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Üllatus ümbrikus – aasta ema aunimetus
Emadepäeva eel kutsus Märjamaa vallavalitsus hõbelusikapeole 30 last, kes on sündinud
mullu oktoobrist tänavu märtsi lõpuni. Märjamaa rahvamajas toimunud pidulikul sündmusel laulsid Kadri Jüriado
juhendatavad väikesed Valgu
laululapsed, kes said hiljem
kuulajatelt ohtralt kiidusõnu
julge ja kindla esinemise eest.
Kõneles Märjamaa vallavanem
Merlin Suurna. Valla raamatukogu direktor Ede Talistu tutvustas raamatut „Pisike puu“,
mis koos nimelise graveeritud
lusikaga samuti igale perele
üle anti.
Hõbelusikapeoga on põimitud ka aasta ema tunnustamine. Märjamaa valla aasta
ema on Marite Pilv. Tunnustamiseks esitasid ta MTÜ Vigala
külade ümarlaud, Vana-Vigala
haruraamatukogu ja Vana-Vigala rahvamaja. Saame aasta
emaga tuttavaks.
„Läksin lapsega jalutama
ja võtsin postkastist lehed.
Seal oli ümbrik – neid ei tule

Aasta ema Marite Pilv ja abikaasa Meelis ning nende lapsed Mirtel, Magnus, Maik ja Markus.
Fotod Taimo Lehtsalu
mulle tihti. Kutsuti hõbelusikapeole. Aga mul ei ole enam
nii väikseid lapsi, käis mõte
läbi pea. Edasi lugedes oli öel-

Valgu rahvamaja laululapsed, keda juhendab Kadri Jüriado.

dud, et olen valitud Märjamaa
valla aasta emaks. See oli küll
üllatus,“ jagas Marite Pilv oma
esimesi muljeid pärast selle
teate saamist.
Istume Vana-Vigala Kirsiaia tänava kortermaja soojas
köögis, kus noor sportliku oleku ja sümpaatse naeratusega
noor naine räägib oma elust.
Kuuldu on ühtpidi sarnane
teiste samalaadsete elukäikudega, aga eriliseks ja kordumatuks muudab iga loo rääkija
hääletoon ja kogu kontekst.
Meie jutu taustaks on teisest
toast kostva arvutimängu
hääled, kus vanem poeg Markus (13) aega veedab. Mirtel
(11) tuleb pannkooke sööma
ja pikib oma soove ema jutu
vahele. Maik (7) on sel päeval

koos isaga saanud tööpäeva
autokabiinis kaasa teha, väikesel Magnusel (1) on unetund.
Pärast Ridala põhikooli
lõpetamist tuli Marite VanaVigalasse kokaks õppima. Siin
sai ta tuttavaks kohaliku noormehega, kellega loodi pere,
kus tänaseks kasvab neli last.
Ametikool jäi omal ajal pooleli,
aga kui kolmas laps oli kaheksakuune, läks Marite Rapla
täiskasvanute gümnaasiumi
haridusteed jätkama. Abikaasa töötas tol ajal veel Soomes,
„aga kui tunne on õige ja tahtmine suur, saab kõigega hakkama,“ kinnitas Marite. Igal
laupäeval oli Raplas pikk koolipäev, muul ajal tuli iseseisvalt
tegutseda kodus ja e-õppes.
Jätkub lk 2
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Tulge tutvuma reoveepuhastiga

E

esti Vee-ettevõtete Liit
(EVEL) kutsub huvilisi
24. ja 25. mail toimuvatele avatud reoveepuhastite päevadele.

Eriti on oodatud noored,
kellel on käsil tulevase elukutse valik! Vee-ettevõtted vajavad noori teotahtelisi inimesi,
et tagada veesektori areng.

Selleks, et vee-ettevõtluses
töötada on vaja huvi teema
vastu ja vastavat haridust.
Seetõttu väga oodatud just
gümnaasiumide lõpuklasside
õpilased. Tulge koos perega või
klassiga!
Avatud uste päeval saab
näha, kuidas tarbitud vesi
jõuab reoveepuhastisse ja milliseid põnevaid tehnoloogilisi

Talgupäeval jagati jäätmeinfot
Teeme Ära talgupäeval kutsus
Käbiküla külavanem Eliise
Nurm külarahvaga kohtuma
Märjamaa vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Greta Neidre. Ennekõike kõneldi jäätmekäitluse teemal, kuid arutelus
puudutati ka küsimusi, mis on
seotud reovee ja hajaasustuse
programmiga.
Keskkonnaspetsialist rääkis,
mida saab Märjamaa jäätmejaama tuua. Kuulajad olid üllatunud, et nii paljusid erinevaid
jäätmeid saab siia tasuta ära
anda. Vastu ei võeta ehitus- ja

haljasjäätmeid, kuid need saab
tasu eest ära anda Mäepere
jäätmejaama. Kõlas ka soovitus eterniidi äraandmisel
Märjamaa jäätmejaama ette
helistada – kas konteinerites
on ikka ruumi.
„Meil oli vahetu ja sõbralik
vestlus. Olen rahul, et sain jagada inimestele olulist infot,“
ütles keskkonnaspetsialist. Ta
on valmis edaspidigi ürituste
raames (nt talgutel) oma valdkonna teemadel infot jagama.
Reet Saar

PILTUUDIS
Lapse tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks
lapsevanema kõrval on lasteaed. Hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Varbola aedkooli üheks suureks
väärtuseks on tervise ja tervisliku eluviisi toetamine. Tervistedendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuulub Varbola
lasteaed alates 2016 aastast. Maikuus osalesid lapsed Raplamaa tervistedendavate lasteaedade rongkäigul ja olümpiamängudel.
Varbola lasteaia õpetaja Külli Post

lahendusi kasutatakse selleks,
et reoveest saaks jälle puhas
vesi, mida võib julgelt keskkonda tagasi suunata. Näidatakse, millisel viisil eraldatakse reoveest sete ja mida sellega
edasi tehakse. „Kindlasti kuuleb huvitavaid lugusid reoveepuhasti töös ettetulevatest
üllatustest ja näeb asju, mida
inimesed on kanalisatsiooni
visanud/kaotanud (nt aluspesu, prillid, ehted, raha jpm)“,
sõnas EVEL tegevjuht Pille
Aarma. Kuulsust on kogunud
AS Pärnu Vesi sellealane väljapanek.
Ekskursioonidele
oodatakse kooliõpilasi klasside või
perega, täiskasvanuid ja lapsi.
Koolidele mõeldes on sel aastal uksed avatud ka tööpäeval (reedel, 24. mail). „ EVEL-i
tihe koostöö Eesti ülikoolide
ja Järvamaa Kutsehariduskeskusega on andnud teadmise,
et koolid on sunnitud sulgema
erialasid, mis valmistavad ette
tulevasi veekäitluse operaa-

Märjamaa reoveepuhastiga
saab tutvuda reedel,
24. mail kell 12-15.
Vajalik on eelnevalt registreerida info@matsaluvv.ee
või tel 5624 6431
toreid. Samal ajal on aga veeettevõtjad mures järelkasvu
puudumise pärast. Õpilaste
kaasamise tähtsustamisega
loodame äratada noortes huvi
keskkonnakaitse ja iseäranis
veekäitluse vastu“ selgitas Pille Aarma.

Algasid ringkäigud majapidamistesse

Oleme varem kirjutanud, et
kevadel algavad Märjamaal
ringkäigud majapidamistesse,
kus ühiskanalisatsiooni liitumispunkt on välja ehitatud,
kuid majapidamine on liitunud ainult ühisveevärgiga. 9.
mail käisidki vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist, järelevalvespetsialist, Matsalu Veevärgi esindaja ja kaks keskkonnainspektsiooni ametnikku
alevis olukorraga tutvumas.
Käidi läbi 19 Pärnu maantee
äärset kinnistut.
Tuvastati 3–4 kohta, kus
ilmselgelt on tegemist otsese
keskkonnareostusega. Suuremal osal käidud kinnistutest
ei olnud reovee kogumismahutid lekkekindlad. Üsna üldine
oli majaomanike põhjendus,
et neil pole rahalist suutlikkust, oskust ja teadmisi ühiskanalisatsiooniga
liitumiseks. Ametnikud selgitasid,
et Keskkonnainvesteeringute

