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Märjamaa Folgi
külaliskollektiivide esinemised
Reedel, 2.augustil
11.00 Rapla Hooldekeskuses Hollandi kollektiivi Piermachochel kontsert
12.00 Märjamaa Coop´i parklas Hollandi kollektiivi De
Iesselschotsers kontsert
12.30 Rapla keskväljakul Venemaa kollektiivide Karusel ja Okolitsa kontsert
13.30 Märjamaa keskväljakul Ukraina kollektiivi Perlynka kontsert
17.00 Vana-Vigala folkloorilaagris Ukraina kollektiivi
Perlynka kontsert
19.00 Kivi-Vigalas Hollandi kollektiivi Piermachochel
kontsert
19.00 Pärnu-Jaagupi rahvamaja õuel Hollandi kollektiivi De Iesselschotsers kontsert
19.00 Tarsi talus Venemaa kollektiivide Karusel ja Okolitsa kontsert
Kõik kollektiivid teevad tutvustava etteaste festivali
avamisel 1.augustil Märjamaa keskväljakul ja esinevad
folgi peakontserdil laupäeval, 3.augustil Märjamaa lauluväljakul.
1. ja 2.augustil õpetavad külaliskollektiivid oma maa
tantse Märjamaa gümnaasiumis toimuvates festivaliklubides.
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Uus abivallavanem on Ott Valdma
25. juulil alustas Märjamaa
abivallavanemana tööd Ott
Valdma. Seitsme kandidaadi
hulgas paistis Kose vallast pärit Valdma silma kogemuste ja
isikuomadustega.
Endise vallavanema ja abivallavanemana saab ta üheksa
aasta jooksul avalikus teenistuses omandatud teadmisi ja
oskusi rakendada nüüd Märjamaa valla heaks.
Abivallavanema ametikohal tuleb kokku puutuda juba
tuttavate valdkondadega, mille juures mehe avatud suhtlus
tuleb kindlasti kasuks ja teeb paljud temaga tuttavaks!
Foto Merlin Suurna

Märjamaa gümnaasiumi direktor on
Kalle Uusma
26. juulil asus Märjamaa gümnaasiumi direktori kohale
Kalle Uusmaa.

Kalle Uusmaa on pikaaegse ettevõtja ja mitmete erinevate valdkondade projektide juhtimise kogemusega,
sealhulgas vastutustundlik
ettevõtlus, infotehnoloogia
teenused, logistika, muudatuste ja tarneahela juhtimine.
Viimased seitse aastat töötas
ta Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Alates käesolevast aastast on Kalle Uusmaa kaasa aidanud
Märjamaa valla spordivaldkonna arengule.
Sündinud on ta Tallinnas, viimased 18 aastat elab koos perega Märjamaal.
Foto Ronald Kask
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Brave Kids ehk laps õpetab last

F

olgipeo ajal näeb publik
lisaks välis- ja oma kollektiivide esinemistele
Märjamaal veel kaht
rahvusvahelise seltskonna
kava. Avame lähemalt selle
ettevõtmise tausta.

19. juulil jõudsid Märjamaale lapsed Poolast ja Ukrainast, keda võõrustab Eesti
pool. Ettevõtmisega on seotud
19 last ja 3 juhendajat. Kahjuks ei saanud Burjaatia grupp
liituda nende grupijuhi perekondlikel põhjustel ja nädal
enne projekti algust selgus, et
Maroko grupp ei saanud viisasid, kuigi algselt pidid kokku saama viie riigi esindused.
Tegemist on UNESCO egiidi
all toimuva haridusprojektiga
Brave Kids, mille eesmärk on
viia kokku maailma eri paigust
pärit erineva taustaga lapsed. Projekt võimaldab lastel
tutvustada vastastikku oma
kultuuri, õpetada töötubades
üksteist meetodil „laps õpetab
last“. Kahe nädalase laste töö
tulemusena, kahe kunstilise
juhi juhendamisel, valmib esinemiskava.
Eesti-poolne
peakorral-

