ja välja anti 27 medalikomplekti. Juhani maadlejad võitsid 13 kuldmedalit
ja palju teist värvi medaleid.
Laste vanuses võitsid
kuldmedali Richard Bötker
ja Sebastian Hints, õpilaste
vanuses Rasmus Kuik ja Aleksander Vassiljev. Kadettide
vanustest oli võitja Sander
Roosileht.
Täiskasvanutest
võitsid kulla Markos Merisalu,
Kristjan Kuum, Raido Liitmäe
ja Urmis Veimann. Tüdrukutest võitsid kulla Amanda
Allipere, Rebecca Laidna, Lis-

ette Bötker ja Sandra Plamus.
Medali võitsid veel Gerda
Asumets, Armo Aun, Philip
Abt, Aron Aun, Kristjan Vodolaztšenko, Hannes Välis, Andre Astre, Ardo Pajur, Aadu Seller, Loore-Liisa Bötker, Anna
Baranova, Heidi Laasma, Getter Tõnstrem ja Mirjam Kask.
Peale võistlust kogunes
üle saja maadlusklubi Juhani
maadleja, lapsevanema, pereliikme ja toetaja Märjamaa
rahvamajja, et austada abistajaid, paremaid sportlasi ja aasta lihtsalt kokku võtta. Veedeti
tore õhtu, kus olid esinejad ja
mängud, kus räägiti aasta jooksul toimunust ja tulevikust.
Suur tänu kõigile osavõtjaile ja organiseerijatele, eriti
Õnne Pajurile ja Jüri Nisumaale.
Harri Koiduste

suvest ning praegu
on hoius kümme
last vanuses 1,5–7
aastat. Ka Märjamaa vallavalitsuses iseloomustatakse Airit kui
korrektset ja pädeva lastehoiuteenuse pakkujat. Ta
on saanud ka valla
tänukirja.
Tunnust amisüritus sai sotsiaalk ind lus t usa met i
puudega laste tugiteenuse juhi Ebeli
Berkmani sõnul alguse 2015. aastal,
kui ESF „ Puudega
laste tugiteenuste arendamise ja
pakkumise“ projekti
tegevused Sotsiaalkindlustusameti tänukirja sai Märjahoo sisse said ehk maa lastehoius töötav Airi Raidmets.
leiti teenuse osuta- Foto Piret Linnamägi
jad maakondades.
giisikuid ja lapsehoidjaid, kes
Esimesel
aastal
oli üritus informatiivne ja siis annavad panuse lapse areneraldi kedagi esile ei tõstetud. gusse ja heaolusse, aga jäävad
2016. aastast alates toimunud tihti märkamatuks.
üritused on olnud sisukamad,
kus eraldi tunnustatakse tu- Piret Linnamägi

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
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Vallavõimu
koalitsioonilepingu täitmisest ja tulevikust
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. novembril möödus
aasta ametis oleva
vallavalitsuse ametisse
kinnitamisest. Allpool
teen ülevaate praeguse koalitsioonilepingu täitmisest, mille
on allkirjastanud 21 vallavolikogu ja -valitsuse liiget.

Lepingus
kajastatakse
need valimislubadused, mida
valimistel kandideerinud inimesed valijatele on lubanud
ja mida nad on otsustanud
nelja aasta jooksul ellu viia,
moodustades selleks valitsuskoalitsiooni. Lepingu tekst on
leitav http://marjamaa.kovtp.
ee/juhtimine/volikogu
liikmed (nimedest allapoole kerides on lepingu tekst – toim)
või Märjamaa Nädalalehes nr
41, 15.11.2017.

Hariduse valdkonnas on
aastaga ellu viidud 3 lubadust:

- kehtestatud lasteaedades soodustused lapsevanema
omaosaluse tasumisel kahe ja
enama lapsega peredele;
- tõstetud lasteaiaõpetajate töötasu;
-Märjamaa
gümnaasiumiastme õpilastele võimaldatakse tasuta töövihikud nagu
teistelegi kooliastmetele.
Lisaks:
- gümnaasiumile on hangitud 115 000 eurot lisaraha
õpikeskkonna parendamiseks,
spordihoone ehitusega on jõutud ehituslepingu sõlmimise
staadiumisse;
- rahastus on leitud gümnaasiumile multifunktsionaalse mänguväljaku rajamiseks;
- Märjamaa alevi Pillerpalli lasteaia rekonstrueerimisel
seisab samuti ees ehituslepingu sõlmimine, ehitustööd
peaksid algama 2019. a märtsikuus;

Lõpetame aasta magusalt

Mango-maasikakoogid on valmistanud Helle Kass.
Foto Piret Linnamägi
Teeme EV 100 raames midagi
uutmoodi ja lõpetame aasta
magusalt!
Kutsume kõiki magusameistreid ja kondiitreid täitma
lauda: 22. detsembril tahame
Varbola rahvamajas täita laua
saja magusa suutäiega. Te võite küpsetada Moskva saia, kaerakoogi, suhkrukringli, tordi
jne. Iga toote juurde tuleb autori nimi ja toote valmistamise
retsept. On ju vahva vanavanaemade retseptiraamatust midagi välja otsida.