Keskusest (KIK) on võimalik
taotleda nendeks töödeks toetust. Täpsemat informatsiooni
saab
ühiskanalisatsiooniga
liitumise tingimuste ja KIKi
eraldatava toetuse kohta Matsalu Veevärgilt (telefon 48 55
508, 5649 4756). Spetsialistid innustasid inimesi pigem
ühiskanalisatsiooniga liituma,
selle asemel, et jätkata purgimisauto kutsumist ja tšekkide
kogumist, millega tõendada
kogumismahuti tühjendusi.
Märjamaa valla reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskirja
kohaselt on kohustus liituda
ühiskanalisatsiooniga nendel
kinnistutel, kui on välja ehitatud nõuetekohane liitumispunkt ja kasutusel olev reovee
süsteem ei ole nõuetekohane.
Ringkäigud majapidamistesse jätkuvad.
Reet Saar
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Algus lk 1

et elu Vigalas on
noorele
perele selle poolest
hea, et kool ja
lasteaed on lähedal ja lastel
hea rahulik kasvukeskkond, aga
tegelikult tahaksid nad kolida
suuremasse keskusse, kus oleks
töökoht lähemal
ja seega võimalus rohkem oma
„See, kes ma täna olen, poleks ma ilma
laste jaoks olla.
oma lasteta ja laste isata,” ütles Märjamaa
Päris noorevalla aasta ema Marite Pilv.
na mõtles MariFoto Taimo Lehtsalu.
te, et kaks last
võiks tal ju tulenoortekeskusse. Ta rääkis, et vikus olla, aga lisas „meie ellu
algul istus ta seal üksi, kõige on soovinud tulla neid neli, ja
rohkem on keskusest ühe õhtu see ongi tore“. Ta on kindel, et
jooksul läbi käinud 18 noort,
nüüd kevadel, kui ilusad ilmad
lapsi rohkem välja kutsuvad,
käib neid kuni kümmekond.
Marite püüab olla noortele vanem sõber, aga nende
isiklikke teemasid ta ei uuri,
iseasi, kui keegi tahab midagi
jagada. Kõik ettevõtmised tuleb asjaosalistega läbi rääkida, neile ei saa tegevusi peale
suruda. Üks viimase aja ettevõtmisi oli aprillis, kui noored
värvisid prügikaste triibuliseks. Need pannakse edaspidi
lõkkeplatsi ümbrusse.
Sel nädalaga lõpetab Marite noortekeskuses, kuigi sai
seal hästi hakkama ja temaga
oldi rahul. Ta hakkab peagi
tööle Kaitseliidus valvurina,
sest see on tasuvam amet. Naine on ka Lääne maleva Risti
malevkonna liige.
Tegus pereema kinnitas,

Ka hinded olid teadliku
täiskasvanuna õppides enamasti neljad-viied, paremad
kui põhikooli päevil. Kui gümnaasiumi lõputunnistus sai
2016. a tasku, oli mõte edasi
õppida, aga neljanda lapse
sünd on selle mõtte esialgu
pausile pannud.
Maritet tunnustamiseks
esitledes kirjutati tema kohta,
et ta on loomu poolest üliaktiivne, valdab mitmeid käsitööoskusi ning on laste kõrvalt
tegelenud õmblemise, ehete
valmistamise, pabertööde ja
maniküüriga. Suviti meeldib
talle käia metsas seenel ja
marjul ning nii mõnigi kogukonna liige, kes enam ise metsa ei jõua või ei jaksa minna,
on Marite korjatud metsaandidest osa saanud.
„Käsitöö sai mulle armsaks, kui lastega koju jäin.
Kes mind lähemalt tunneb,
see teab, et niisama ma ei istu.
Minu tehtud ehteid saab lähemalt vaadata Märjamaa käsitööpoes,“ rääkis Marite. Tõsi,
nüüd on ehete valmistamisega
vahe sees, sest väike laps vajab
kõige enam tähelepanu. „Praegu ei kujuta ette, et võtan oma
käsitöö välja, sest ei suuda
keskenduda, kui pidevalt kodus midagi toimub. Niimoodi
ei suuda töödesse panna oma
hinge.“ Küll käis naine suvel
mustikaid ja metsvaarikaid
korjamas, ka ümbruskonna
head seenekohad on teada.
Aastaid kodune ema olnud Marite läks eelmisel sügisel asendajana tööle Vigala

Uued vallakodanikud
Trevor Markus Alasmaa
Raian Abel
Anna-Liisa Kalmus
Kelly Õunapuu
Iti Anna Kaubi
Tomi Kaljussaar
Gregor Aavekukk
Peeter Valtu
Oskar Arro
Helena Kork
Sonja Nõmm
Loore Lehtsaar
Artur Kuusk
Tony Viipsi
Ruben Hinno

Mona Bianka Salk
Saara Saar
Merlyn Pensa
Raju Robin Martma
Robin Vapper
Märt Johannes Kruusmaa
Oskar Ratassepp
Cristell Veersalu
Erin Eleonora Andok
Artur Tiits
Rebecca Kingisepp
Lisandra Saarts
Miia-Liisa Saar
Ralf Loel
Emili Aasamäe
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mitme lapsega on palju lihtsam, kui vaid üht kasvatades.
Üks nõuab kogu tähelepanu
endale, mitu last on üksteisele seltsiks, vahel mõistagi
tülitsevad ka, aga see lihtsalt
käib kasvamise juurde. Lapsed
pole olnud emale takistuseks,
et minna uuesti kooli või leida
aega enda jaoks. Marite käib
jooksmas ja jõusaalis, teeb
kaasa ka naiste lihastreeningu
grupis. „See, kes ma täna olen,
poleks ma ilma oma lasteta ja
laste isata. Sellega harjub ruttu ära, et pead end nii paljude
vahel jagama ja leidma seejuures aega ka enese jaoks,“ ütles
Marite Pilv, hoides süles kõige
nooremat, kes juba ootaski
ema tähelepanu.
Reet Saar
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Märjamaa koolis on tsirkuse- ja akrobaatikaring

A

prillikuus lisandus
Märjamaa gümnaasiumi huvitegevustele veel üks võimalus
– tsirkuse- ja akrobaatikaring.

Koolis väikeklassi õpetajana töötav Gaili Ilisson kirjutas projekti, mis huvihariduse
ja huvitegevuse rahastamise
kavast ka osaliselt rahuldati. Treener oli algul plaanitud
kutsuda Tallinnast, kuid osalise rahastuse tõttu on annavad osa trenne kohapealsed
juhendajad. Tallinnast käib
õpetamas tsirkusestuudio Folie treener Kaupo Pilder. Tal on
terviseedenduse kõrgharidus,
lisaks on ta õppinud Eestis
võimlemistreeneriks ja erinevaid tsirkuse alasid väljaspool
Eestit. Teine treener on Gaili
Ilisson, kes on käinud paljudel
tsirkuse- ja akrobaatikakoolitustel ning on seotud ka Foliega. Teda abistavad Gabriel Ilisson, kes õpib kuuendat aastat
tsirkuse erialaga huvikoolis

Folie ja Mats Enok, kes õpib Folies teist aastat.
„Kirjutasin projekti, sest
nägin võimalust tuua üks huvitav ala Märjamaa lastele
tutvumiseks ja harjutamiseks.
Tsirkuse- ja akrobaatikatreeningud on üks kord nädalas.
Meil on kaks gruppi – algkoolilastele ja suurematele. Praegu
oleme jaganud trennide tegemise vastavalt võimalustele.
Märjamaal harjutame akrobaatikat, paaris- ja grupiakrobaatikat ning žongleerimist
rättide ja pallidega, flowersticki, diobolo, poi ja hula trikke.
Väga kaugele me sel õppeaastal ei jõua, aga sügisel jätkame,“ rääkis Gaili Ilisson.
Eestvedajatele oli isegi ootamatu, et esimesel korral tuli
kohale koguni üle 30 lapse. Ka
kolmandal korral, kui nädalaleht vaatamas käis, tegutses
innukalt 20 last. Pärast soojendust mattidel hakati harjutama vahenditega. Ja oh neid
säravaid silmi, kui kõik välja

tuli.
Gaili Ilisson rääkis, et see
tegevus on mitmekesine ja
sobib igaühele, füüsilise võimekuse pärast ei pea kedagi
kõrvale jätma. Kui ei saa teha
üht asja, sobib muu. „Mulle
meeldib, et selle huviala juures leiavad kõik lapsed endale
koha. Näiteks tehes grupiga
akrobaatikat on vaja suuremaid ja väiksemaid lapsi, samas mõned erialad nõuavad
eelkõige nutikust, mitte füüsilist võimekust. Tsirkuse erialades on palju sportlikku – on
vaja jõudu, painduvust ja tasakaalu, kuid ka ajupoolkerade
koostööd. Muide, matemaatilisi võimeid arendav žongleeri-

mine on üks põhialasid.
Lapsed saavad edasi liikuda kahes suunas, üks on
sportakrobaatika, teine on
kaasaegne tsirkus ehk etenduskunst, mille väljundiks on
füüsilise teatri lavastused.
Etendustes räägitakse kehakeeles, toetavad kostüümid,
muusika ja valgus. Loomulikult teevad edasijõudnud
füüsiliselt raskeid trikke, mis
nõuavad pikka harjutamist,
kuid trikid on kõik seotud looga, mida jutustatakse,“ selgitas Gaili.
Reedeti toimuvatesse trennidesse saab jätkuvalt tulla.
Reet Saar

Märjamaa gümnaasiumi tsirkuse- ja akrobaatikaringis juhendavad lapsi Kaupo Pilder ja Gaili Ilisson.
Fotod Reet Saar

15. mai 2019

5

Märjamaa Nädalaleht

Ära loobu sõeluuringust

M

aikuu on rahvusvaheline rinnavähi
ennetuse kuu.
Rinnavähikuul
pöörame tähelepanu inimeste teadlikkuse tõstmisele ja
tuletame meelde, et varajases
staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. See on põhjus,
miks tuleb end regulaarselt
kontrollida ja alati sõeluuringus osaleda.
Mis on sõeluuring?

