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Pillerpallis paistab päike
Pillerpalli lasteaia lapsed ja töötajad on
nüüdseks juba nädal aega olnud rekonstrueeritud lasteaiamajas. Seega võib natuke kalendrit tagasi keerata. Eviko Ehitus
OÜ alustas lasteaias ehitustöödega märtsi
alguses. Lasteaiaperel tuli pea kogu ehituse ajal vahelduva eduga kolida, vahetada
ruume ja elamispindu ning taas sisse kolida. Rühmade mööbel ootas kannatlikult
majja tagasi saamist merekonteinerites,
Märjamaa haigla garaažis ja vana haigla
ruumides. Remondi lõpuni jäid majja saali klaver, koopiamasinad, suured kapid
ja kogu köögi sisustus. Parem osa tehnikast tegi peatuse muusika- ja kunstikoolis ning sügise saabudes sättis end hoiule
rahvamaja pilliruumi. Muidugi asjad ise ei
liigu. Suur aitäh lasteaia töötajatele ning
Märjamaa valla majandusosakonna töötajatele. Palju tööd sai teie abil tehtud. Aitäh
Märjamaa haigla, muusika- ja kunstikool
ning rahvamaja, et meid lasteaia varaga
oma katuse alla lubasite!

Igasse lillenimelisse rühmaruumi juhatab just selle lille pilt.
Foto Tiina Gill

Lootsime
peale lasteaia
suvepuhkust
mõne rühmaga
majja tagasi saada, kuid nii see
siiski ei läinud ja
jäime asenduspindalele tervelt
neljaks kuuks.
Neist kolm kuud
magasid lapsed
madratsitel nii
nagu laulu- ja
tantsupeolised.
Laste toitlustamise eest hoolitsesid Restaurants
Estonia Need rõõmsad pildid seintel on pärit lasteaia algusest.
AS, Thea Rahu- Foto lasteaia kogust
oja Jorru kohvik
kud selle rõõmsa kollase värvi eest. Aitäh,
ning Kasti-Orgita lasteaia kokad. Aitäh teile! Tänaseks on Tiiu, et meie maja ehitust vedasid!
Pillerpalli majas on nüüdsest palju
see aeg möödas ning meenutame hea tundega rahvamajas, Kasti-Orgita lasteaias valgust ja avarust. Anne Aaspõllu fotode
ja noortekeskuses oldud aega ning täna- järgi on valminud rühmauste kleebised
me Mürakaru lastehoidu kõige pisemate ning peaust ehib värviline lasteaia logo,
laste hoidmise eest. Kui teie majja tuleb mille kujundas omal ajal samuti Anne. Aitäh Sulle!
remont, siis ootame teid enda juurde.
Loomulikult ei jää Pärna tänaval liikuTänud teile, rühmade töötajad, lapsejatele
ja liiklejatele märkamata peavärava
vanemad ja vanavanemad koostöö eest.
See, et jõudsite üheksa kuud kannatlikult ääres asuv kollane värav. Selle kaudu ei
oodata oli meile väga suureks toetuseks. saa enam siseneda lasteaia õuealale, küll
Lapsed said hoitud ning lasteaed sai sa- aga meenutab see neid aegu, kui värav oli
igapäevases kasutuses. Lisaks kollaseks
mal ajal valmida.
Oma majja hakkasime tagasi kolima värvimisele on väravale lisatud ka lastejuba oktoobri keskel. Paralleelselt toimus aia asutamise aasta. Selle eest suur aitäh
veel ehitus, koristamine ja mööbli tagasi Raido Loelile ja Oniar OÜ-le.
Kodu algab väravast. Oleme kodus
kolimine. Enne ehituse algust joonistas
Sinilille rühma õpetaja rühma aknaklaa- tagasi. Maja on jälle siginat-saginat täis.
sile päikese. Päike elas üle kogu remondi Aitäh Märjamaa vallavalitsusele ja vallaaja, oodates oma rühma lapsi tagasi ning volikogule, Eviko Ehitus OÜ-le ning Kotpäike jäeti alles ka pärast ehituskoris- kapojad OÜ-le. Aitäh kõigile, kes ehitustust. Piltlikult võib öelda, et nii see kolla- koosolekutel osalesid, lahendusi otsisid ja
ne värv meie majja jõudis ning ruumide leidsid!
värvilahenduses on samuti palju heledaid
toone. Ehitusinsener Tiiu Pippar nägi sel- Pillerpalli lasteaia direktor
lisena Pillerpalli maja ja me oleme õnneli- Ene Mätas
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Soov taastada koolirahu Märjamaa Gümnaasiumis

M

ärjamaa Gümnaasiumi direktori töölepingu
ülesütlemine on
tekitanud kogukonnas palju
ühepoolset arutelu. Kooli
meeskond (8 vastutavate
valdkondade esindajat) ning
29 õpetajat peab vajalikuks
teha parandusi ja täiendusi
mõnedes Kalle Uusmaa poolt
esitatud väidetes ja kogukonnas levivates arvamustes.

Kooli töörahu huvides ei
toeta me avalikku vastandamist ega palu inimestel oma
arvamust allkirjadega kinnitada, kuid kuuldused, et kõik
kooli töötajad on Kalle Uusmaa töösuhte lõpetamise vastu, ei vasta tõele.
Nõustume
kogukonnas
levinud arvamusega, et Kalle
Uusmaa on inimesena intelligentne, sõbralik ja abivalmis.
Meie kooli töötajatena saame
teda hinnata kui koolijuhti,
kellele on teatud tööalased
ootused ja omadused. Ootused
kooli arengu osas on suured
ja kindlasti mitte ainult meil,
vaid ka õpilastel, lastevanematel ja kooli vilistlastel.
Katseaja nelja kuu jook-

sul ei näidanud direktor Kalle
Uusmaa initsiatiivi Märjamaa
Gümnaasiumi kui toimiva
süsteemiga tutvumiseks. Sisulist õppetööd puudutavaid
küsimusi selle aja jooksul ei
käsitletud, õppenõukogu ega
töökoosolekuid kokku ei kutsutud. Pedagoogilise kvalifikatsioonita koolijuhina pidanuks uus direktor end esmalt
kurssi viima koolitööd puudutava seadusandluse ja dokumentatsiooniga, kuid ta ei teinud seda. Meie hinnangul jäi
Kalle Uusmaal vajaka oskusest
kaasata otsuste langetamise
protsessi meeskonnaliikmeid
ja õpetajaid. Meie arvates on
oluline, et kõik saaksid üheselt
aru, mida ja miks koolis tehakse.
Kalle Uusmaa sõnas Raplamaa Sõnumitele antud intervjuus (Reinsalu, K (2019). Märjamaa gümnaasiumi tööleping
öeldi üles. Raplamaa Sõnumid,
4. detsember), et on optimistlik kooli õppeedukuse parandamise osas, süvenemata, et
2018/2019. õa oli Märjamaa
Gümnaasiumi 5.-12. klasside
õppeedukus 97%. Märjamaa
Gümnaasium on olnud riigieksamite tulemuste poolest

vabariigis läbi aastate kõrgel
kohal ja korduvalt maakonna
parim gümnaasium.