Kõik selle magusa saame
üheskoos 22. detsembril pärast jõulukontserti ära süüa.
Saiad-koogid-küpsised
too
peopäeval alates kella 11 rahvamajja. Esimeste registreerunute hulgas on juba kaks
Tallinna kondiitrit Angeelika
Kang ja Helle Kass ning mitmed maakonna kondiitrid.
Liitu sinagi! Usinat küpsetamist. Täpsemat infot saad tel
502 7322 või piret.linnamagi.001@mail.ee.

- Valgu kooli küttesüsteemi rajamaisel on läbitud erinevate lahenduste hindamine
ja vaidlused kütteviisi valikul
ning uuel aastal seisavad ees
projekteerimine ning lisarahastuse taotlemine;
- Sipa-Laukna lasteaia
Laukna rühma küttesüsteemi
rekonstrueerimine ja Sipa lasteaia mänguväljakule piirdeaia ehitamine;
- laste ja noorte huvitegevuses on edasi liigutud riikliku
lisarahastuse toel: muusika- ja
kunstikoolis avati uus eriala,
uued huviringid on alustanud
Valgu koolis, gümnaasiumis ja
Varbola rahvamajas.
Teede-tänavate ja transpordi valdkonnas lisaks tavapärasele teehooldusele:
- Varbola piirkonnas on
ehitatud 4,7 km mustkattega
teed ja uus Hiietse sild;
- Vana-Vigala kergliiklustee rajamiseks on läbi viidud
projekteerimise hange;
- bussitranspordi korraldamisel on peetud aktiivset
dialoogi elanikkonnaga ja
saabunud ettepanekud on
edastatud
lahendamiseks
Maanteeametile ning PõhjaEesti Ühistranspordikeskusele. Viimasele on üle antud ka
koolitranspordi (õpilasringid)
korraldamine. Maanteeamet
on rajanud uue bussipeatuse
Orgitale, kus bussid hakkavad peatuma alates 1.01.2019.
Aasta jooksul on tehtud mitmeid erinevaid muudatusi
bussiliinide sõidugraafikutes;
- Orgita tehnopargi arendamisel on ettevõtjale väljastatud
tehnosüsteemide

ehitusload, mahasõitude ja
juurdepääsuteede osas on pikalt kestnud läbirääkimised
Maanteeametiga, mis ilmselt
varsti leiavad positiivse lahenduse.
Kultuur ja
kodanikualgatus
- Vallavalitsus on teinud
sagedast koostööd maakonnas tegutseva kohaliku TRERaadioga.
- Tutvustavaid artikleid on
ilmunud nii üleriigilises kui
maakondlikes ajalehtedes.
- Vastu on võetud Märjamaa valla külavanema statuut
ja mittetulundusliku tegevuse
toetamise uus kord.
- Kaasava eelarve konkursile on leitud täiendavat lisaraha, mille toel on suudetud
ellu viia kaks avalikkuse poolt
esitatud ideed (Orgita välijõuväljak ja Valgu kooli korvpallikonstruktsioonid) ja kolmas
(gümnaasiumi multifunktsionaalne mänguväljak) realiseerub tuleval aastal.
- Käivitatud on Märjamaa
Folgi korraldamise ideede kogumine.
- Sillaotsa Talumuuseumile
valmis uus tehnika hoiustamise kuur koos tuletõrje veereservuaariga.
Sotsiaalvaldkond
ja tervishoid
Täidetud on 5 lepingu
punkti ja oluliselt edasi liigutud ülejäänud tegevustega:
- suurendatud on sünnitoetust (300 €) ja esmakordselt kooli mineva lapse toetust
(200 €);
- kehtestatud on sotsiaal-
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hoolekandelise abi andmise
kord ja selle raames ka sotsiaaltranspordi
osutamise
kord, mis oli üks valimislubadus;
- suurendatud on sotsiaaltöötajate arvu, mis on parandanud teenuste kättesaadavust, näiteks tugiteenuste
osutamiseks on tööle võetud 7
uut töötajat;
- kahe ühinenud valla sotsiaaltoetuste suurendamisel
on järgitud abivajajale soodsamat printsiipi;
-Märjamaa Tervisekeskuse
ehitusprojekt on valminud ja
läbinud ekspertiisi;
- uute tervise- ja spordiobjektidena valmisid kaks kettagolfi rada (Järta ja Valgu);
- parandatud on kolme
sotsiaalkorteri seisukorda ja
riikliku rahastuse toel on parandamisel veel nelja puudust
kannatava pere kodu remont;
- liitutud on riikliku programmiga 500 kodu korda ja
rahastus saadud veel seitsma
kodu seisukorra parandamiseks;
- käesoleval aastal osaleti
erihoolekande alases piloot-

projektis.

Turvalisuse valdkonnas
on vallarahva abiga kaardistatud enim tähelepanu nõudvad
probleemid.