daja Gaili Ilisson kirjutas Brave Kidsi olemusest lähemalt
29.05.2019 ilmunud Märjamaa
Nädalalehes. Projekt toimub
tänu kolme inimese entusiastlikule tööle: Eesti poolt Riina
Lee-Enok ja Gaili Ilisson, Poolast Jan Olinski. Eesti lapsed on
poolakate kümme aastat tagasi alustatud/loodud projektis
osalenud kolmel aastal, tänavu on tegevust esmakordselt
laiendatud Eestisse.
Märjamaa vallas on lapsed
majutatud kahekaupa peredesse. Pered pakuvad lastele
hommiku- ja õhtusööki ning
sisustavad vaba aega. 20. juulil
oli osalejatel integreerumispiknik, et omavahel tuttavaks
saada. Tavaline pilt projekti alguse piknikul on, et iga grupp
püsib omaette ringis, kuid meil
hakkasid lapsed väga ruttu
koos mängima ja suhtlema. 22.
juuli hommikupoole toimusid
Märjamaa rahvamajas tutvumis- ja integreerumistöötoad,
pärast lõunat proovid ja kell
18 nägi kohalik publik gruppide esimest esinemist, kus kolme maa noored esitasid oma
kavasid.
Alates 23. juulist on lastel
g ümnaa siumi
ruumides korralikud tööpäevad kella 9–17,
vahepeal kaks
tundi
lõunapausi. Ühise tegevuse käigus
saadakse üha
enam ka sõpradeks.
Peale gruppide
kavade
nägemist algas
kunstilistel
juhtidel (Maria
Vam Eestist ja
Ilona Krawczyk
Poolast),
tõsine (öö)töö:
nad pidid läbi
arutama kõik
nähtu,
mõtlema, millest
saab teha midagi suuremat,
milliseid ideid

Poola kava.
Fotod Tiina Gill

Ukraina kava.

Eesti kava.
saab laiendada jne, et luua üks
huvitav ühine terviklik esinemiskava. Järgnevate päevade
töötubades hakkasid lapsed
üksteisele õpetama konkreetseid oskusi, mida neil paluti
jagada. Reedel väikeste pauside ajal said kõik lapsed endale
valmistada Brave Kids kirjaga
särgid. Tegevustest ei jää kõrvale ka majutavate perede lapsed, kellele õpetavad lühikese
kava selgeks projekti kaasatud
gruppide liidrid Iryna Pukas
(Ukraina), Magdalena Glapińska (Poola) ja Karin Andesalu

(Eesti).
Eelmisel kolmapäeval harjutasid lapsed gümnaasiumi
saalis, Poola ja Ukraina õpetajad/grupiliidrid õppisid aga
eesti folkloorseid tantse, mida
neile õpetas Karin Andesalu.
Ka ajakirjanik kaasati kohe
sõbralikku töötuppa tantsima.
Missugune uus tervik sellest kõigest on valminud, seda
näeb reedel, 2. augustil kell
12.00 ja 18.00 Märjamaa keskväljakul.
Reet Saar
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Külastajaid ootavad 15 kodukohvikut
Ärni kodukohvik Kala ja
Lammas tuleb jälle!
Avatud 11–19
Oleme taas pakkumas
mõnusaid ja omapäraseid
eelroogi, koduseid, aga pisut
erilisi pearoogi ja nagu-kirsstordil- magusroogi. Jaana
Unga ja Ago Bommi duo teevad ka pisut mõnusat akustilist muusikat kella 13st ja
kella 16st Ärni õuel.
Ootame teid Märjamaa
vallas, Haimre külas, Ärni
kinnistul. Võtke kaasa sõbrad ja sugulased, et koos
nautida imelist seltskonda,
head ilma, ilusat muusikat ja
maitsvat toitu.