Kalle Uusmaa sõnad Raplamaa Sõnumites (Reinsalu, K.
(2019). Märjamaa gümnaasiumi tööleping öeldi üles. Raplamaa Sõnumid, 4. detsember)
Märjamaa Gümnaasiumist kui
hääbuvast gümnaasiumist on
kodukoolist hoolivatele inimestele solvavad. Millise signaali annab selline seisukoht
kooliperele, lastevanematele
ja meie vilistlastele?
Töösuhte lõpetamise põhjused peituvat K. Uusmaa
soovis päästa kooli gümnaasiumiosa. (Reinsalu, K (2019).
Märjamaa gümnaasiumi tööleping öeldi üles. Raplamaa Sõnumid, 4. detsember)
Nii eelmine vallavanem
Villu Karu kui ka praegune
vallavanem Merlin Suurna on
kinnitanud, et gümnaasiumiosa säilimise eest seistakse ja
see on Märjamaa valla prioriteet. Selleks teeb igapäevaselt
tööd ka Märjamaa Gümnaasiumi koolipere.
Teisipäeval, 3. detsembril
toimunud volikogu esimehe
Urmas Kristali juhitud koosolekul osalesid õpetajad ja en-

dine direktor Kalle Uusmaa.
Erinevate osapoolte ärakuulamise järel anti sõna Kalle
Uusmaale kuuldu kommenteerimiseks ja oma seisukohtade
esitamiseks. Seda võimalust ta
paraku ei kasutanud.
Avalik surve on hakanud
tõsiselt häirima kooli igapäevatööd. Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul tuleb
kõikidel hariduse ja poliitika
osapooltel silmas pidada, et
kooli neutraalsuse ja autonoomia kaitseks poliitiline
agitatsioon sinna ei sobi. Reeglid kehtivad kogu kooliperele
õpilasest direktorini, kellel
on oluline arvestada, et koolis
õppimine või töötamine paneb
neile suurema vastutuse kooli
poliitilise neutraalsuse tagamiseks.
Head õpilased, kolleegid,
vilistlased ja lapsevanemad!
Kui teie jaoks on esmatähtis
meie laste haridus, siis palun
austage Märjamaa Gümnaasiumi soovi taastada kooli
töörahu.
Märjamaa Gümnaasiumi
37 töötajat

Mõistan emotsioone,
kuid otsustada tuleb ratsionaalselt
Vallajuhina mõistan emotsioone, mis kerkisid üles Märjamaa Gümnaasiumi direktori
küsimusega, samas on mul
kohustus teha ratsionaalseid
otsuseid.
Valla ja kooli kohustus on
tagada kooliõpilastele professionaalne ja hea keskkond,
mida oleme ka suutnud – seda
kinnitavad Märjamaa Gümnaasiumi kõrged õpitulemused. Sealjuures tuleb arvestada, et üks valla ülesannetest
on valida koolile direktor, seada talle eesmärgid ja analüüsida nende täitmist.
Direktori roll on õpikesk-

konna kujundamine ja kogu
masinavärgi toimimas hoidmine. Tema roll on vastutusrikas.
Direktori tööd analüüsides ei
saa tööandja lähtuda emotsioonidest, isiklikest eelistustest või mõelda, kuidas oleks
poliitiliselt kasulikum. Mõelda
tuleb kooli ja laste arengule,
nende tulevikule. Selleks on
paika pandud kindlad nõudmised, mis lähtuvad päris elus
toimuvatest
protsessidest.
Fookuses on alati üks – tagada
kooli ja laste arenguks vajalik
keskkond.
Mida teha siis, kui tekib
probleem? Kõigepealt peab
rääkima ja juhtima problee-

midele tähelepanu. Seda me ka
tegime. Kui olukord ei muutunud, siis tuli kooli parema tuleviku huvides teha otsus lõpetada senine koostöö ja asuda
otsima uut direktorit. Mõistagi tuleb selle protsessi juures
käituda inimlikult, korrektselt
ja pidada kinni nii seadustest
kui ka kokkulepetest.

Vallavalitsuse ega vallavanema eesmärk ei ole informatsiooni varjamine. Töötajal on
õigused ja infot ei saa avaldada
ilma tema nõusolekuta. Kooskõlastasime endise direktoriga tema kohta info jagamise,
pärast mida saime ka asjadest
avalikult rääkida.

Kordan lühidalt üle põhilised probleemid. Direktor ei
saavutanud katseajaks seatud
olulisi eesmärke: juhtimises,
sh meeskonnatöös, ja oskustes, sh kokkulepetest kinnipidamises ja õigusaktides nõutud õppe-ja kasvatustegevuste
elluviimises. Uuenduste elluviimine uue direktori poolt ei
saa olla eesmärk omaette, kui
olulised õppe- ja kasvatustööga seotud ülesanded on tegemata, vaatamata korduvatele
tähelepanu juhtimistele. Kooli
töörahu on direktori üheks
oluliseks töö osaks – kui meeskonnatöös on puudused, siis ei
ole võimalik ka tervikuna õp-
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Nädalaleht küsib, külavanem vastab
Küsimused
külavanemale

V

Mida on õpetanud külavanema roll Sinule?
Külavanema töö on õpetanud seda, et puhtalt plakat
seinal ei too rahvast kohale.
Vajalik on inimestele läheneda individuaalselt. Kõige tõhusam on seni olnud suhtlus
näost-näkku, kõne telefonile
või meeldetuletus läbi sotsiaalmeedia.

astab Kivi-Vigala
külavanem Ave
Vaarma.

Mis ajast oled külavanem?
19. detsembrist 2017.
Kui palju on Kivi-Vigala
külas elanikke?
1.12.2019 seisuga 215.