Avaliku teenuse osutamine ja üldvalitsemine
- Vastu on võetud uus arengukava – täidetud lepingupunkt.
- Veel käesoleval aastal on
plaanis algatada valla üldplaneeringu koostamine.
- Vallamajal on aknad vahetatud ja paljud ruumid remonditud.
- Koostöös omavalitsusega
on Matsalu Veevärk AS välja
ehitanud Ärni-Laane elamu
piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Seniste torustike
rekonstrueerimine
on tehtud Tehnika, Raua, Uue
ja Meierei tänava piirkonnas,
uuendatud on reoveepuhastusjaama.
- Koostöös Rapla vallaga
osaleme ühisprojektis omavalitsustele sisekontrolli süsteemi väljatöötamiseks.

Hakatakse uurima salv- ja
puurkaevude vett
Eesti
Keskkonnauuringute
Keskus kutsub maapiirkondades elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude
joogivee kvaliteedi kohta. Kokku on kavas võtta proove tuhandest kaevust.
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse projektijuht Vallo
Kõrgmaa kutsub endast märku andma eelkõige neid maapiirkonnas elavaid inimesi, kes
kasutavad joogivee saamiseks
salvkaevusid.
„Just salvkaevude vee
kvaliteedi kohta napib kõige
enam infot,“ lausus Kõrgmaa.
Kõrgmaa täpsustab, et uuringusse soovitakse kaasata
võrdselt salv- ja puurkaevude
omanikke. Samuti on eelneva
kokkuleppe saavutamisel võimalik kooskõlastada proovivõtuaegu. „Alustame proovivõtu-
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ga küll veebruaris, kuid oma
töö paremaks korraldamiseks
palume inimestel, kes oma
joogivee kvaliteedi vastu huvi
tunnevad, endast juba praegu
teada anda“.
Maapiirkondades saadakse
joogivett enamasti isiklikust
salv- või puurkaevust. Kokku
on selliste kaevude, mille üle
terviseamet järelevalvet ei
teosta, kasutajaid ligi 200 000
inimest ehk 15% Eesti elanikkonnast. Kaevude hulgas on ka
vanu ja amortiseerunuid, millest joogiks võetav vesi võib
ohustada inimeste tervist.
Uuringus osalemiseks tuleb täita elektrooniline küsimustik Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel
hiljemalt 17. detsembriks
(w w w.k lab.ee/joog iveeuuring) või helistada 6 112 946 ja
7 307 277.

- Cesvaine (Läti Vabariik)
valla ametnike võõrustamine
ja oma tegevuste tutvustamine.
Eespool kirjeldatu pole
loomulikult kõik, millega omavalitsus on hakkama saanud.
Eesmärk oli kajastada detailsemalt
koalitsioonilepingu
täitmist. Paraku on vallavolikogu ebastabiilne poliitiline
seis loonud olukorra, kus ei
ole selge, mis saab edasisest
koalitsioonilepingus kokku lepitust. Kevadine vallavolikogu
esimehe umbusaldamise katse ja 18. detsembril ees seisev
vallavanema umbusaldamine
on tegelikult koalitsiooni lõhkunud. Osa umbusaldajate leeris olevaid volikogu liikmeid
on avalikult väljendanud, et
koalitsioonileping on nende
jaoks lõppenud. Kas tähendab
see ka lepingus sätestatud
investeeringute ja tegevuste ümber vaatamist, seda me
kahjuks ei tea.
Umbusaldajad pole avalikkust teavitanud oma plaanidest ega põhjustest, mis
senisel võimuliidul vajaka
jäi. Raivi Laaseri avalikud
etteheited vallavanema aadressil (Rap
lamaa Sõnumid,
28.11.2018) pole kinnitust

leidnud ja tegelike faktidega
tõestatud. Enne umbusaldusavalduse sisse andmist vallavanemale ühtki juhtimisega
seotud konkreetset etteheidet
pole tehtud. Ei tea me ka, kes
on võimaliku uue võimuliidu
vallavanema kandidaat.
Arvestades, et palju võimu
ametikohti on täidetud koalitsiooni liikmetega, kes toetavad hetkel ametis olevat võimu, pole võimalik kõike muuta
ainult vallavanemat välja vahetades, ehk siis arvatavasti
on tulemas pikem umbusaldamiste jada, mis võib haarata
nii vallavolikogu kui ka -valitsuse ametikohti.
Sellise ebastabiilsuse kultiveerimine on kõike muud
kui nende inimeste huvide
kaitsmine, kes on võimumehi
usaldanud valimistel nende
toetuseks häält andes. Miks oli
vaja Märjamaal üles tirida võimukriis – sellele küsimusele
ootaks vastust nüüd nendelt,
kes avalikult umbusaldamisel
kätt tõstavad. Vallavanemana
olen alati olnud avatud koostööle suunatud ettepanekutele
ja olen seda ka edaspidi.
Märjamaa vallavanem
Villu Karu

Märjamaa Sotsiaalkeskuse
JÕULUPUU
Reedel, 21.detsembril 14.00
Väikese kontserdi ja
kohvilauaga tähistame ühtlasi
keskuse
15. sünnipäeva.
Osavõtust teatada sotsiaalkeskusesse või
tel 482 1139
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Mitmekülgne iseõppija Ants Nisumaa

„

Olen Metskapteni moodi
iseõppija,“ iseloomustas
oma loomingulist poolt
Märjamaa mees Ants
Nisumaa. Ta teeb puulõikeid,
maalib, kirjutab luuletusi,
laule ja jutte ning mängib
akordionit. Tema käes edenevad kõiksugu torutööd ja hästi
tuleb välja ka liha suitsutamine.