Sõeluuring on terviseuuring,
mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- ja
rinnavähi varaseks avastamiseks. Sõeluuringule minemist
ei tasu kindlasti karta, ega seetõttu ka minekut edasi lükata.
Eestis kutsutakse rinnavähi
sõeluuringule ravikindlustatud
naisi vanuses 50–69 eluaastat
iga kahe aasta järel. 2019. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1951, 1952, 1957, 1959,
1961, 1963, 1965, 1967 ja
1969. Kokku on sellel aastal
sõeluuringule oodatud 77 928
naist. Kõigi ravikindlustatud
naiste sõeluuringu eest tasub
Eesti Haigekassa.

Miks on vajalik osaleda rinnavähi sõeluuringus?
Sõeluuringus osalemine on
väga oluline vähi varajasel
avastamisel. „Kahetsusväärselt
palju on neid, kes ei käi uuringutel mitte kunagi või jõuavad
arsti juurde siis, kui tervisemure märku annab. Siis võib aga
hilja olla, sest rinnavähk kulgeb väga kaua kaebusteta ehk
naine ei pruugi midagi tunda,“
ütleb haigekassa esmatasandi
osakonna peaspetsialist Made
Bambus.
Selleks, et ennetada nimetatud sümptomite teket ning
kasvaja levimist organismis,
tuleks käia regulaarselt kontrollis. Seda enam, et rinnavähi
puhul on tegu haigusega, mida
on võimalik varakult avastada.
Varakult avastatud rinnavähk
on paremini ravitav, võimaldades vajadusel kasutada rinda
säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.
Mis uuringul ees ootab?

Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogilist
uuringut ehk mammograafiat.
See tähendab, et rindadest tehakse röntgenülesvõtted. Uuringul osaleja juhatatakse aparaadi juurde, kus uuringut läbi

XX tantsupeole pääsenud
rühmad on selgunud
Märjamaa valla tantsukollektiividest tantsivad suurel peol
kümme tantsurühma.
6.-8. klassi segarühmade
liigis
Märjamaa gümnaasiumi tantsurühm Sirgulised
Valgu põhikooli rahvatantsurühm

Naisrühmade N2 liigis
Märjamaa rahvamaja naisrühm
Ülejala Sussisahistajad
Vigala Folklooriselts Kiitsharakad naisrühm
Noorte segarühmade liigis

Märjamaa gümnaasiumi segarühm Lustiline
Märjamaa gümnaasiumi segarühm Tantsulka
Pererühmade liigis
Märjamaa gümnaasiumi segarühm Hopsti
Vana-Vigala põhikooli pererühm
Segarühmade S2 liigis
segarühm Hopsani

Segarühmade S3 liigis
Märjamaa rahvamaja noorterühm Tantsukas

Mammograafiabuss peatub Raplas
Raplamaa Haigla kõrval Alu tee 1.07–02.08
Registreerimine tel 627 4470
viiv radioloog asetab rinnad
kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid kummastki rinnast. Uuring võib küll
veidi ebamugav tunduda, kuid
ei tohiks olla valus. Kui see aga
siiski valus on, tuleb sellest õele
või arstile teada anda. Ülesvõtte tegemise ajal on äärmiselt
oluline püsida paigal, see tagab
pildi parema kvaliteedi. Tehtud
röntgenülesvõtteid hindavad
kaks erinevat radioloogi, et
veenduda tulemustes ja tagada
sõeluuringu kvaliteet. Väikese
kiirgusdoosiga mammograafia
on tervisele ohutu.
Uuringupäeval soovitame
valitud raviasutusse veidi varem kohale minna. Kaasa tuleb
võtta isikut tõendav dokument.
Uuringul tuleb end vööni lahti
riietada, seega valige rõivastus,
mis on mugav. Sel päeval ei ole
hea kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest
need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti. Naised, kelle
menstruaaltsükkel
muudab
rinnad tundlikuks, võiksid minna uuringule tsükli 5.–15. päeval, sest siis on rinnad vähem
hellad.
Kuhu uuringus osalemiseks
pöörduda?

Naistele, kelle sünniaasta on
käesoleval aastal sõeluuringule
kutsutavate seas, saadab vähi

sõeluuringute register nimelise
kutse. Kuna kutse saadetakse
rahvastikuregistris märgitud
aadressile, siis ei pruugi need
inimesed, kelle tegelik elukoht
ei ühti rahvastikuregistris oleva postiaadressiga, kutset kätte saada. Seetõttu on äärmiselt
oluline aeg-ajalt kontrollida
oma andmeid riigiportaalis
www.eesti.ee. Lisaks paberkutsele saadetakse ka elektrooniline kutse patsiendiportaali
(www.digilugu.ee) saatekirjade
lahtrisse.
Kutse saamise järel tuleks
leida kutsele märgitud raviasutuste hulgast endale sobivaim
ning registreerida end uuringule. Rinnavähi sõeluuringul
on võimalik osaleda ka mööda
Eestit liikuvates mammograafiabussides, mille liikumisgraafikud on samuti kutsel välja
toodud.
Ära jää kutset ootama!

Uuringul osalemiseks ei pea
kutset ootama jääma. Kui Sinu
sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada endale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse.
Registreerumisel kontrollitakse Sinu sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule
minnes tuleks kindlasti kaasa
võtta isikut tõendav dokument!
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Vana-Vigala põhikool pidas kokkutulekut

E

NSV Hariduskomitee
käskkirjaga nr 305 24.
juulist 1989 otsustati reorganiseerida
Vigala Algkool Vana-Vigala
9-klassiliseks kooliks. Just
selle tähistamiseks toimus
4. mail Vana-Vigala põhikooli vilistlaste kokkutulek ja
põhihariduse 30. aastapäeva
tähistamine.

Mõisahoonesse kogunes
pärastlõunaks üle 50 kutsetega külalise, kelle hulgas oli vallajuhte ja koostööpartnereid,
endiseid ja praeguseid VanaVigala põhikooli õpetajaidtöötajaid. Jällenägemisrõõm ja
head mälestused läbisid tervet
pidupäeva.
Kokkusaamise alustuseks
antigi ülevaade 30 aasta jooksul toimunust: märgiti ära
huvitavamaid sündmusi, meenutati olulisi algusi ja anti ülevaade erinevatest arvulistest
näitudest.
Mõned näited 30 aasta
jooksul toimunust. 1992: murranguline aasta – kooli lisandus palju õpilasi ja õpetajaid
Kivi-Vigalast, direktor Jaan
Viska.
Direktori käskkiri nr 10
28. dets 1998: maha kanda
5. klassi klassipäevik seoses
kasutuskõlbmatuks muutumisega.

2001: avatakse mänguväljakud tõusva sporditähe Gerd
Kanteri osavõtul.
Veebruar 2008: „Kes sõbrapäeval padjaga ei viruta, on
järgmisel aastal sõbrata” – uus
vanasõna Vana-Vigala PK tõlgenduses.
2013: ajakirjas Maakodu ilmub artikkel „Läänemaa
kuningate mõis” Vana-Vigala
mõisast. 2014: „Eestimaa õpib
ja tänab“ auhinnagalal Tartus
aasta klassijuhataja nominent
Raili Roosi, aasta üldhariduse
sõber nominent Vana-Vigala
TTK, aasta klassiõpetaja finalist Krista Tõldmaker ja aasta
tegu hariduses finalist „Eelkutseõpe Vana-Vigalas”.
2017: valmisid kaua oodatud tuletõkkesektsioonid.
Tervituste ja meenutustega pidasid Vana-Vigala põhikooli meeles Märjamaa vallavanem Merlin Suurna, Vigala
osavallakogu ja allasutused,
Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool ning endised õpetajad.
Kella kuueks kogunes aulasse ligi 50 vilistlast, et saada
osa tänaste õpilaste kontserdist, kuulata tervitusi ning
kogeda
äratundmisrõõmu,
sest aktuse vahetekstides oli
kasutatud 23. lennu lõpuaktuse kõnet. Samuti esines X lend
oma luulevormis lõpukõnega
ning I lennu vilistlane Aivo