Millised on kõige olulisemad ettevõtmised/ sündmused teie külas?
Olulisemad ettevõtmised
on olnud koristustalgud ja
prügimatk, mille käigus oleme
korras hoidnud oma küla. Suureks tunnustuseks on sellel
aastal saadud Märjamaa valla
kaunima küla tiitel. Siinkohal
tuletan külaelanikele meelde,
et ärge unustage oma kodu ja
selle ümbrust unarusse.
Traditsiooniliste
sündmustena võib välja tuua rohke
osavõtuga jaanipäeva, spordipäeva ning Märjamaa Folgi
raames
külaliskollektiivide
esinemised.
Mis on teie küla valupunktid?
Külakoosolekutel on välja
toodud, et üheks valupunktiks
ja külaelu häirivaks faktoriks

pe-ja kasvatustöö professionaalne läbiviimine. Kalle Uusmaa artiklites väljendatu oli
visioon, millel puudus reaalne
plaan, analüüs ja allikad.
Tööandja ja Kalle Uusmaa
jäid tema töötulemustes direktorina eriarvamusele, mis
mõistetavalt on esile toonud
ka emotsioone. Samas on oluline ka sellises olukorras käituda professionaalselt, säilitada
rahu, selgitada otsuse tausta
ja vajadusel argumenteeritult
nõuetekohaselt vaielda, kuid
mitte kooli töörahu arvelt.
On eriti oluline, et kooli
keskkonda ei toodaks poliiti-

Kivi-Vigala külavanem
Ave Vaarma.
on kindlasti kaupluse, rahvamaja ja bussipeatuse ümbruses oma aega veetvad kodanikud, kes eiravad avalikku
korda.
Minu üheks eesmärgiks
külavanemana on olnud bussipeatuse renoveerimine, töö
teostamiseks on olemas suurem osa vajaminevat materjali, kuid puudus on olnud osavatest töökätest.
Milline kitsaskoht piirkonnas sind kui külavanemat eriti puudutab?
Töötades Kivi-Vigala rahvamaja juhatajana, pean samuti oluliseks rahvamaja
ümbrust. Ühtlasi erinevate
vanusegruppide kaasamine ja
neile järjepideva tegevuse või
sündmuse leidmine.

lisi aktsioone ning õpetajad ja
õpilased saaksid keskenduda
oma igapäevastele tegemistele. Lastevanemate jaoks on
oluline, et kool pakuks turvalist, kvaliteetset ja laste arengut toetavat keskkonda – selle
nimel vallavalitsus töötab ja
see oli ka direktori vahetuse
ainus eesmärk.
Loodan, et asjasse puutuvatel osapooltel jätkub tarkust
ja professionaalsust olukord
konstruktiivselt lahendada ja
keskenduda kooli tulevikule.
Märjamaa vallavanem
Merlin Suurna

Milline on teie küla 2 aasta ja 25 aasta pärast?
Kivi-Vigala külas on praegu olemas kauplus, rahvamaja,
põhikool, lasteaed, osavalla
kontor, raamatukogu, tervisekeskus, kirik. Loodan, et 25
aasta pärast tegevused nendes
asutustes jätkuvad. Soovin,
et püsielanike arv kasvaks ja
osavõtt küla tegevustest suureneks.

Oluline mõttekild teie
küla elanike jaoks.
Hea külaelanik! Oodatud

on Sinu uued ja ka vanad ettepanekud, ideed ning mured,
mida üheskoos püüame ellu
viia või lahendada.

Kuidas saaks Märjamaa
vallas praegu pisut soiku
jäänud külaliikumist elavdada?
Külavanemate endi koostöö ja suhtlus peaks olema
aktiivsem, korra kvartalis
võiks olla ühine kokkusaamine, mille käigus vahendatakse
külaelu ilu ja valu ning selle
tulemusena saaks oma külaelu
paremaks muuta ja külaliikumist elavdada.

Kas külade probleemide
toomiseks vallavalitsusse
oleks vaja moodustada nn
külaelu komisjon?
Mina leian, et kui on olemas külavanemate ühendus,
siis eraldi komisjoniks ei näe
vajadust.
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Kapavõistlus lõppes
peoga

PILTUUDIS
Võtke korraks aeg maha, kui sõidate Haimre rahvamaja juurest
mööda ja imetlege selle maja kaunistatud aknaid. Jõuluilu tekitasid Kasti lasteaia Karikakra ja Jänkupoegade rühma lapsed,
kodutütred, perekond Kann, Vivika Andreas perega, Liina Vahenurm ja rahvamaja ise. Raamatukogu aknad kaunistas Ada
Mitt. Kokku on tosin eriilmelist akent. Rahvamaja juhataja Kadri
Vokk kutsub aknaid vaatama hommikul, lõunal või õhtul. Kui uks
on lahti, saab tehtut imetleda ka rahvamajas sees. Muide, üks
aken on veel ehtimata. Kas tahab keegi oma loovust näidata?
Tekst ja foto Reet Saar

Haimre rahvamajas toimus taas
meeleolukas päkapikudisko
Teisel advendil toimus Haimre rahvamajas päkapikudisko
MTÜ Haimre Kultuuriseltsi
eestvedamisel, kuhu leidsid
tee ligikaudu 60 last oma vanematega.
Meil oli loosimäng, mille
peaauhinna oli välja pannud
Maic Kaubanduse AS ja Makserv OÜ. Aitäh teile! Kodukohvikus, mille saime täidetud
meie tublide perenaiste abil,
pakuti head ja paremat. Aitäh
teilegi!
Diskoriks oli taas Rainer
Metsniit. Diskole oli külla kutsutud Kristina Oss, kes tegi

lastele zumba-tantse ning külas olid ka neli vahvat võistlustantsutüdrukut, kes esitasid
kolm rütmikat tantsu.
Õhtu kõige lõbusamaks
osaks oli limbovõistlus, milles
kooliealised poisid ja tüdrukud näitasid eriliselt vägevaid
limbo-oskusi. Lasteaiaealised
aga ei tahtnud kuidagi lõpetada, sest nii põnev oli!
Välja sai hõigatud järgmine lastedisko: see on 14. veebruaril 2020 – sõbrapäeva eri!
Kadri Vokk

7. detsembril korraldas maadlusklubi Juhan 59. korda maadlusvõistluse Märjamaa Kapp.
Osales 118 maadlejat 15 klubist üle Eesti. Maadlusklubi
Juhan maadlejad võitsid seitse esikohta. Järjekordselt olid
meie edukamad tüdrukud.
Esikoha võitsid: -24 kg kehakaalus Loore-Liisa Bötker,
-33 kg Heidi Laasma, -43 kg
Gerda Asumets, -53 kg Getter
Tõnstrem ja -58 kg Nele Truber.
Kaks esikohta tuli poistele:
-40 kg Kenert Rehkart ja +60
kg kaalus Romanis Siiman.
Teise koha saavutasid tüdrukutest -33 kg kaalus Roosmarii Roost, -38 kg Rebecca
Laidna, -53 kg Helena Truber,
-58 kg Mirjam Kask.
Kuni 9aastastest poistest
said teise koha -32 kg Richard Bötker, -50 kg Sebastian
Hints. Kuni 12aastastest poistest võitsid teise koha -32 kg
Rasmus Kuik ja -60 kg Karl-

Sõiduplaani muudatus

Alates 8. detsembrist muutus
bussiliini nr 271 PÄRNU TALLINN pühapäeval kell
16.25 Märjamaalt väljunud
bussi sõiduplaan. Buss väljub
Pärnust praeguse 15.30 asemel
15 minutit hiljem.
Märjamaalt väljub buss
alates 8. detsembrist kell
16.40. Tallinna jõuab buss
kell 17.45.