2011. aastal andis Ants
välja oma seni ainsa raamatu
„Elust enesest“. Koos Märjamaa teise kirjamehe Tiit
Sepaga käidi oma loomingut
siis raamatukogudes tutvustamas. Nüüd on valmis uus
jutukogu, mis ootab trükki
andmist.
„Arhiivi sirvides näen oma
arengut. Samas mõistan, et
kuskil tuleb piir ette ja üle oma
varju ei hüppa,“ andis mees
MTÜ Jätkusuutlik
Vana-Vigala Leader projekt
„ Üheskoos tegemine –
eneseteostamise pädevuste
suurendamine õpitubades“

Kohtumine
psühhiaater
hingetohter
Ellu Eikiga
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:
• tel 5660 4062 või
5650 5783
• e-mail
info@jatkusuutlik.ee
Osalustasu 3 eurot

diajal üks näide, mis on kantud
väikese lapse jõuluootusest.
Reet Saar

Jõulud
Ants Nisumaa
Jõulud on meil olemas
jõulud meile tulemas
päkapikud tublid nad
kuuse alla
kinke
panevad nad taas.

Ants Nisumaa maastikumaal.
hinnangu oma tehtule. Koolipõlves Ants oma lõbuks ei
joonistanud ja noorpõlves tegi
mõned graveeringud käekelladele, nagu siis moes oli – see on
kunstini jõudmise eellugu. Alles küpsemas eas hakkas ta esmalt puulõigete kallal pusima,
kuni leidis oma tehnika. Kui
ta abikaasale ilma igasuguste
kommentaarideta oma esimesi töid näitas, ütles naine, et
mis sa kulutad raha nii kallitele asjadele. Alles siis tunnistas
Ants, et kulunud on ainult oma
aeg. Seejärel hakkas ta tasapisi maalima ja tänaseks on kodus kõik seinad tema maale ja
puulõikeid täis.
Maalides kasutab Ants
vaid õlivärve, sest kuni värv
Külade
JÕULUPIDU
Haimre
rahvamajas
22. detsembril
kell 18.00

* Jõulutoit * Jõuluvana
* Etteasted * Tantsuks
mängib TRIOBÄND
* Olete oodatud kõik - lapsed, vanemad,
vanavanemad ja taidlejad *
Teata 15. detsembriks
tel 5561 6926
* Osalustasu 3 €
Kallis külarahvas,
rõõm kohtuda!

pole kuivanud, saab pildil veel
muudatusi teha. Portreesid ja
elusloomi ta ei maali, peamiselt ikka koduseid maastikke,
samuti mägesid ja purjekaid.
Vahel on ta ka foto järgi maalinud, aga enamasti on uue töö
aluseks ikka kujutluspildid.
Viisijupid on esile kerkinud
varahommikul poolärkvel olles. Kogemused on õpetanud,
et kui kohe seda ei fikseeri, on
ülestõusmise ajaks kõik meelest läinud. Nüüd ümiseb mees
viisikatke kassetile, hiljem
saab seda hakata edasi arendama.
Luuletuste puhul tulevad
esmalt mõned read – tekib
põhi, millest saab teksti edasi
viia. „Mu luuletused on pisut
melanhoolsed, aga ehk meenutavad need teistelegi aegu,
mis elus on olnud,“ iseloomustas Ants Nisumaa. Olgu advenVALGU RAHVAMAJAS
reedel, 14. detsembril
kell 17.00

KODUSTE LASTE
JÕULUPIDU
*Kadri laululaste
kontsert
*jõuluvana toob valla
kommipakid
Info: 5302 1959
rahvamaja

Jõuluvana tubli mees
küll oli pikk tema saani tee
kuid minu juurde alati
toob ta kingi kindlasti.

Jõuluvanal valge habe
naeratus
nii lahke tore
kõik salmid talle ette loen
mis selgeks saanud ema toel.
Kingikotis suures
mis jõuluvana juures
mina tean
nüüd kindlalt seda
mida soovinud olen mina.
Et vend
nii armas hea
saaks kingi
mida mina tean.
Aasta aega tubli ma
hakkan salme õppima
Jõuluvana kindlasti
tuleb mind siis kuulama.

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.