Sooje sõnu kunagisele koolile ütlevad I lennu lõpetajad Kristi
Lepp ja Aivo Averin.
Fotod Ivika Priidel
Averin meenutas oma kooliae- soovide, kingitud roosiistiga ja õpetajaid. Oma etteaste kute ja põrandavaaside eest.
lõpetas ta lauluga „Minu õpe- Loodame, et põhihariduse
taja“. Tervitussõnad laususid andmine jätkub Vana-Vigalas
ka Märjamaa valla haridus- ka järgmised 30 ja 30 ja 30 + n
nõunik Raivo Heinaru ja koo- aastat ning vilistlased ja sõbli hoolekogu esimees Meelis rad-tuttavad leiavad alati tee
Välis. Peale kontserti oli kõi- Vana-Vigala mõisakooli ning
gil võimalus tervitada vanu meenutavad siin oldud aegu ja
tuttavaid ja klassikaaslasi ki- inimesi hea sõna ja tunnustava
visaalis, tutvuda albumite ja lausega.
õpilastöödega ning teha ühispilte. Õhtu jätkus Meelis Kü- Vana-Vigala põhikooli
laotsa pillimängu saatel kuni direktor Margit Liira
keskööni.
Vana-Vigala põhikool tänab kõiki heade Kilde laulu- ja tantsupidude

aastaist

2007: noorte laulu- ja tantsupeol on
neli kollektiivi (mudilaskoor, lastekoor, võimlejad, tantsijad) + õpetajate
rühm.
Veel 2007. a noorte tantsupeost: Va-

na-Vigala PK tantsurühm: Vana-Vigala
vallatud väänikud vigisevad vähe – vastupidi – vaatamata Vigala villastele vattidele vudivad vilkalt, vihastamata, väga
vapralt. Vahel vallatlevad vahetpidamata, vahel võivad vägagi viisaka vaatepildiga vaatajaid võluda.
2011
Noorte laulu- ja tantsupeo „Maa ja Ilm“
ettelaulmised. Üks laulupeo mudilaskooride dirigentidest ütles, et tema ei
oleks küll julgenud kümne lapsega ettelaulmisele tulla. Nimetatud mudilaskoor
sai I (kõrgema) kategooria ja pääsu peole. Peole sai ka lastekoor.

15. mai 2019
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Noppeid Vana-Vigala põhikooli 30 aastast
1989/1990
ENSV Hariduskomitee käskkiri nr 305 24. juulist 1989 Reorganiseerida Vigala Algkool Vana-Vigala 9. klassiliseks kooliks.
Info jõudis koolini kahjuks hiljem ning esimene käskkiri, mis
kandis kooli direktori allkirja,
anti välja alles 1. oktoobril.
1990 /1991
Sel õppeaastal annavad
meie koolis esmakordselt tunde
aineõpetajad 5. ja 6. klassis.

1991/1992
Tööle tuli Veikko Hallik, kes
on lõpetanud Tartu Pedagoogilise Kooli algklasside õpetaja erialal ning lisaerialaks on õppinud
kehalist kasvatust.
1992/1993
Murranguline aasta: kooli
lisandus palju õpilasi ja õpetajaid Kivi-Vigalast, direktor Jaan
Viska.
Jaanuaris on koolis 126 õpilast.
1993/1994
Kõik 9. klassi õpilased sooritasid lõpueksamid. Lõputunnistused I lennule antakse üle 11.
juunil.

1994/1995
Kokkuvõte inspekteerimisest: kool paikneb looduslikult
kaunis kohas; sõltuvus Vigala
PTK-st vähenenud; koolis alles
kujunevad traditsioonid.
1995/1996
30. mai: direktori sõnavõtt
hõlmas põhiliselt õpetajate palkade määramist. Õpetaja palk
sõltub kõige rohkem õpilaste
arvust. Selleks, et palk püsiks,
peab kooli reklaamima, kooli taset tõstma.

1996/1997
Koolis 138 õpilast.
Algab laagrite korraldamise
traditsioon õppealajuhataja Elle
Redlichi ettevõtmisel (logopeediline laager, keelelaager).

1997/1998
Valmis muusikaklass, klass
video vaatamiseks ja remonditi
kaks koridori.
1998/1999
Õpetajaid 19.
Võimla remont.

I vilistlaste kokkutulek 15.
mail, osalejaid 47.
Eesti keele laager mitteeestlastele.

1999/2000
Õpilasi 144, õpetajaid 17.
Toimus riiklik järelevalve.
Üldhinnang rahuldav.

2000/2001
Õpilasi 145, õpetajaid 16.
Õpilaste ja õpetajate osalemine maakonna kultuuripreemia pälvinud muusikalis “Kardemoni linna rahvas ja röövlid”,
lavastas Astrid Hallik.
Projekt “Vesi kui tarbevahend” koostöös Saksamaa Biesdorfi ST.PRivates Gymnasiumiga, külaskäik Saksamaale.
2001/2002
Õpilasi 142, õpetajaid 16.
Avatakse
mänguväljakud
tõusva sporditähe Gerd Kanteri
osavõtul.
Projekt “Columbus 2” koostöös Saksamaaga, külas saksa
õpilased ja õpetajad.
Osalemine töö- ja puhkelaagris Soomes Vanhamäe keskuses.
2002/2003
Õpilasi 131, õpetajaid 17.
Esirõdu renoveerimine.
Alustab folkloorilaager.

2003/2004
Õpilasi 140, õpetajaid 23.
Õppeaasta algus keeruline:
direktori kt Harri Kivi, õppealajuhataja kt Margit Liira.
Oktoobris alustab õhtuse
õppevormi 8. klass, algab eelkutseõppe ajastu. Tööd alustab
ka 7 õpilasega õpilaskodu. Kasvatajatena töötavad Erika Veerits ja Kersti Ojavee.
Direktor alates 02.02.2004
Ain Keerup.
2004/2005
Õpilasi 136 (123 +13), õpetajaid 24.
Algab üleminek kabinetisüsteemile.
Algab osalemine külastusmängus Unustatud Mõisad.
Lõpetab eelkutse I lend – 18
õpilast.
2005/2006
Õpilasi 157 (123 + 34), õpe-

tajaid 20.
Erakordne aasta: lõpetab 3
paralleeli 9. klasse – 41 õpilast.
Poisterühm osales I Eesti
Meeste tantsupeol.
Võimlemisrühmad osalesid
III Kalevi Mängude võimlemispeol.

2006/2007
Õpilasi 123 (115 + 8), õpetajaid 20.
Noorte laulu- ja tantsupeol
4 kollektiivi (mudilaskoor, lastekoor, võimlejad, tantsijad) +
õpetajate rühm. Avatakse mälestuskivi Vigala hariduselu
320.
Kuuekeelsete kannelde ansambel on tuntust kogunud,
esinedes nii televisioonis kui
erinevatel üritustel. On kujunenud üheks kooli visiitkaardiks.
Õpetaja Krista Tõldmakeri suur
töö on selle taga.

2007/2008
Õpilasi 119 (102+ 17), õpetajaid 26.
Alustavad käitumisprobleemidega õpilaste klassid (A. Ojavee, L. Kikas, V. Järv).
Kevadine spordipäev koos
Gerd Kanteriga, kohal oli ka Eesti TV.
2008/2009
Õpilasi 137 (91 + 34 + 12),
õpetajaid 28.
Algab Comeniuse projekt
“Euroopa Puzzle” (Eesti, Läti,
Leedu, Saksamaa, Austria, Bulgaaria).
Vilistlaste kokkutulek 1.
mail, välja antakse kogumik
„Vana-Vigala Põhikool 2009”.

2009/2010
Algas suur remont ja asumisel olemine (klassid võimlas,
õpilaskodus ja kutsekoolis).
Õpilasi 138 (90 + 35 + 13),
õpetajaid 28.
2010/2011
Õpilasi 128 (90 + 24 +14),
õpetajaid 28. Lõppes suur remont. Vahetati välja aknad,
uksed, küttesüsteem, uuendati
fassaad ja katus, taastati maja
tagaküljel puurõdu.
2011/2012
Õpilasi 108 (76 + 23 +9),
õpetajaid 27. Esimest korda on
meil liitklass (I ja III), kus õpib

2 + 4 õpilast.
Õpetajate streik 7. märts
2012.

2012/2013
Õpilasi 103 (69 + 24 +10),
õpetajaid 26.
21. sept 2012 jõudis mõisamajja tagasi 1920. aastate algul
olude sunnil rändama läinud
pruun Riga J.Tresselt tiibklaver.
2013/2014
Õpilasi 93 (76 + 18), õpetajaid 25.
Eesti Päevaleht 20.06.2014:
oma valla kahes põhikoolis näeb
Priit Kärsna, et mõlemas on
õpilaste arvu vähenemine peatunud ning seega sulgemisvajadust pole.
2014/2015
Õpilasi 98 (75 + 23), õpetajaid 25.

2015/2016
Õpilasi 91 (67 + 24), õpetajaid 22. Ümberkorraldused kooli
juhtimises: õppealajuhataja asemel sotsiaalpedagoog.

2016/2017
Õpilasi 85 (63 + 22), õpetajaid 24.
Väljavõte riikliku järelevalve õiendist: paljud lapsevanemad (just õpilaskodu õpilaste
vanemad) on väga hinnanud
kooli rahulikku ja meeldivat
keskkonda ning asjaolu, et lapsel on olnud võimalus alustada
puhtalt lehelt uues ja toetavas
keskkonnas.
Vigala hariduselu 330 tähistamiseks valmis heade mõtete
pink.