Rasmus Lehismets ja +60 kg
Rainer Metsniit. Meestest
said teise koha -82 kg Kristjan
Kuum, -87 kg Andre Astre ja
-97 kg Ardo Pajur.
Kolmandale kohale tulid
tüdrukutest -24 kg kaalus Lisette Jüriado, -28 kg Anett Jõgis
ja -53 kg Lisette Bötker, poistest -50 kg kaalus Armo Aun,
-60 kg Astor Argos ja + 60 kg
Mike Siemers.
Meestest said kolmanda
koha -77 kg Tarvi Rahuoja ja
Aaron Aun ja -87 kg kaalus
Hannes Välis. Tubli neljanda
kohaga lõpetasid Romeo Uustalu, Raigo Roost, Philip Abt ja
Reemet Raska.
Peale võistlust toimus
Märjamaa rahvamajas maadlusklubi Juhan aastalõpupidu,
kus autasustati parimaid, tänati toetajaid, kuulati esinejaid ja mängiti mänge.
Harri Koiduste

Liini nr 271 Pärnu-Tallinn
uued väljumisajad alates
8.11.2019 Märjamaa vallas
asuvatest peatustest:
VENE		
KONUVERE
MÄRJAMAA
ORGITA		
VAIMÕISA
VARBOLA

16.27
16.30
16.40
16.42
16.48
16.55
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Meie pere naljad

S

elles numbris lõpevad
Märjamaa gümnaasiumi õpilaste vabariiklikule kodu-uurimistööde konkursile saadetud
lood, mis ilmusid ka 13. ja
27. novembri ja 4. detsembri
lehes.
Maidu vanniskäik
Laupäeviti oli peres vannipäev. Tehti katlas sooja vett
ja kõik käisid pesemas. Kord
vanitas ema Maidut. Oli juba
lapse puhtaks pesnud ja järjega poja käte juurde jõudnud.
Poiss hoidis käsi rusikas ja
ei tahtnud neid avada. Maidu
nuttis ja oli kuri, aga käsi ei
avanud. Viimaks pidi ema vägisi sõrmed lahti võtma. Peopesades oli kaks väikest surnud konnapoega.
Kull kanavargil
Paar aastat tagasi tahtis kull
vanaema viimase kääbuskana
kinni võtta. See kana liikus
vabalt maja ümbruses ringi.
Kana oli kasvuhoone ja kanaaia vahel ning kull krabas temast seal kinni. Vanaisa Eino
nägi seda, jooksis kanale appi
ja sai kulli kätte.
Siis istusid Eha ja Eino õues
laua taga, kull süles ja pidasid talle epistlit. Rääkisid, et
kui nad kulli vabastavad, siis
enam tagasi tulla ei tohi. Seepeale lasid kulli lendu. Enam
pole kull liiga teinud.
Uku õpetab kanu
Lapselaps Uku oli väike poiss.
Ta armastas kanaaias käia kanadega aega veetmas ja juttu
puhumas. Kord otsustas ta, et
võiks kanadele midagi tarka ja
eluks vajalikku õpetada. Suur
veeämber oli läheduses ja Uku
hakkas kanale ujumist õpetama.
Kana oli märg nagu nuustik, kui vanaema kohale jõudis.
Kana ujumist selgeks ei saanud, Uku aga sai riielda.
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Kanavaras rebane
Aastaid tagasi kuulis vanaema
kanalauda juurest kanade hädakisa ja paanikat. Kanad lendasid hirmunult üle aia. Eha
läks vaatama ja nägi kanaaias
rebast, kes jooksis ja püüdis
kanu. Vanaema võttis kepi
kätte ja hakkas ise rebast taga
ajama.
Rebane oli enne tulnud
sisse aia alt kraabitud augu
kaudu, mida ta nüüd üles ei
leidnud. Hakkas siis nagu ahv
mööda 2,5 meetri kõrgust
aeda üles ronima. Oli selles
täitsa osav, aga vanaema oli
osavam – lõi kepiga rebasele
vastu pead ja nõnda see loom
kanavargil olles otsa leidis.
Kanad said päästetud.
Sealugu
Vanatädi Milli pajatus.
„Isa võttis alati uued põrsad siis, kui vanad olid tünni
pandud. Kord talvel külmaga
jäi üks väike põrsas kopsupõletikku. Põrsas toodi tuppa,
ehitati pliidi juurde aedik ja
pandi põhud sisse. Arst käis
põrsast süstimas ja ta tervenes. Võtsime teda tihti aedikust välja ja ta ta harjus meiega ära, tuli sülle, käis sabas.
Kord istusin pliidi ees ja
põrsas tuli mind kärsaga nügima. Tulin siis pingilt ära,
põrsas pani esijalad pingile ja
jäi soojas tukkuma. Siis hakkas külili kukkuma Seadis end
jälle paremini ja kõik kordus.
Seda oli tore vaadata.
Jooksime selle seaga mööda õue, ikka meie ees ja siga
järel. Kord kui naabrimees
vaatas, kas oleme uue koera
saanud ja jõudnud arusaamisele, et see on siga, röögatas
kõva häälega: „Jessas, siga!“
Õunalugu
Perel oli küllaltki suur õunaaed. Lapsed ei tohtinud puu
otsast niisama õunu võtta, isa
ja ema olid selle ära keelanud.