12. detsember 2018
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Sillaotsa Aadu aarded – noaalus
2019. aasta esimesel päeval
möödub sada aastat Sillaotsa
talumuuseumi asutaja Aleksei
Parnabasi sünnist. Sel puhul
saab teoks ammu planeeritud
artiklite sari muuseumisse
kogunenud põnevatest esemetest.
Tähtpäev annab tutvustatavatele museaalidele ühisosa
– Sillaotsa Aadu aarded. Ja lugejaile võimaluse mõtiskleda
Aadu pärandi tähendusest tänapäeval, samuti lisapõhjuse
muuseumikülastuseks.
Kuna pühad on lähenemas ja meid ootavad mitmed
peolauad, siis alustan väliselt
tagasihoidlikust, aga seda põnevamast esemest, mille otstarbe oleme tänaseks põhjalikult unustanud. Vaid need, kel
ees pidusöök aristokraatlikus
või lausa kuninglikus seltskonnas, näevad seda laual. Lubage esitleda – noaalus.
Euroopasse jõudis see 17.–
18. sajandi vahetusel Hiinast,
kus ammustest aegadest oli
komme toetada söögipulgad

spetsiaalsele alusele. Kõigepealt võeti
noaalus tarvitusele
prae lahtilõikamisel kasutava noa
või nugade hoidmiseks. Serveerimislaualt ja peateenri
valdusest
jõudis
meie
huviobjekt
aegamööda kõigi
tähtsate külaliste nõudekomplekti.
Viktoriaanlik
Inglismaa
andis kõige suurema panuse
noaaluste levikusse – neid esemeid hakati valmistama kõikvõimalike kujudega ja paljudest erinevatest materjalidest.
Hõbedast keraamikani! Maha
ei jäänud teisedki suurriigid
– Saksamaa, Venemaa, Prantsusmaa. Prantslased olidki
viimased, kes teada olevatel
andmetel 1950.–1960. aastatel
noaaluseid tootsid. Ning just
sellised klaasist esemeid, nagu
ka Sillaotsa talumuuseumi kogus leida võib. Tänasel päeval
on noaalused ennekõike kollektsionääride kogumisobjek-

Jõulud on ukse ees, viimane aeg midagi ise teha!
Tule 15. detsembril kell 12 Varbola rahvamajja

TEEME KOOS IMELISI KÄSITÖÖKÜÜNLAID
Hind jõulueelselt soodne 6 eurot (sisaldab materjali)
Vajalik eelregistreerimine ja ettemaks
Info Piretilt 502 7322

tid. Eriti tähtsatel puhkudel
võib neid siiski leida ka suursuguses seltskonnas võinuga

toetamas. Kuidas üks kuuest
esemest koosnev komplekt
neid muuseumisse jõudis, polegi kindlalt teada. Sillaotsa
olevat olnud tegev peielaudade ning teiste kokkusaamiste
korraldamisel
külarahvale.
Aga lugejad võivad ju alati
meie teadmisi täiendada!
Sillaotsa Talumuuseumi
juhataja Kalju Idvand

Jõulurõõmu kõigile meisterdamishuvilistele
ja päkapikele!
Teatame, et 13.12 kell 18 loome põnevaid maastikke geelküünlaklaasides. Võta kaasa u 150-200 ml läbipaistvaid
klaase, lisaks kaunistamiseks kivikesi, teokarpe. Kohapeal
on samuti vahendeid. Lisaks kaunistame vahaküünlaid
vahalehtedega. Osalemine 7 eurot üks küünal, iga järgmine
5 eurot. Ka portselani ja tikkimisega saab tegeleda. Kuna
küünlameisterdajate kohtade arv on piiratud, siis palume
registreeruda tel 5615 7757.
Info Eve ja Tiina, ewebur@gmail.com.

Loovusringi lapsed!
Meie meisterdame seekord põnevaid küünlaid. Osalustasu 5
eurot. Info 5615 7757 Eve Burmeister, ewebur@gmail.com.
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Täiskasvanute ujumiskursus algajatele
alustab taas

Alates 5. jaanuarist 2019 alustab taas täiskasvanute ujumiskursus algajatele Marge Nummerti juhendamisel. Kursuse
maht on 20 tundi ning õpe toimub laupäeviti 10.00–11.30
(sissepääs ujulasse 9.45–10.00 ) ja kestab 60 minutit. Kursuse
maksumus on 120 € mis sisaldab ka juhendamise tasu.
Võimalik maksta kolmes osas.
Kindlasti on vajalik eelregistreerimine, sest osalejate arv on
piiratud. Registreerida saab kuni 4. jaanuarini 2019, kaasa
arvatud. Ära jäta otsustamist viimasele päevale.
Kursusele saad registreerida ennast Märjamaa ujula telefonil
58668430 või juhendaja telefonil 56566122, samuti ka meili
teel marjamaaujula@hot.ee või kodulehe tagasiside vormi
kasutades.

Timberstock OÜ ostab
lehtpuuenamusega
metsakinnistuid ja
raieõiguseid.
Küsi pakkumist
timber@timberstock.ee
Tel 507 1150

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

Sipa-Laukna Lasteaia jõulupeod
Lauknal 18. detsembril kell 11.00
Sipas 19. detsembril kell 10.00
Ootame peole ka kõiki koduseid
lapsi, kes lasteaias veel ei käi.