2017/2018
Õpilasi 79 (62 + 17), õpetajaid 22.
Valmisid kaua oodatud tuletõkkesektsioonid ja uhked uksed kivisaali.
Huvitegevuse arendamise
raames alustasid uued ringid
(kokandus, tehnika-, drooni- ja
karmoškaring).
2018/2019
Õpilasi 70 (59 + 11), õpetajaid 23, töötajaid 13.
Tööõpetuse ja kunstiõpetuse ühisprojektina valmis VanaVigala rahvamajale kodarraha
kujutav silt.
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Fotopäevad tulevad ka sel aastal

T

änavuste fotopäevade
teema on „LOODUSE
LOOMING“. Piltide
esitamise viimane
kuupäev on 25. juuni 2019.
Esmakordselt lubame konkursile esitada ka varem tehtud
fotosid.

Tingimused piltidele:
• fotod peavad olema tehtud
sel aastal;
• maksimaalse suurusega jpg
või tiff fail, mille pikima külje
pikkus on vähemalt 2000 pikslit;
• fotod peavad olema tehtud
Märjamaa valla piirides;
• elementaarne digitöötlus
(värvide ja kontrastsuse korrigeerimine, sensori mustuse
eemaldamine,
croppimine)
hea maitse piirides lubatud,
pildil olevate esemete eemaldamine ja taustade vahetamine jms ei ole lubatud;
• iga osaleja võib esitada kuni
10 fotot, millest viis peavad
olema tehtud ajavahemikus
15.05-26.06.2019
Pildistada võib nii fotokaamera, telefoni kui ka tahvelarvutiga. Ole noor või vana, kõik on
oodatud osalema!

Teemast
Looduse loomingut võib leida
kõikjal meie ümber, tuleb vaid
osata näha ja see jäädvustada.
Ootame eelkõige huvitavaid
või lausa eriskummalisi looduse objekte või nähtusi, kuid ka
juba teada ja tuntuid objekte
uuest vatenurgast. Looduse
looming on laiahaardeline teema ja annab võimaluse oma
loomingulist näidata ka pildistajal endal.
Näitus
Fotopäevade parimatest piltidest koostame Märjamaa rahvamaja Ly galeriis näituse.

Hindamine
Kolmele parima foto autorile
on auhinnad. Pildid valib välja viieliikmeline žürii koosseisus: profifotograaf Lembit
Michelson, Tallinna Fotoklubi
liige Toomas Kiige, hobifotograaf Riho Vjatkin, Märjamaa
Nädalalehe toimetaja Reet
Saar ja Märjamaa valla info- ja
välissuhete spetsialist Tiina
Gill.
Fotod saatke kas e-posti
teel tiina.gill@marjamaa.ee

või CD-le salvestatuna aadressile Tiina Gill, Märjamaa
vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa 78304 või tooge ise kohale ja jätke sekretäri juurde
(II korrus, tuba 21) hiljemalt
25. juunil.
Pange kirja oma täisnimi,
aadress, kontakttelefon ja eposti aadress ning saatke see
meile koos pildiga. Pildifaili
nimi tuleks esitada järgmisel
kujul: pildi nimi_koht, kus pildistatud_autori nimi.
Pilte e-posti teel saates
märkige e-kirja teemaks:
LOODUSE LOOMING. Postiga

saates tehke ümbrikule sama
märge.
Kõik esitatud tööd jäävad Märjamaa vallavalitsuse
omandina fotopanka ja meile
jääb õigus neid tasuta kasutada. Piltide kasutamisel nii
kodulehel kui valda tutvustavates trükistes märgitakse
juurde autori nimi.
Märkame looduse loomingut! Head silma ja kindlat kätt!

väga usklikus perekonnas,
kuuludes vennastekogudusse.
Elades väga ränkades tingimustes vangistuses, sellele
eelnevais ja järgnevais õudustes, pöördub ta sageli palves
Jumala poole. Oma headuses ei
mõista ta, millega on ära teeninud nii julma karistuse. Samas
leiab Bernhard, et Jumal ei eksi
ja maise elu katsumused tuleb
õppetunnina kanda.
Uhta talust ei tea noorem
põlvkond midagi, küll on paljudele teada Uhta prügila.
Talukoha tähisena on jäänud
mõned õunapuud ja sirelipõõsasse peitunud kelder, mis
möödujale jääb märkamatuks.
Hiljuti teatas mulle Bernhardi õetütar, et Helga Nõu on
kirjutanud Uhta talu peremehe
eluloo äsja ilmunud raamatusse „Ingel ja idioot“. Kirjanik on

leidnud huvitava lahenduse, et
põimida Uhta Bernhardi elukäik romaani läbivasse loosse. Helga Nõu kirjutas mulle:
„Olen jutustust oma sõnadesse
pannud ja ilukirjanduslikult
ümber seadnud, olen käsitanud Bernhard Ojassoni elu ja
mälestusi respektiga.“
Kuidas said Uhta peremehe
mälestused kirjaniku kätte?
Meie elus ei ole midagi juhuslikku, kõik kulgeb seaduspäraselt. Seda kõike on võimalus
teil kuulama tulla raamatu
„Ingel ja idioot“ esitlusele
Haimre rahvamajja pühapäeval, 26. mail kell 15.00.
Olete oodatud väga huvitavale
kohtumisele väliseesti kirjanike Helga ja Enn Nõuga.

Tiina Gill
tel 5621 4608;
tiina.gill@marjamaa.ee

„Ingel ja idioot” on Uhta peremehe lugu kirjanduslikus vormis

„

Kui minna mööda Haimre teed Märjamaa poolt
endisesse Haimre mõisa,
siis see on läbi suure
kuusemetsa, mida hüütakse
Haimre nõmmeks.“ Nii algab
„Uhta talu peremehe Bernhard Ojassoni mälestused.“

Bernhard on jutustuses
jäädvustanud oma eluloo sünnist kuni viimaste eluaastateni. Haimre rahvamaja muuseumitoas on Uhta talu peremehe
B. Ojassoni mälestused hoiul
juba aastaid. Kirjutise tõi meile Bernhardi õetütar.
Bernhard Ojasson sündis
1897. aasta 1. augustil. Eluloos
on ta kirja pannud alates neljandast eluaastast meenunud
mälupildid, siis kooliaastad,
Vabadussõda, talutöö, pereelu,
vangistus, asumisel Siberis,

tagasitulek räsitud kodutalusse. Kohapärimusena kõnetab
Bernardi kirjutis siinset kogukonda, räägib meile tutavatest kohtadest ja ajaloolistest
faktidest.
Bernhard kasvas üles

Eha Kaljusaar

15. mai 2019
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„Looduspärane aiapidamine“- metsikud söögitaimed

K

orraldame Mõisamaa
ökokeskuses kuus
aianduse ja toidu kasvatamisega seotud
praktilist õpituba.

Õpitoad on mõeldud nii
neile, kes teevad alles esimesi
samme aiapidamises, kui ka
kogenud aiapidajatele, kes sooviksid looduspäraselt aeda pidada, mis annab head saaki ja
samas toetab ka meid ümbritsevat ökosüsteemi. Õpitoad on
inspireeritud permakultuuri
põhimõtetest. Osaled saab terves tsüklis, aga ka üksikutes
õpitubades.
Väikese Jalajälje kogukonKoolitus Mõisamaa
ökokeskuses
saab teoks tänu KÜSKi
toetatud projektile
„Toimiv kogukond, edukas
koolituskeskus“.