Miks? Peres oli selline nõue,
et enne tuleb tööd teha ja siis
saab maiustust. Õun oli laste
arvates maiustus ja õunaisu
oli suur. Seega oli õun palgaks
töö eest.
Lapsed uskusid, et isa peab
õunte üle täpset arvestust,
sest kui ta hommikuti
õunaaias
kõndis, siis ta ütles
ikka, et loeb õunu.
Ta vaatas puud ja ei
lubanud end segada,
sest ütles end õunu
lugevat. Lapsed ei
julgenud seepärast
salaja õunu võtta.
Kui õunad valmis
said, lubati vaid mahakukkunud õunu
süüa. Siis lapsed lamasid puude all ja
kuulasid, kuspoolt
õun alla potsatab.
Nii kui „müts“ kostis,
joosti õuna otsima.
Vahel oli pettumus
suur, kui alla oli kukkunud mädanenud

või imepisike punn. Kui aga
töö sai tehtud, siis premeeriti
lapsi piisava hulga õuntega ja
see tegi rõõmu.
Leen Burmeister
Eliise Võigemast

6

Märjamaa Nädalaleht
Märjamaa Nädalalehe
uued hinnad
Märjamaa Nädalalehe ühe
numbri hind on uuest aastast 0.60 eurot.
1 kuu 2.40 eurot.
3 kuud 7.00 eurot.
6 kuud 14.00 eurot
12 kuud 25.00 eurot

Tellimusi uueks
aastaks juba uue hinnaga vormistavad toimetus ja Eesti Post alates
1.12.2019.
Püsimaksekorraldusega tellijad, palun
muutke oma püsikorralduse
summa 2.40 eurole. Kõige
sobivam on, kui teete seda
detsembrikuu keskpaigas,
kui detsembri summa on
pangakontolt maha läinud.
Otsekorraldusega tellijad, palun kontrollige oma
makse limiiti ja tõstke vajadusel summa 2.40 eurole.

Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
toidukartulit, porgandit
mett ja hapukapsast
pühapäeval 15. dets
alates kell 15
neljapäeval, 19. dets
kell 10–13
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!

11. detsember 2019
PESUPOES
Pärnu mnt 64
alates 10. detsembrist
JÕULUEELNE
SOODUSMÜÜK:
kõik sokid, sukkpüksid ja
põlvikud
10% odavamad
Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)
Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee

MIRELLE ÄRIS
hinnad

10–50%

soodsamad
Avatud
K–R 10–15
L 10–14

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks.
Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 23.01.2020
Täpsemat informatsiooni
saab Maa-ameti kodulehelt
aadressiga
www.maaamet.ee.

11. detsember 2019
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Aeg on esitada sõidukulude taotlused

M

ärjamaa valla territooriumil elavad
noored, kes käivad
huviringides
ühistranspordiga või vanema
autoga, teie taotluste esitami-

se tähtaeg läheneb.

Märjamaa valla territooriumil elavate noorte vanematel tuleb taotlused esitada
menetlemiseks
Märjamaa

Vallavalitsusesse
hiljemalt
20. detsembriks 2019. Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata marjamaa@marjamaa.ee. Taotlused paberil tuua
Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse.
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
peetakse iga lapse ja iga trenni
kohta eraldi. Kui üks laps käib
näiteks korvpallitrennis ja teine Märjamaal muusikakoolis,
tuleb täita kaks blanketti. Kui
ühte last viiakse kahte erinevasse trenni, siis peetakse
arvestust kahel blanketil ja tehakse kaks taotlust. Kui kaks
last viiakse ühte trenni või
kahte samaaegsesse erinevasse trenni ühes kohas, siis vanem valib, milline laps ja mis
trenn arvesse läheb (ühe 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 määrab
valla töötaja Google Maps rakendusega (lühim tee kodust
huviringi). Iga kuu jooksul
kompenseeritav maksimumsumma lapse kohta on 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 edasi-tagasi. 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.
Märjamaa Valla Noortekeskuse juhataja
Triin Põri

Märjamaa Vallavalitsus
kuulutab välja
2020. aasta
HUVIHARIDUSE JA
HUVITEGEVUSE TEENUSE
PAKKUJA
TOETUSE
TAOTLUSVOORU
Vormikohased taotlused
esitada Märjamaa Vallavalitsusele hiljemalt 13.detsembriks 2019 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
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Meie õpilaste jõulusalmid

Ü

SALMIABI

ks lugeja tegi nädalalehe toimetajale ettepaneku avada valla
lehes jõulukuuks
rubriik „Kas salmid peas?“,
et oleks, mida pakki lunastades lugeda. Sellest tekkis
mõte kasutada meie õpilaste
omaloomingut. Kirjad läksid
koolidesse teele, eelkõige
sihitusega, et kirjutavad algklasside õpilased. Täna ilmub
salmidest esimene valik.
Jõuluvanal kinke palju
Neid ta jagab lastele.
Kes sai palli, kes sai salli,
kes sai lihtsalt suure kalli.
Nüüd on kõigil rõõmus meel.
Max Udusalu
Märjamaa G 1.a klass

Jõuluvana muhe sell
Too mul kingiks karussell.
Ajamasina ma sellest teen,
Et saaks kinke veel ja veel.
Kennerth Loel
Märjamaa G 1.a

Lumi taevast alla sajab,
kaugelt kellahelin kajab
Päkapikk see akna taga,
mina ikka toas veel magan.

Saan see sõidab metsateel,
seljas jõuluvanal punane keep.
Toob ta mulle suure kingi,
mina istet talle pakun pingil.
Adeele Männik
Märjamaa G 1.a

Õues sajab lund
ja mul ei tule und.
Ootan päkapikke
väikseid mehi imelikke.
Rando Laatspera
Märjamaa G 1.a

Päkapikud tasa, tasa
hiilivad mu akna taga.
Toovad sussi sisse kommi,
siis on lapsel ilus hommik.
Rasmus Põlluste
Märjamaa G 1.a

Õues sajab vaikselt lund
karumõmm näeb talveund.
Imeb vaikselt oma käppa,
rebane kõik mee talt näppab.
Kaspar Karpenko
Märjamaa G 1.a

Minu kallis jõuluvana
sulle luuletuse loen.
Annad mulle kinki sa
kohe vaatan, mis ma saan.

Õues sajab lund
jõuluvana tuleb iga tund.
Õues ootab Marten
teed seal näitab latern.

Silitan ma kassi saba,
millal tuleb jõuluvana?
Jõuluvana kinke toob,
täpselt teab, mis on mu soov.

Meie jõulud

Petriina Valtu
Märjamaa G 1.a

Kingitusi jagab ta,
luuletust nüüd loen ma.
Kingi kätte sain nüüd ma
ning luuletus sai läbi ka.
Maarja Niinemäe
Märjamaa G 1.a

Marten Kalmus
Märjamaa G 1.a

Jõulud on käes,
lumest valged on mäed.
Piparkook on lapsel suus,
varsti tuleb aasta uus.
Heleriin Mitt
Märjamaa G 1.b
Jõulurahu
Pere koos on, hinges rahu,
keegi pole enam pahur.
Tööd on tehtud,

toad on kaunid,
nüüd võib tulla jõulumees.
Tuule Liis Kann
Märjamaa G 1.b klass
Jõulud
Jõulud kohe käes,
jõuluvana tulekul.
Vaatan sinna ja tänna,
kuhu jääb jõulumees?
Lähen kuuse ette, vaatan,
kingitust ei ole veel.