12. detsember 2018

Puurkaevude ja -aukude
projekteerimine,
puurimine ning
likvideerimine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Tel: 526 9604
www.puurkaevumeistrid.ee

Olevi Puukool OÜ müüb
Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
kolmapäeval,
12. detsembril
esmaspäeval,
17. detsembril
kell 10–13
kvaliteetset toidukartulit,
muid köögivilju,
mett (Tunnustatud Eesti
Maitse) ja hapukapsast
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!

Jahitunnistuse
taotlejate koolitus

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

Veebruaris 2019 algab Valtu
Jahimeeste Seltsi jahimajas
jahitunnistuse taotlejate
koolitus.
Teoreetiline kursus, lasketehnika kursus ja eksamid
toimuvad samas.
Registreerimine
viktor.reino@gmail.com
Kursus toimub, kui osavõtjaid on vähemalt 20.

* 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

12. detsember 2018

Läheneb taotluste
esitamise tähtaeg
Märjamaa valla territooriumil elavad noored, kes käivad huviringides
ühistranspordiga või vanema autoga, läheneb taotluste esitamise tähtaeg 2018. a sõidukulude toetuseks.
Endise Märjamaa valla territooriumil elavate noorte vanematel tuleb taotlused esitada menetlemiseks
Märjamaa Vallavalitsusesse hiljemalt 20. detsembril 2018. Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata
marjamaa@marjamaa.ee.
Endise Vigala valla territooriumil elavate noorte vanematel tuleb
taotlused esitada menetlemiseks
Vigala Osavallavalitsusse hiljemalt
20. detsembril 2018. Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata vigala@
vigala.ee.
Toetuse saamiseks tuleb vanemal
või noorel pidada arvestust kehtestatud blanketil ja toetust makstakse
välja üks kord kvartalis.
Toetust taotletakse ja trennide
kohta peetakse arvestust kehtestatud blanketil, mida täidetakse iga
lapse ja iga trenni kohta eraldi. Kui
üks laps käib näiteks korvpallitrennis ja teine Märjamaal muusikakoolis, tuleb täita kaks blanketti. Kui üht
last viiakse kahte erinevasse trenni,
siis peetakse arvestust kahel blanketil ja tehakse kaks taotlust. Kui kaht
last viiakse ühte trenni või kahte
last samaaegsesse erinevasse trenni
ühes kohas, siis vanem valib, milline
laps ja mis trenn arvesse läheb (ühe
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sõidu eest topelt toetust taotleda ei
ole lubatud). Täisealine noor täidab
blanketi ise ja võib kasutada isiklikku või tema kasutatavat sõiduautot.
Kui laps käib trennis liinibussiga,
siis makstakse toetust bussipiletite
hinna ulatuses. Kui laps käib trennis
vanema autoga või täisealine noor
oma autoga, siis vahemaa elukoha ja
trenni vahel määratakse valla töötaja poolt Google Maps rakendusega
(lühim tee kodust huviringi). Igas
kuus kompenseeritav maksimumsumma on lapse kohta 50 eurot. Ühe
sõidukilomeetri eest makstakse toetust 10 senti. Treener, ringijuht või
huvikooli õpetaja kinnitab oma allkirjaga blanketil näidatud trennides
viibitud kordade arvu.
Kordame: oluline on see, et toetust ei maksta topelt ja iga trenni
või järjest toimuvate trennide kohta
makstakse ikka ainult üks sõit edasitagasi. Ka juhul, kui vanem käib ise
vahepeal kodus, makstakse ikka üks
edasi-tagasi sõit. NB! Kui trenni on
korraldatud bussiring, mis möödub
lapse elukohast, siis oma transpordile toetust taotleda ei saa.
Huvihariduse
omandamisel
2018. a tehtud sõidukulu toetuse
taotlused on leitavad Märjamaa valla
koduleheküljelt.
Märjamaa Valla Noortekeskuse
juhataja Triin Põri

VALGU RAHVAMAJAS
Neljapäeval,
13. detsembril kell 14.00

Pensionäride ja
puuetega
inimeste JÕULUPIDU
Meeleolu loob AILE akordioniga
Esinevad: tantsurühm Valgu Vallatud ja
näitetrupp M.O.T.T.
Osavõtt 3 €
Info ja registreerimine mob 5302 1959
Sündmust toetab Märjamaa vallavalitsus
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K 12.12 kl 17.00
„ELAV SURNU”
USA õudusfilm 1.45
K 12.12 kl 15.00; 19.00
„EIA JÕULUD TONDIKAKUL”
EESTI – KINOSAURUS FILM OÜ
kogupere-seiklusfilm 1.30 eesti keeles
K 12.12 kl 21.00
„SUSPIRIA”
USA õudus-fantaasiafilm 2.32
N 13.12 kl 15.00; 17.00; 19.00
„EIA JÕULUD TONDIKAKUL”
N 13.12 kl 21.00
„SUSPIRIA”
R 14.12 kl 15.00; 17.10
„ÄMBLIKMEES: UUS UNIVERSUM” 3D
USA kogupere-märuli-joonis-seiklusfilm 1.56 eesti keeles
R 14.12 kl 19.20; 21.20
„TUHK LUMEL”
USA romantiline draama 1.38 (K –14)