18.05 kell 10.30–16.30
Metsikud söögitaimed

29.06 Kompost, leotised ja
mulla tervis

24.08 Kõrgpeenrad ja sügisene saak
5.10 Seemnesäilitaja
koolitus

Rohkem infot ja kontakt:
liina.jarviste@gmail.com /
5528242
www.vaikejalajalg.ee

na aednikud Liina Järviste ja
Merili Simmer on kogemustega aiapidajad, kes lisaks kõigele muule on mitmeid aastaid
kasvatanud mahedalt idusid ja
võrseid Eesti tipprestoranidele.
Õpitoad toimuvad laupäeviti kell 10.30-16.30 Mõisamaa
ökokeskuses ( Mõisamaa küla,
Märjamaa vald). Hind sisaldab
lõunasuppi. Ootame teid 18.
mail töötuppa „Metsikud söögitaimed“.
Kas maikuine külvi ja künni palavik hakkab juba kurnama? Armsad sõbrad, juba sel
laupäeval, 18. mail sukeldume
Mõisamaal metsikute toidutaimede maailma. Kõikse laisem
aednik on ju see, kes midagi ei
külva ega istuta, vaid korjab
toiduks kõike, mida loodus me
ümber ise kasvatab. Olete kõik
lahkesti teretulnud ja aednikud võivad kiirel istutamise
ajal ka veidi aega maha võtta.
Tuleb põnev laupäev!
Jalutame looduses, põllul,

aias ja metsas ringi ning vaatame, milliseid umbrohtudest
ja metsikult kasvavatest taimedest korjata, mis neist sobib
süüa, millistes kogustes, kuidas neid säilitada. Hapendamine, kuivatamine, rohehelveste
ja -jahude valmistamine, röstimine. Leesputk, võilillejuur,
takjajuur, tammetõrud jne.
Meie laual.
Õpituba juhendab Janek
Kõvask.
Koolitajast

Janek Kõvask endast: „Minu
huvi väekate taimede ja teistsuguse maailmapildi vastu
sai alguse juba päris varases
nooruses, kui kasvatasin salaja magamistoas telekakasti
sees kanepit! Sellest innustatud otsingud on mind toonud
väärtuslike metsikute toidu- ja
ravimtaimede juurde.
Nüüdseks olen kümmekond aastat õppinud ja harjutanud taimetark Mercedes

Merimaa kõrval metsikuid
taimi sööma ja nendest toite
valmistama, neid märkama,
väärtustama ja säilitama. Selleks olen pidanud kujundama
ümber oma maitsemeeled ja
mõtlemise.
Hapendamiseks olen inspiratsiooni saanud põhjanaabrite ühelt parimalt metsikute
söögitaimede tundjalt Ossi
Kakkolt. Mul on pikaajaline
hapendamise praktika.
Tegelen võilille- ja takjajuurtest ning tammetõrudest
kohvi valmistamisega juba
seitse aastat, millest nüüdseks
on välja kasvanud OÜ Metsikud Maitsed, mille tammetõruküpsised on tunnustatud
Pärnumaa uudistootena“.
Neile, kes soovivad kohe
täiega Mõisamaad kogeda, siis
samal õhtul on meil plaanis ka
higitelgi tseremoonia.
Kristina Paškevicius
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Teadmiseks loomaomanikule

M

ärjamaa valla
koerte ja kasside
pidamise eeskiri
kehtestab nõuded
koerte ja kasside pidamisele
Märjamaa valla territooriumil.

Eeskiri on täitmiseks kohustuslik nii vallas elavatele
kui ka siin viibivatele loomapidajatele.
Loomapidajaks
loetakse nii looma omanikku,
aga ka isikut, kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu
selletaolise suhte alusel loomaomanikuga.

Eeskirja peamine eesmärk
on tagada valla territooriumil avalik kord, heakord ning
isikute tervise ja nende vara
kaitse.
Märjamaa vallas kehtib
nõue pidada oma koera ehitises või territooriumil nii, et
oleks välistatud tema lahtipääsemine ja inimestele või

varale kahju tekitamise võimalus. Sama nõue kehtib ka
tiheasustusalal – Märjamaa
alevis, Orgita, Varbola, Kasti,
Valgu, Haimre, Sipa, Laukna,
Teenuse, Kivi-Vigala ja VanaVigala külas – peetavate kasside kohta.

kohas (tänav, kõnnitee, park
jms kohad), kasutades loomal
jalutusrihma või kanda looma
kandevahendis. Kindlasti peab
loomaomanik tagama selle, et
käitumise poolest agressiivne
ja ohtlik koer kannaks avalikus kohas viibimisel suukorvi.

Koera kohta tuleb paigaldada territooriumi sissepääsule hoiatussilt koera olemasolu kohta, et informeerida
möödujaid või teavitada territooriumile siseneda soovijaid
(kiirabi, päästeamet jne).

Loomapidaja on kohustatud koristama koera või kassi
väljaheited loomapidaja või
teise isiku omandis või valduses olevalt kinnisasjalt või
avalikust kohast.

Probleemiks on olnud nii
hulkuvad koerad, kes häirivad
möödujaid ja tekitavad hirmu,
kui ka oma kodust uitama läinud kassid, kes reostavad välja kuivama pandud pesu või
koduuksi, kraabivad lillepeenraid või magavad trepikotta
jäetud lapsevankris.

Tuletame veel meelde, et
loomaga tohib viibida avalikus

Jalutusrihmaga ohjamata
võib koeraga viibida kohtades,
kus on välistatud tema kokkupuutumine teiste loomade ja
inimestega ning kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus
koer vajaduse korral koheselt
jalutusrihma külge kinnitada.

Koera tohib jätta lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult avalikku
kohta mõistlikuks ajaks, mil
loomapidaja viibib lähedal
asuvas hoones või territooriumil.

Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes
on kandmisvahendis. Kasse
võib ühistranspordis vedada
kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgene-

miskindel.

Pimeda ajal koeraga avalikus kohas viibides peab koerale olema kinnitatud helkur,
helkurrihm, helkurvöö või
muu sarnane ese.

Loomapidajal on keelatud viibida loomaga avalikus
kohas, kuhu on paigaldatud
sellekohased keelavad sildid,
välja arvatud pimeda juhtkoer,
hüpokoer (diabeedi abikoer)
ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel; ujutada ja
pesta looma avalikus supluskohas, purskkaevus; viibida
avalikus kohas nakkusohtliku
haige loomaga.
Tuletame
veel
kord
meelde, et alates 1. juunist
2019 peab Märjamaa valla
haldusterritooriumil peetav koer olema märgistatud
mikrokiibiga ning olema
registreeritud lemmikloomaregistris (LLR). Lemmikloomaregister on kättesaadav
internetiaadressil
https://
www.llr.ee. Kelle koer on juba
kiibistatud, saab ID-kaardiga
sisse logides kontrollida, sisestada, muuta või täiendada
registris olevaid andmeid.
Täiendav informatsioon
Liina Valler, järelevalvespetsialist, tel 524 7250, e-post liina.valler@marjamaa.ee.
Märjamaa sotsiaalkeskuse tegevusringide
ja ühenduste
KEVADPIDU
15. mail 14.00
Kontsert ja kohvilaud.
Laulud kõlavad
Aavo Lumi esituses.

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

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

15. mai 2019
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Maadlusuudised
4. ja 5. mail peetud Põhjamaade meistrivõistlustel juunioridele (-20a) ja kadettidele (-17a)
esindasid Eestit maadlusklubist Juhan Andreas Välis, Hannes Välis, Sander Roosileht ja
Heily Tiitus. Kõige paremini
läks Andreasel, kes saavutas kreeka-rooma maadluses
kehakaalus -87 kg kolmanda
koha. Samas kehakaalus sai
Hannes IV koha. Neljandale kohale tuli ka Heily naistemaadluses -53 kg kaalus.
11. mail toimus Saksamaal
maadlusturniir Brandenburg
Cup juunioridele, kus esines
jällegi hästi Andreas Välis, kes
saavutas III koha -87 kg kaalus. Eestlastest tuli veel III kohale Richard Karelson -97 kg
kaalus.
Samal ajal maadlesid MK
Juhani tüdrukud Soomes Tamperes. Lisette Bötker saavutas
esikoha -42 kg kaaluvate tüdukute hulgas (7 osalejat). Heily
Tiitus sai II koha -54 kg kaalus
(10 osalejat) ja Nele Truber samuti II koha -57 kg kaalus (5
osalejat). Meie klubi esindasid
veel Getter Tõnstrem ja Mirjam Kask, kuid nemad pidid
maadlema endast tunduvalt
vanemate vastastega ja nendel
nii hästi ei läinud.
Poisse esindas meie klubist Aron Aun, kes saavutas III
koha -75 kg kaalus -17aastaste
vanuseklassis.
11. mail peeti Valtus XXXI
Kehtna Liud võistlused kreeka-rooma maadluses noortele.
Osales 191 noort üle kogu Eesti ja kümmekond Lätist.
Ainsas tüdrukute kaalus –
üle 75 kg – võitis esikoha Sandra Plamus, teise koha Mariette
Liigend ja III koha Kehtna oma
võistleja.
Vanematest poistest saavutas Jarmo Järviste -68 kg
kaalus kolmanda koha. Noorematest poistest (-7a) maadlesid välja 5. koha Romeo Uustalu (-26 kg), (-9 a.) Richard
Bötker (-27 kg) ja Sebastian
Hints (-45 kg). Kogemusi said
juurde veel Karel Tõnstrem ja
Romet Uustalu.
Harri Koiduste

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

Ootame oma toimekasse
Rapla jaotuskeskuse meeskonda
KULLEREID JA POSTIKULLEREID
Kulleri ülesandeks on pakiautomaatide
täitmine/tühjendamine ning pakisaadetiste
kohale toimetamine nii erakui ärikliendile.

Pärnu mnt 68
Tel 5566 9903

Postikulleri ülesandeks on postisaadetiste sorteerimine ning
kohale toimetamine kliendile oma kandepiirkonnas.
Töötada saab nii osalise- kui ka täiskoormusega graafiku alusel
E-L. Tööks on vajalik B-kategooria juhtimisõigus. Tegemist on
liikuva ja füüsilise tööga.