Danila Kristjan Svistunov
Märjamaa G 1.b
Reedel tuli lumi maha
see nüüd oli päris lahe.
Küllap päkapikud nägid,
mööda aknaid päris läbi.
Päkapikud kommi tõid,
mina rõõmsalt ära sõin.
Varsti küllap juurde toob,
mina ikka rõõmu hoos.
Karina Mölder
Valgu PK 3. kl

Jõulualg nüüd passis peale,
jõulurõõm nüüd hakkas peale.
Jõulumees ja päkapikk,
praeguseks on olevik.
Kõikjal jälle kuusk on toas,
ja valge lumenuts on maas.
Emma Martma
Valgu PK 3. kl

11. detsember 2019
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Meil on vägev muinaslinnus ja võimas raba
KALENDRILOOD

S

eptembrikuud saatis
Märjamaa valla kalendris pilt Varbola linnusest. Kes linnusest sel
sügisel on mööda sõitnud, on
kindlasti märganud, et selle
vallid paistavad nüüd palju
paremini välja. RMK LääneEesti piirkonna külastusala
juht Daniel Juhhov rääkis
tehtud töödest.

Alustame kaugemalt. Aastatel 2015–2018 viidi läbi ühisprojekt „Lights On!“, et luua
ühine Eesti ja Soome ajalooväärtusega turismiobjektide
võrgustik. Projekt heidab uue
valguse Läänemere kirdeosa
ajaloole ning julgustab inimesi
külastama tähelepanuväärseid, kuid pigem vähetuntud
objekte. Projekti raames täiendatakse külastajate elamuslikku kogemust, arendatakse
turundusmeetodeid ja kavandatakse uusi turismitooteid- ja
teenuseid.
Projekti on kaasatud kaheksa objekti: Kuusisto ja Raasepori lossivaremed, Rapola
maalinn ja Vallisaari kindlus
Soomes ning Neeruti, Varbola
ja Lõhavere muinaslinnus ja
Keila-Joa mõisapark Eestis.
Koostööd tegid juhtpartnerina Soome Metsavalitsus
ning Soome humanitaar-rakenduskõrgkool Humak, Riigimetsa Majandamise Keskus ja
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.
2018. aastal said Varbola linnusel korda vallipealne
tee, rajati valli peal liiklemist
toetavad trepid, taastati põhjavärava trepistik ja kujundusraiega avati väärika linnuse vaated, mis toob esile
muinaslinnuse kogu oma ilus
ja võimsuses. Tänavu olid
rekonstrueerimistööd
idaväravas. RMK soovis sinna
teha ka invasissepääsu, kuid
seoses muinsuskaitseliste piirangutega tuli piirduda ainult
invaparklaga ja olemasoleva
linnusesse viiva tee korrastamistöödega. Sellegi poolest on

Vaade sügisvärvides Varbola linnusele.
Foto Siim Solman

Õmma raba.
Foto Anne Aaspõllu ja Kristin Unga
idavärava kaudu tugiisiku abil
võimalik pääseda linnusesse
nii, et ei pea treppidest tõusma. Samuti sai linnusele vaadete markeerimiseks paigutatud täiendavaid infoaluseid,
mis nüüd ootavad infotahvlite
näol lõplikku viimistlust. „Taristu rekonstrueerimisel ja
hooldamisel on suur ring tehtud ja toetavad elemendid said
tänavu korda,“ võttis Juhhov
tehtu kokku. „Järgmiseks kevad-sügishooajaks peavad ka
infotahvlid valmis saama!“ lisas ta. Infotahvlite koostamisel on RMK-d läbivalt aidanud
Varbola linnuses arvukaid arheoloogilisi uuringuid läbi viinud arheoloog Ülle Tamla.

Projekt „Lights on“ töötas linnusele välja ka valgustuslahenduse, kuid seda on
keeruline muinsuskaitseliste piirangute tõttu teostada,
mistõttu on see esialgu vaid
ideekavand. Järgmiste projektidega on kavas pakkuda
Varbola linnuse külastajatele
interaktiivseid lahendusi või
audiogiidi võimalust.
„Toreda komplekti moodustavad Varbola linnus, selle
juures olev telkimisala ning
läheduses paiknev Jalase matkarada. Järgmisel suvel hakkab RMK uuendama Sõbessoo
järveni viivat laudteed. Selle
alguspunkt nihutatakse pisut
kõrvale, et külastajad ei sõi-

daks üle eramaade,“ lisas Daniel Juhhov.

Oktoobrit saatis pilt Õmma
rabas olevast Lao järvest ja
selle kaldal olevast RMK metsaonnist. Vaatetorniga metsaonn asub metsiku looduse
rüpes ja on tõeline elamus loodushuvilistele. Ühes blogis on
soovitus: minge, käige ja vaadake, kui teile meeldib metsikuvõitu raba, kus rahvahordid
ei kipu loodust varjutama. Ilu
jagub seal küllaga. Lisatud on
soovitus, et ka kuiva ilmaga
tasuks kummikud kaasa võtta.
Reet Saar
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Märjamaa raamatukogu teated
Lastekogus Thomase, Kristelli ja Santa
akrüülmaalide näitus.
Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni
19. detsembril kell 17.30 räägib raamatukogus oma sportlaseteest maailmameistrist
Märjamaa spordiveteran Mihkel Laurits
* ettevõttesiseseid soodustusi;
* korraldame ühisüritusi ja peame Sind meeles tähtpäevadel.
Töökoht: Märjamaa alev
Seoses töömahu kasvuga
otsib Breden Textiles OÜ
oma meeskonda nobedat
õmblejat.
Pakume Sulle:
* head töökeskkonda;
* kvaliteetseid ja kaasaegseid
seadmeid;

Märjamaa vallavalitsus
ootab 15. jaanuariks 2020
ettepanekuid
Märjamaa valla
spordivaldkonna parimate
tunnustamiseks.
Tunnustus määratakse
2019. aastal maailmameistrivõistlustel, Euroopa
meistrivõistlustel, Põhjamaade meistrivõistlustel,
Baltimaade meistrivõistlusel
ja Eesti meistrivõistlustel
medali võitnud U15-U23
noorsportlastele. Samuti
tunnustatakse noorsportlaste juhendajat vastavalt I-III
koha saavutanud sportlaste
arvule.
Toetuse määramisel võetakse arvesse sportlase aasta
parim tulemus. Kui tunnustatav on aasta jooksul saanud mitu tiitlit, määratakse
toetus kõrgeima tiitli eest.
Täiskasvanud sportlaste
ja spordielu edendajate
tunnustamise kategooriad
on: parim naissportlane,