Märjamaa Nädalaleht
VALGU KOOLI SAALIS
laupäeval, 15. detsembril
kell 20.00

PEREKLUBI
JÕULUPIDU
tantsuks
Toomas Krall

P 16.12 kl 19.20; 21.20
„TEINE VÕIMALUS”
USA romantiline komöödia 1.45
(MS –12)
E 17.12 kl 16.00; 18.40; 21.20
„ELU HAMMASRATASTEL”
EESTI – MEMORY – H. NORMANN
komöödia-draama 2.26 (K –12)
T 18.12 kl 15.00; 17.10
„ÄMBLIKMEES: UUS UNIVERSUM” 3D
T 18.12 kl 19.20; 21.30
„SISTERSI VENNAD”
USA seiklus-vestern-krimi 2.01
K 19.12 kl 17.00; 19.00
„TEINE VÕIMALUS”
USA romantiline komöödia 1.45
(MS –12)
K 19.12 kl 21.00
„SISTERSI VENNAD”
USA seiklus-vestern-krimi 2.01

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

Pireti
jõuluk aartide
valmistamise
töötuba

Infot klubi kohta ja oma
laudkonda registreerida
saate tel 5302 1959
rahvamaja

Märjamaa rahvamajas
14.12 kell 18 laste jõulupidu
Märjamaa noortekeskuses

15.12 kell 11 jõulupärgade
valmistamise töötuba, osalustasu 10 eurot

16.12 kell 17 Tallinna Poistekoori jõulukontsert, dirigent
Lydia Rahula, pääse 8.-/10.18.12 kell 13 beebikino
„Eia jõulud Tondikakul“

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 €

8.01 kell 19 mälumänguklubi
18.01 kell 18 tsirkus, pilet 5€

Ly galeriis
näitus „Vereta jaht“
kuni 19. detsembrini
Tel 5656 4614; 482 0075
www.marjamaarahvamaja.ee

Mälestus jääb...
Südamlik kaastunne
omastele
Urmas Pikani
kaotuse puhul.
Lapsepõlve majanaabrid
Aare ja Liivi
Südame sügavaim valu
vaikiv kui igavik on …

* viktoriin
* õnneloos
* üllatused
*osalustasu 15 € pere
(2 inimest)
Komplekteeri oma laudkond kuni 10 inimest

P 16.12 kl 13.00
„GRINCH” 3D
USA kogupere-jooniskomöödia
1.30 eesti keeles
P 16.12 kl 15.00; 17.10
„ ÄMBLIKMEES: UUS UNIVERSUM” 3D

Märjamaa
raamatukogus
laupäeval, 15. detsembril kell 12.00
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Siiras kaastunne Maiele
lähedastega kalli
URMAS PIKANI
kaotuse puhul.
Märjamaa gümnaasium

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 €

Avaldame sügavat kaastunnet kunagisele klassijuhatajale Maie Pikanile perega
armsa
URMAS PIKANI
surma puhul.
Haimre kooli 2002. ja 2006.
aasta lõpetajad
Mälestame endist naabrimeest
URMAS PIKANIT
Avaldame kaastunnet
Maiele lastega.
Pärna 10 majanaabrid

Avaldame kaastunnet
abikaasa, isa ja vanaisa
Urmas Pikani
kaotusel.
Toomas perega
Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel saab aeg otsa,
see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

On usk, et jätkub eluahel,
on tundeid,
mida teistele ei näidata.
On teadmine,
et maa ja taeva vahel
ei suuda keegi Sinu aset täita.
Leelo Tungal

Avaldame kaastunnet Maiele,
Martinile ja Marisele
abikaasa ja isa
Urmas PikanI
kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Herbertile,
Helile ja Sulevile peredega,
Maiele laste peredega
ning Evaldile
kalli
URMAS PIKANI
kaotuse puhul.

Perekond Järviste
ja Karotamm

Elvi, Toivo ja Tamar

12. detsember 2018

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga …
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.
Mälestame head sõpra
URMAS PIKANIT
Südamlik kaastunne abikaasa
Maiele ja lastele peredega.
Tiiu, Mati, Pille ja Heino
peredega
Teatame sügava kurbusega,
et lahkus
JÜRI VASSILJEV
01.11.1950–05.12.2018
Leinavad lähedased

Siiras kaastunne omastele
URMAS PIKANI
surma puhul.
Hansa Bussiliinid
Rapla osakond
On elu lühike,
on elu vaid viiv.
Kesk maiseid askeldusi
tõuseb iil ja luba küsimata
askeldaja viib....
Urmas Pikani
Mälestame kallist
klassivenda ning tunneme
südamest kaasa Maiele ja
lastele.
Märjamaa Keskkooli
21. lend
Me mõtteis püsid Sa ikka,
elad edasi
sõprade südameis...