Avatud E–L

Lisainfo telefonil 53033821. Kandideerimiseks saada oma CV
aadressil cv@omniva.ee

Facebook.com/kasutatud kodutehnika

12

15. mai 2019

Märjamaa Nädalaleht

Ees on Kapa Festival

K

ohilas toimuva Kapa
Festivali peaesinejad on Tõnis Mägi,
Karl-Erik Taukar ja
Terminaator!

31. mail - 1. juunil avab Kohilas festivalisuve traditsiooniline Kapa Festival (endise
nimega Kaparock).
Festivali esimesel päeval
toimub Tohisoo mõisapargis
akustilise muusikaga kontsertõhtu. Lavale astuvad legendaarne Tõnis Mägi ja Kohilast pärit laulja Birgit. Samuti
kuulevad muusikasõbrad suurepärast kodumaist duot – Liis
Mäesalu ja Tarvo Valmi. Kontsertõhtut alustavad noored tegijad Raplamaalt.
Kapa Festivali teisel päeval
ootab külastajaid harjumuspärane täispikk festivalipäev,

Varbola rahvamajas
7. juuni kell 11.30
Tule tulemine
9. juuni kell 12.00
Suur roosipäev. Müüakse
roose, elulõnga- ja viinamarjaistikuid. Enne seda loeng.
Eelreg ja ettemakse 5 eurot.
Info tel 502 7322

mida alustavad andekad kohalikud muusikud ja tänavusel Eesti Laulul üles astunud
ansambel Iseloomad. Samuti
astuvad lavale psühhedeelsete mõjutustega rock&roll trio
Bourbon Sugar ja Ameerika
Ühendriikidest pärit soololaulja Austin Miller, kes viibib
parajasti Balti riikides oma
värsket muusikat tutvustaval
tuuril. Päeva lõpetavad tuntud
kodumaised tegijad – Eesti hiphopi kollektiiv 5miinust, end
eestlaste südamesse laulnud
Karl-Erik Taukar koos bändiga
ning legendaarne Terminaator.
Kapa Festivali teist päeva juhib teatri Von Krahl humoorikas näitleja Kait Kall.
Korraldajate sooviks on
pakkuda kohe suve algul külastajatele heal tasemel festivalielamust. “Lisaks väärt

Motouudised

Valgas Jaanikese krossirajal
peeti külgvankritega mootorrataste ja ATV-de seeriavõistluse I etapp. Vanuses 55+
sõitnud Märjamaa spordiklubi
ekipaaž Silvar Pärn-Hurmo Oll
saavutasid etapil III koha.
B-grupis võistelnud Märt
Arula ja Sten Niitsoo said esimesel sõidul 5. koha, teise sõidu katkestasid.
Viiest etapist koosneva
sarja järgmine võistlus toimub
17. juunil Narvas.
Reet Saar

esinejatevalikule, panustame
tänavu
suurejoonelisemalt
ka mõnusa festivaliõhustiku
tekitamisele – olgu selleks
siis nii senisest uhkeim valguslahendus kui ka erinevad
meelelahutusalad. Nii näiteks
on 1. juunil kohapeal avatud
TVPlay Sports telk, kus näidatakse päeva jooksul erinevaid
spordiülekandeid (sh jalgpalli
Meistrite liiga finaali otseülekannet),” sõnas korraldaja
Martin-Erich Torjus.

Kapa Festivali pääsmed
on müügil Piletilevis ja Märjamaa Circle K teenindusjaamas.
Täpse ülevaate festivalist leiab
sündmuse kodulehelt www.
kapafestival.ee ning festivali
Facebooki lehelt www.fb.com/
kapafestival. Kohtumiseni 31.
mail ja 1. juunil Kapa Festivalil!

Suvelilled tulid moodi tänu arvukatele uutele Ameerikast ja
Aasiast sisse toodud liikidele
ja tänu taimede ettekasvatamiseks vajalike triiphoonete
või lavade järjest laiemale levikule jõukamates majapidamistes. Niisuguste peenarde
rajamine ja hooldamine oli
loomulikult töömahukas ja
kallis lõbu.
Tartu kunstkärneri Johann
Daugulli aiaäri kataloogis pakuti üsna laia sortimenti: suvelevkoi, lõvilõug, balsamiinlemmalts,
hübriidpetuunia,
lillhernes, lobeelia, peiulill,
tsinnia, pärdiklill, mitmesugused moonid jpt. Oli ka liike, mis
on praeguseks kas oma populaarsuse kaotanud või meile

üldse tundmatud: portulak,
lõhnatu imelill, lehtertapp, reseeda, libliklill, kollinsia, riitsinus jne.
Lilleseemned jõudsid taluaedadesse tihtipeale eestlastest kärnerite kaudu mõisa
aiast. Paljude suvelillede seemet on väga lihtne ise koguda ja aastast aastasse uuesti
külvata ning seemneid sai ka
naabritega omavahel vahetada.
Allikas: T. Toomet, „C. R.
Jakobson ja Kurgja – Linnutaja
talu aed“, 2016

Kapa Festivali meeskond

Suvelilli hakati Eesti jõukamates majapidamistes kasvatama 19. sajandi lõpus

Sillaotsa muuseumi
pedagoog Liivi Miil

Taaralahendusi pakkuv ettevõte
Moya OÜ pakub Märjamaa Rimi
kaupluse taarajaamas
paindliku koormusega tööd

TAARAJAAMA OPERAATORILE
Töö sobib hästi Märjamaal elavale vanadus- või
töövõimetuspensionärile lisaraha teenimiseks.
Lisainfo tel 5190 1065 ja info@moya.ee.

15. mai 2019
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Sillaotsa talumuuseum ootab
18. mail
alates kl 18 pillimehi rahvusvahelisele muuseumiööle
esinema.
Muuseumiöö on
ülemaailmne tasuta üritus, teemaks
seekord
„ÖÖS ON
MUSTREID“.
SILLAOTSAL LOOVAD MUSTREID
RAHVAMUUSIKUD.
Huvilistel palume
endast teada anda
sillaotsa@velise.ee
või
telefonil 489 7764.
Oodatud nii pillimehed kui ka kuulajad!
Märjamaa Vallavalitsus on
kuulutanud välja
Märjamaa valla 2019.
aasta eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste
taotlemise II vooru
Vormikohased taotlused
esitada hiljemalt
3. juuniks 2019 Märjamaa
Vallavalitsusele
aadressil marjamaa@marjamaa.ee
Vorm on leitav valla kodulehelt http://marjamaa.
kovtp.ee/eeskirjad-ja-korrad
Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku
konkursi Haimre Rahvamaja juhataja leidmiseks
Rahvamaja juhataja põhiülesanneteks on kultuuriürituste
ettevalmistamine ja korraldamine, kohaliku kultuuri- ja seltsielu edendamine, rahvamaja tegevuse juhtimine, isetegevusja huvialaringide töö korraldamine, projektide koostamine
kultuurilise tegevuse arendamiseks ja osalemine rahvamaja
eelarve koostamise protsessis.
Kandidaadilt eeldame:
- vähemalt keskharidust;
- koostöövalmidust;
- head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;
- organiseerimisoskust;
- arvuti kasutamise ja projektide kirjutamise oskust.

Kasuks tuleb kultuurialane haridus või töökogemus, eelnev

juhtimiskogemus, kogemus eelarvelise asutuse majandamisel,
juhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalus, ühe võõrkeele
oskus.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
- kirjalik avaldus;
- CV;
- haridust tõendava dokumendi koopia;
- visioon Haimre rahvamaja tulevikust;
- muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat peab
oluliseks.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 10.06.2019.
Kandideerimisdokumendid saata digiallkirjastatult
e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee või Märjamaa Vallavalitsusele aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa, märgusõna „Haimre rahvamaja juhataja“.
Lisainfo: kultuurinõunik Heli Lints, heli.lints@marjamaa.ee,
tel 5305 7735.