Ootame Sinu CV-d, kui Sul on
eelnev kogemus õmblejana,
oled kohusetundlik ja täpne,
hindad koostööd ning soovid
koos meiega valmistada Eesti
mugavaimaid ja kvaliteetseimaid lasterõivaid.
Kontakt: elle.kantsik@bredenkids.com
parim meessportlane, parim
veteransportlane naine, parim veteransportlane mees,
parim võistkond, aasta treener/juhendaja, aasta sportlik
perekond, aasta spordiedendaja ja aasta spordielu
toetaja.
Taotlemiseks tuleb esitada
vabas vormis avaldus koos
saavutust tõendava dokumendi koopiaga või muu
viitega saavutusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.
Aasta sportliku perekonna,
spordiedendaja ja spordielu
toetaja kandidaatide kohta
kirjutada edulugu.
Täiendav informatsioon:
Heli Lints, kultuurinõunik,
tel 5305 7735 või e-post heli.
lints@marjamaa.ee.
Märjamaa valla spordivaldkonna parimate tunnustamise korra leiate http://
marjamaa.kovtp.ee/et/
eeskirjad-ja-korrad (hariduse, spordi ja kultuurialaste
määruste alt).
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K 11.12 kl 17.00; 21.00
„AERONAUDID”
USA märuli–seiklusfilm
1.40 (MS –12)
K 11.12 kl 19.00 „VOOLUSÕDA”
USA ajalooline draama 1.47 (MS –12)
N 12.12 kl 19.00 „AERONAUDID”
N 12.12 kl 21.00
„JUMANJI: JÄRGMINE TASE” 3D
USA märuli-seikluskomöödia
2.0 (MS –12)
R 13.12 kl 17.00
„SALMA SUUR SOOV”
MEHHIKO kogupere-joonis-fantaasiafilm 1.35 (L) eesti keeles
R 13.12 kl 19.00; 21.00
„KÕHEDAD MUINASLOOD”
EESTI õudusdraama 1.32 (MS –12)
P 15.12 kl 15.00
„SALMA SUUR SOOV”
P 15.12 kl 17.00
„EIA JÕULUD TONDIKAKUL”
EESTI kogupere seiklusfilm 1.30
(L) eesti keeles
P 15.12 kl 19.00; 21.00
„RUBLJOVKA VÕMM: UUSAASTA MÜRGEL 2”
VENEMAA komöödia (MS –12)
E 16.12 kl 15.00 „KÕIK, MIDA
SOOVIN JÕULUDELT”
TAANI kogupere joonisfilm
1.32 (L) EESTI keeles
E 16.12 kl 17.00; 21.00
„TEINE NAINE”
VENEMAA komöödia 1.32 (K –12)
E 16.12 kl 19.00
„KÕHEDAD MUINASLOOD”
T 17.12 kl 16.00
„SALMA SUUR SOOV”
T 17.12 kl 18.00
„TÕDE JA ÕIGUS”
EESTI draama 2.46 (L)
T 17.12 kl 21.00
„HOOAJA LÕPP”
USA draama-põnevik 1.35 (K –14)
K 18.12 kl 15.00 „KÕIK, MIDA
SOOVIN JÕULUDELT”
K 18.12 kl 17.00 „HOOAJA LÕPP”
K 18.12 kl 19.00 „EIA JÕULUD
TONDIKAKUL”
K 18.12 kl 21.00 „KÕHEDAD MUINASLOOD”
HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €
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Märjamaa rahvamajas
12. detsember kell 19
Jõulukontsert „Aeg hingele“
Mari Jürjens, klaveril Aivar
Surva, pilet 12.-/15.13. detsember kell 11-13
Soome jalatsite müük
13. detsember kell 18 Laste
jõulupidu (noortekeskuses)
14. detsember kell 15
naisansambel Cantare jõulukontsert Sipa mõisas
15. detsember kell 14
Eakate ja puuetega inimeste
jõulupidu, eelregistreerimisega, 5.20. detsember kell 20 Aastalõpupidu Mait ja Mikko
Maltis, üllatusesinejad, eelregistreerimisega, pilet 20.22. detsember kell 18.19
Talve teretamine
29. detsember kell 14 klassi-

Valgu rahvamajas
(külakeskuses)

Teisipäeval, 17. dets
kell 13
EAKATE JA PUUETEGA
INIMESTE JÕULUPIDU
* kaetud väike jõululaud
* isetegevuslaste kontsert
* tantsuks mängib Marco
Osalustasu 2 €
Sündmust toetab
Märjamaa Vallavalitsus
Info ja registreerumine
tel 5302 1959

kalise muusika kontsert, viiul
Kaija Lukas, klaver- Külli
Vabrit
1. jaanuar Uusaastapidu,
tantsuks Marco, pilet 10.4. jaanuar kell 17
Uusaastakontsert: Tallinna
Ülikooli Sümfooniaorkester ja
Kalle Sepp, pilet 5.7. jaanuar kell 19
Mälumänguklubi
Ly galeriis
Ehalill Halliste etnograafilised
gobeläänportreed „Tanu all”
Rahvamaja teisel
korrusel näitus
„Estraadiansamblid
Märjamaal“
Fotod
Uno Kiisma erakogust
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.ee

Kolmapäeval, 18. dets
kl 18
KODUSTE LASTE
JÕULUPIDU
* esinevad Kadri laululapsed
* jõuluvana toob ära valla
kommipakid
Info tel 5302 1959
27. detsembril kell 20
taidlejate ja pereklubi
NÄÄRIPIDU ansambliga
Merivar
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Varbola rahvamajas
15.12 kell 16.00
Jõulukontsert. Esineb
Veronika Portsmuthi vokaalansambel RING.
Pääse 5€
21.12 kell 15.00
Eakate jõulupidu

28.12 kell 20.00 Suur
aastalõpupidu. Pilet 15 €
Info tel 502 7322

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

Meil on rõõm teatada, et
11.12 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
Loovusringi lapsed!