Epp, Sigrid ja Helen!
Avaldame kaastunnet kalli isa
Jüri Vassiljevi
surma puhul.
Anneli, Volli, Alari, Katrin

Mälestame
URMAS PIKANIT
Südamlik kaastunne
perekonnale.
Märjamaa bussijuhid
Hansa Liinidest

Südamlik kaastunne
Jaak Vassiljevile perega
kalli venna
JÜRI VASSILJEVI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Maiele
abikaasa ning lastele
Marisele ja Martinile isa
URMAS PIKANI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Adam BDst

Eevi

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar helge ja särav,
Su hingest saab tähekild.

Ära seisa mu haual ja nuta
mind taga, mind pole seal,
ma vaikselt ei maga.
Ma lendan koos tuultega
taeva all.

Avaldame kaastunnet Maiele,
Marisele ja Martinile
peredega kalli abikaasa, isa ja
vanaisa
URMASE
kaotuse puhul.
Kõik endised töökaaslased
Haimre kooli päevilt
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Kallid Maie,
Maris ja Martin peredega!
Oleme koos teiega leinas
abikaasa, isa ja vanaisa
URMASE
kaotuse puhul.
Taimi ja Kaido

Mälestame sõbralikku
naabrimeest
Jüri Vassiljevit
ja avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.
Kauaaegsed naabrid
Aare, Liivi, Ülle, Sirje
Südamlik kaastunne perekond Vassiljevile
onu, isa ja venna
JÜRI VASSILJEVI
surma puhul.
Luule ja Gerdi
Avaldame kaastunnet tütrele
ja vendadele
JÜRI VASSILJEVI
surma puhul.
Sõber Enno perega

Avaldame kaastunnet
omastele
JÜRI VASSILJEVI
surma puhul.
Perekonnad Aasma,
Raidmets, Polding ja
Jüri perega
Oniar OÜ kollektiiv
avaldab kaastunnet
Martinile perega isa
URMAS PIKANI
surma puhul.

Täname südamest kõiki, kes
meile leinas kaasa tundsid
ja meie kalli
Urmase
viimsele teekonnale
saata aitasid.

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 12. detsember
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 13. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 14. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 16. detsember
Advendiaja 3. pühapäev
11.00 Missa (kogudusemaja)
Esmaspäev, 17. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 18. 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

Leinajad
Kallist abikaasat, isa,
vanaisa ja vanavanaisa
RICHARD KOLLOMIT
07.12.1928-23.05.1996
mälestavad
90. sünniaastapäeval
lesk,
tütar ja poeg perekondadega

Mälestame
novembrikuus
lahkunuid
Janus Mägi
Meta-Johanna Savi
Leo Vainula
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Ostan sõidukorras auto, võib pakkuda ka Vene autot. 5819 0200
Ostan kehvas seisukorras/kapitaalremonti vajava korteri, äripinna või maja Märjamaal. Kontakt:
56 282 770 või info@bkbtrans.ee

Sulev Sirel
92
Linda Kentel
89
Helje Kangur
88
Heino Mitt
81
Maimu Kallastu 81
Laine Räämet 81
Helgi Alliksaar 80
Kalju Rau
79
Olev Jakobi
79
Õile Serg
78
Mai Sipelgas
77
Arvo Vaher
75
Urve Kibuvits
75
Laine Lemmik 70
Sirje Liiva
70
Peeter Aleksandrov 65
Ljudmila Urvast 65

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

Ostan 2-toalise korteri Märjamaa
alevis. Tel 5618 8983

TEENUSED

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee
Ostame kasvavat leppa.
Tel 5373 7294 Kanarbiku talu
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968

ÜÜRILE ANDA
VAHETADA

Veo- ja kolimisteenus. 5688 1227

Üürile anda 1-toaline korter Märjamaal. Tel 5645 0325

Sõidan punktist A punkti B.
Sven, tel 5619 4803

Anda üürile 3-toal möbleeritud
korter Orgital. Info tel 56456524

KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee

Vahetada (või üürile anda) 2toal
mugavustega korter Orgital 5/4
ahjuküttega 2-3-toalise korteri
vastu alevis. Tel 5813 3149

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

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

MÜÜK
Küttepuude müük. Tel 5340 2917

Vajame KOKK-BAARMANI
ja KOKAABI
Kiire!
Tel 5691 6355

Hooldatud korstnad
ja küttekolded
tagavad Teie kodu
tuleohutuse.
Korstnapühkija
tel 5333 0556
OÜ KORSTNAHOOLDUS
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Müüa lõhutud 50 cm küttepuud.
Info 5362 3113
Müüa 2 toaline ahjuküttega korter.
Tel 515 9409
Müüa sõidukorras Ford Mondeo
(2002), kehtiv ülevaatus ja liikluskindlustus. Tel 5807 8271

Märjamaa Nädalalehe
selle aasta viimane
number ilmub
neljapäeval,
20. detsembril.
Seoses töömahu suurenemisega vajab
Runforest
tõstukijuhti ja
teisi töölisi
(mehed, naised)
Info tel 5400 5272
risto@runforest.ee

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

EDU KAUPLUSES
igal teisipäeval

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

ISSN 2613-3253

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