14

Märjamaa Nädalaleht

15. mai 2019

ÕPPEMATK VARDI LOODUSKAITSEALAL
R 17.05 kl 16.40; 19.00
„JOHN WICK 3: PARABELLUM”
USA põnevusmärul–krimi
2.10 (K –14)
R 17.05 kl 21.20
„PÄIKE ON JU SAMUTI
TÄHT”
USA draama 1.45 (MS –12)
P 19.05 kl 15.00
„SUUR SEIKLUS”
USA kogupere–joonisfilm
1.24 eesti keeles
P 16.40; 21.00
„JOHN WICK 3: PARABELLUM”
P 19.05 kl 19.00
„TANTS PARIISIS”
USA muusikaline draama–komöödia 1.49 (MS –12)

Pühapäeval, 19. mail algusega kell 10
Kogunemine Tallinna-Pärnu – Varbola-Sipa teeristis
(Kükita tee bussipeatus)
Kõigil osalejail avaneb võimalus näha oma silmaga
200aastast männikut!
Matk kestab 3–4 tundi
Juhendab Jüri Ehrpais
Sündmust toetab Keskkonnaamet, osalejatele tasuta.
LINNULAULU HOMMIK MÄRJAMAAL
Esmaspäeval, 27. mail algusega kell 6:30
Kogunemine järta juures parklas (Kasti tee 40)
Linnulaulu õpe kestab 1–1,5 tundi
Juhendab Andrus Jair
Linnulaulu hommikut toetab Keskkonnaamet
Linnulaulu hommik on tasuta
Lisateave: Jüri Kõiv, tel 509 4480
jyrikoiv@gmail.com

Märjamaa
rahvamajas
15. mai kell 10–12
ID-kaartide taotlemine,
eelregistreerimisega
15. mai kell 17 Midrimaa
lasteaia kevadkontsert
15. mai kell 17 Märjamaa
Muusika- ja Kunstikooli
tänuõhtu
18. mai kell 11 Soome uute
riiete müük
20.–22. mai kell 12.00–20.00
Europarlamendi eelvalimised

T 21.05 kl 17.00; 21.20
„TANTS PARIISIS”

21. mai kell 15 Märjamaa
vallavolikogu istung

T 21.05 kl 19.00
„JOHN WICK 3: PARABELLUM”

24. mai kell 19
Karin Andesalu rahvatantsurühmade kevadekontsert

K 22.05 kl 17.00; 19.00
PÄIKE ON JU SAMUTI
TÄHT”

26. mai kell 9.00–20.00
Europarlamendi valimised
1. juuni kell 12 PEREPÄEV
noortekeskuse õuealal

K 22.05 kl 21.00
„TANTS PARIISIS”

Ly galeriis
Märjamaa muusika- ja
kunstikooli kevadnäitus

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

Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.
ee

Koduäri
Pargi tn 8

Müügil kasutatud
MÖÖBEL, riided,
nõud,
ÕMBLUSTÖÖD
UUED meeste
suurte numbritega
riided XL-6XL ja
jalatsid.
Tasuta raamatud.
Tel 5191 1119

Müüa Jüriplatsi kinnistu (3485 m ) looduskaunis
kohas Nõmmeotsa külas. Sobib elamuehituseks.
Hind 15 000 eurot. Info tel 505 9434
2

Teatame, et
Jüri Vassiljevi
urni matmine toimub
Märjamaa Viilumäe
kalmistul 25.05 kell 11:00.

15. mai 2019
Lahkus meie kallis
REIN LAANESAAR
15.11.1956–7.05.2019
Leinavad abikaasa ja
tütred peredega.
Ärasaatmine 15. mail kell
11.00 Metsanurga võimlas.

Aegade teedel keegi ei tea,
kuidas peab seadma sammu.
Teeline kunagi ette ei tea,
kuniks veel minekuks
rammu...

Avaldame kaastunnet
Mare Laanesaarele
kalli abikaasa
REIN LAANESAARE
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet
Marele tütardega
REIN LAANESAARE
kaotuse puhul.

Märjamaa ujula
kollektiiv

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada.

Helve, Aili ja Carl-Gustav

Avaldame kaastunnet
Siiri Valgule
URMAS PAJU
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Mairele ema
Helju Luhaääre
kaotuse puhul.

Märjamaa vallavalitsus

Töökaaslased
Sarapiku Farmist

Mälestame abivalmis
naabrimeest
Urmast Paju
ja avaldame kaastunnet
Siirile ja lähedastele.

Avaldame sügavat
kaastunnet Maire Padarile
kalli ema
HELJU LUHAÄÄRE
surma puhul.

Kasti tee 39 rahvas

Majarahvas

Südamlik kaastunne Liisile
kalli isa
REIN LAANESAARE
surma puhul.

Mälestame
tublit spordimeest
REIN LAANESAART
ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.

Märjamaa ja Valgu
praegused ja endised
võrkpallurid

Endised võrkpallikaaslased

Südamlik kaastunne Siirile
elukaaslase
URMAS PAJU
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Siirile perega
URMASE
kaotuse puhul.

Hiie, Helmi ja Marja

Tiiu ja Tõnis

Avaldame kaastunnet Marge
Nummertile vanaema
HELJU LUHAÄÄRE
kaotuse puhul.
Töökaaslased
Märjamaa ujulast
REIN LAANESAAR
Tublit spordimeest ja
heatahtlikku inimest
mälestavad Ivi, Harri,
Ulvi, Kalju ja Jaanus.
Avaldame kaastunnet
lahkunu perekonnale.
REIN LAANESAAR
Mälestame Märjamaa Spordiklubi üht asutajat, aktiivset
sportlast ja organisaatorit.
Avaldame kaastunnet
abikaasale ja
lastele peredega.
Märjamaa Spordiklubi
Mälestame
SAIMA VEETAMME
Südamlik kaastunne
Piretile ema ja Maiele õe
kaotuse puhul.
Võeva, Mäliste, Aravere ja
Velisemõisa küla elanikud
ning Liina

Avaldame kaastunnet
Marile isa
REIN LAANESAARE
surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Marele tütardega
REIN LAANESAARE
kaotuse puhul.

Kasti tee 39 elanikud

Lehte ja Tõnu

Maga vaikselt, puhka rahus südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega.

Südamlik kaastunne
Ellikarile perega kalli
Vanaisa
kaotuse puhul.

LEMBIT MIKS
16.05.1935-1.05.2014

Südamlik kaastunne
omastele
SAIMA VEETAMME
surma puhul.

Niidupargi naabrid
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Sünniaastapäeval
mälestab Mari

Perekond Leht

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 15. mai
14.00 Palvus (Kuuda hooldekodu)
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (Maarja kirik)
Neljapäev, 16. mai
7.30 Missa (Maarja kirik)
Reede, 17. mai
7.30 Missa (Maarja kirik)
Laupäev, 18. mai
11.00 Koguduseliikmete 60+
sünnipäev (kogudusemaja)
Ootame maikuu sünnipäevalisi!
Pühapäev, 19. mai
Ülestõusmisaja 5. pühapäev
11.00 Missa (Maarja kirik)
Esmaspäev, 20. mai
7.30 Missa (Maarja kirik)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 21. mai
7.30 Missa (Maarja kirik)

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

Kallis Siiri!
Meie kaastunne sulle kalli
elukaaslase
URMASE
surma puhul.
Töökaaslased
Märjamaa haiglast

16

TEENUSED

Katusetööd. Tel 5610 4531

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

Plastikvaadid 200 l. 5803 3282

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee

96 Magda Linnamägi
92 Herbert Pikani
91 Linda Lants
90 Amanda Maalinn
87 Osvald Veesalu
84 Õilme Aak
84 Arved Randoja
82 Eili Seimann
82 Laine Kaljuvee
81 Maie Vanatua
80 Maie Šaljuta
77 Leili Pintsaar
77 Maive Saaliste
77 Eino Jair
76 Ainu-Koidula Liivapalu
70 Nadežda Roosi
70 Lembit Tondi
70 Robert Rozalka
70 Reet Alu

Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse puutub, küll koos lahenduse
leiame. Marko, tel 5399 2362
Ehitus ja remont Sinu koju.
Tel 5668 3421
Muruniitmine Märjamaal ja selle
ümbruses. Tel 514 7664
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
Elektritööd, mõõtmised, audit.
Tel 524 2961
lauknaelekter@hot.ee
Miniekskavaatori ja minilaaduri
teenus. Multiliftkastide rent.
www.usin.eu. Tel 554 7270

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

65 Väino Vilumaa
65 Raul Unga
65 Galina Vomm
65 Sirje Tiits
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Kallis vend
Lembit Tondi!
Südamlikud
õnnitlused 70 aasta
juubeliks.
Soovime Sulle
tugevat tervist!

MÜÜK
Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte ja
paigaldus. Hinnad soodsad.
Tel 505 4355
Müüa lõhutud küttepuud. Küsi
meie pakkumist! Minu Küte
Tel 600 6613, 5197 1066

TÖÖ
Pakume tööd: autolukksepp /
automehaanik
Autode remont ja hooldus. Töökoht: Kohila vald, Hageri küla.
Lisainfo tel 515 0153,
neolundinfo@hot.ee

Müüa tooreid lõhutud küttepuid.
Tel 5190 6548
Müüa tomatitaimi ja muud.
Sihi tn 2 Märjamaa alev.
Tel 519 46 400
Müüa killustikku, liiva ja mulda
koos transpordiga.Tel 5452 2449

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

Otsin 2-3toalist üürikorterit
Märjamaal.
(Kristjan, tel 5837 6787)

KIVI JA MOODULKORSTNATE EHITUS,
REMONT,
PLEKITÖÖD
Tel 554 8699
edissonehitus@gmail.com

Märjamaa TÜ annab
rendile Edu poe kõrval
asuvad ruumid
(endine juuksur)
Märjamaa TÜ annab
rendile endise
lillepoe ruumid
Tel 506 5660

EDU KAUPLUSES
igal teisipäeval

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

Õde Linda perega
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