Kohtume 12.12 kell 15.
Seekord meisterdame põnevaid klaasvitraaže ja teeme
veel üht-teist põnevat! Info
ewebur@gmail.com
Eve Burmeister
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Lahkunud on meie armas õde
ELFE VAHUR
30.05.1933-4.12.2019.
Avaldame kaastunnet
Indrekule perega
Südamlik kaastunne Õilmele
lastega kalli ema, vanaema ja
vanavanaema
ELLEN MEHIKASE
kaotuse puhul.
Aili, Andrus, Mihhail

Aile perega ja Endla
Südamlik kaastunne
Indreku perele
ema, ämma ja vanaema
ELFE VAHURI
kaotuse puhul.
Eero ja Tiiu pered

Las küünlavalgus mälestusi
paitab ja kaotusvalu
leevendada aitab.
Sügav kaastunne Tõnule ja
Toomasele perega
poja ja venna
JAANUS LÕHMUSE
kaotuse puhul.

Kallid Jesper, Eneli ja
Sandra!
Sügav kaastunne teile
vanaema
ELFE VAHURI
lahkumise puhul.

Mälestame laulukaaslast
Elfe Vahurit
Avaldame kaastunnet
poja perele.

Rahu talle
soovib teine vanaema Tiiu

Lauluklubi Kukemari

Südamlik kaastunne
Indrek Vahurile ema
ELFE VAHURI
kaotuse puhul.

Kallis Õilme!
Tunneme kaasa
ema
kaotuse puhul.

Sauna tn 4 elanikud

Töökaaslased Lemmikust

Südamlik kaastunne
Indrekule perega kalli ema
ELFE VAHURI
kaotuse puhul.

Kallis Indrek perega!
Sügav kaastunne kalli ema
ELFE VAHURI
kaotuse puhul.

Unga pere lapsed

Hillar ja Ingrid lastega

Südamlik kaastunne
Indrekule perega kalli ema
Elfe Vahuri
lahkumise puhul.

Südamlik kaastunne
Tõnule ja Toomasele
kalli poja ja venna
JAANUS LÕHMUSE
kaotuse puhul.

Oleme leinas koos Sinuga ja
avaldame kaastunnet Tõnule
poeg
Jaanuse
kaotuse puhul.

Täditütred Ester ja Imbi
peredega

Jaanus, Jaak ja Valter

Märjamaa Mälumänguklubi

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab...

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...

Päev õhtule laskus
ning lõppes elurada...

Sügav kaastunne
Indrekule perega
ema ja vanaema
ELFE VAHURI
kaotuse puhul.

Avaldame siirast
kaastunnet Indrekule perega
kalli
ELFE VAHURI
kaotuse puhul.

Mälestame kauaaegset
kaastöötajat ja volikogu liiget
ELFE VAHURIT
ning avaldame kaastunnet
lähedastele.

Naaber Helju perega

Vaike, Helgi, Evi,
Salme, Luule

Märjamaa Tarbijate Ühistu

Majarahvas
Mälestan kauaaegset töö- ja
laulukaaslast,
head naabrinaist
ELFE VAHURIT
ja avaldan kaastunnet
lähedastele.
Liivi lastega
Elu on laul, habras ta viis,
Heliseb hetk ja katkeb siis ...
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Märjamaa Nädalaleht
EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus

Kolmapäev, 11. detsember
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
18.30 Ristitee palvus (kogudusemaja)
 eljapäev, 12. detsember
N
7.30 Missa (kogudusemaja)
 eede, 13. detsember
R
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 15. detsember
3. advent
11.00 Missa (kogudusemaja)
11.00 Pühapäevakool (kogudusemaja)
Esmaspäev, 16. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
 eisipäev, 17. detsember
T
7.30 Missa (kogudusemaja)
EEKBL Märjamaa
vabakogudus
Jumalateenistus pühapäeviti
kell 14 Pargi tn 19
EELK Kullamaa
Püha Johannese kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11
EELK Vigala Maarja
kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11

Mälestame
novembrikuus
lahkunuid
Heinar Keedus
Paulina Siirmets
Kaljo Andesalu
Elle Savi
Ljudmilla Borovikova
Jakob Sinikas
Getery Gabrite
Anita Luist
Rein Kasela
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Märjamaa Nädalaleht
MÜÜK
Kuivad küttepuud. Tel 5684 2621
Müüa lõhutud küttepuud.
Info tel 509 2933
Aasta kuivanud lõhutud küttepuud. Valikus on lepp, sanglepp,
kask. Pikkused 30 cm, 38 cm,

90 Linda Kentel
89 Helje Kangur
87 Leili Paal
82 Maimu Kallastu
82 Heino Mitt
82 Laine Räämet
81 Helgi Alliksaar
80 Kalju Rau
76 Arvo Vaher
75 Tõnu Lõhmus
75 Ene Kuum
70 Asta Novozilov
70 Aleksandra Vaiksaar
65 Rein Viskre

50 cm. Vedu al 5 rm. 30 cm
sanglepp 40 l võrgus (2.90).
Tel 5373 7294 Kanarbiku talu
Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte
ja paigaldus. Hinnad soodsad.
Tel 505 4355
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OST
Soovin osta garaažiboksi Märjamaal. Tel 5684 2621
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee

Müüa taliküüslauku,
hind 5 eurot kg. Tel 520 9776.

Lossipargi Eakatekodu
Koluveres pakub tööd
HOOLDAJATELE
Kohene tööle asumise
võimalus, töötasu alates
750 €/kuus.
Täpsem info telefonil:
5305 4639 või
info@maarjamaakodud.ee

TeeNUSeD
Vigala Hooldekodu
võtab tööle
HOOLDUSTÖÖTAJA
alates 01.01.2020.

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
KAARdId ENNUSTAVAd
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee

Info: Riina Viibus
Vigala Hooldekodu
juhataja
mob: 56 657 910
e-mail: vigalahooldekodu@gmail.com

Alates detsembrist
töötab juuksur
Inna Loorits
Pärnu mnt 13.
Telefon 5528 880

Välja 2 Märjamaa
• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik
tuntud ﬁrmade uusi
rehve
UUED REHVID
SOODUSHINNAGA
13” al 32 €

ROMUKAMPAANIA
kuni 31. dets!

*TASUTA äravedu komplektsele romule!
*Tasume 100 € tk eest!
*TASUTA arvelt maha
kandmine!
Info tel 5620 0240
taebla@taeblaauto.ee
www.taeblaauto.ee

ISSN 2613-3253

14” al 34 €
15” al 38 €
16” al 49 €
17” al 55 €

Kliendikaardiga kõik kaubad
RANGU KAUBAMAJAS
14. detsembril

Küsi pakkumist!

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

56 59 824
jansenrehvid@hot.ee
www.jansenrehvid.ee

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

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1025 eksemplari

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