Nõmmekate kodukohvik
Avatud 10–15
Märjamaa, Nõmme 38.
Kodune toit portselannõudelt.
Kesu Kätering
Avatud 10–19
Sõeru talu, Kesu küla
Tel 5347 3666

Oja talu hoovikohvik
Avatud kl 11 Oja talu, Tolli
küla.
Tel: 5661 5034

Oi heldeke - üheks päevaks muutub Oja talu Imedemaaks!
Tulge pugege küülikuauku, et saada osa Alice Imedemaal kohvikust 3. augustil
Tolli külas Oja talus. Teepidu
algab kell 11.00. Pererahvas
valmistab hulgaliselt teepeo-

le sobivat maiustamiseks, ei
puudu ka soolased ampsud.
Olete oodatud meie imelisse
kohvikusse!
Sepajõe talu kohvik
Avatud 12–17 Sepajõe talu,
Valgu
Tel: 5345 5890
Sepajõe
taluhõnguline
menüü! Talu leib ja leivakatted, püreesupp, smuuti ja
midagi magusat. Tulge kõik
nautima ilusat suvepäeva
jõeäärses kohvikus Valgus!
Sulu külakohvik
Avatud 10–16 Sulu külamaja, Sulu küla
tel: 53424236

Pakutakse Sulu sokuburgerit ja külasuppi, pirukaid ja
suupisteid, kooke ja koogike-

si, kohal kogenud grillmeister.
Avatud kommi- ja šokolaadipaberite näitus ja keraamikanäitus, huvilistel võimalus
külastada kell 12.00 ja 14.00
linnukasvatus- ja mesindustalu. Alates 13.00 kohvikus
kohalikud pillimehed.
Torgo Talu Taqueria
kohvik
Avatud 12–17 Kojastu
küla, Vigala vald, Raplamaa 58°44‘37.768 N
24°12‘32.732 W
Tel: 5399 1873

Vana-Vigalast tulles keerata Avaste suunas. Nelja
kilomeetri pärast ületades
Vängla silda, keerata kohe
paremale Kosejõe tee peale ja
sõita üks kilomeeter mööda
kitsast, kuid väga korralikku kruusateed pidi, leiategi
meid.
Torgo Talu kaunil õuealal
Velise jõe kaldal on võimalus
kogeda ehtsat Mehhiko tänavatoitu. Maitsemeeli saate
hellitada vürtsika rebitud
sealiha, valge kala tequila
laimi või haruldase seene ja
musta oa tacodega. Lisaks
tacodele on võimalik proovida värsket arbuusimahla
või ananassiõlut. Torgo Talu
perenaine Kristina, kes on
töötanud kokana erinevates
riikides üle maailma, tunneb
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hästi Mehhiko kööki ja soovib teiega jagada toredaid
maitseelamusi.
Heatuju kohvik
Avatud 12–20 Palusauna
talu, Oese küla, Märjamaa
vald, Raplamaa
Tel: 5668 6693

Ploomiveini kohvik
Avatud 8–17 Laane 1a, Märjamaa alev
Tel: 514 2936
Sushi,
hapukapsasupp,
soojad pirukad, pannkoogid,
ploomivein, bool alkoholiga
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ja ilma, kohv, tee.

Vana-Vigala Jaamakohvik
Avatud 12–17 Jaama 21, Vana-Vigala rahvamaja
Tel: 5565 8763
Soojad ja külmad suupisteid. Avatud käsitöö näitusmüük.
Vana-Vigala mõisakohvik
Avatud 10–14 Hariduse tn
4, Vana-Vigala.
Tel: 5330 5966
Kiluleib, juustusai, mõisa-

kook. Lisaks müügil kohalike
väiketootjate tooted ja käsitööd.

Sauna kohvik
Avatud 11–.... Sauna 6, Märjamaa.
Tel: 509 9394
Vanamoka vahvad
tüdrukud
Avatud 11–17 Vana-Moka
talus, Kurevere külas, Märjamaa vallas.
Tel: 5648 4038

Pakume soolast ja magusat maalähedast toitu,

suitsusingist kaneelisaiani.
Oodatud on kõik suured ja
väikesed, sest kohapeal ka
ilus laste mänguväljak. Koeri kahjuks kaasa võtta ei saa,
kuna meie koer ei armasta
teisi liigikaaslasi.
Taimetoidukohvik Mõisamaal ökokeskuses Väike
Jalajälg

Vahemereline taimne menüü, põnev joogikaart.
Kohvik tegutseb koos
Elu5 Festivaliga.
Festivali kava on lk 13.

Fotovõistluse suurüllataja oli Meelis Koks

K

olmandat korda
korraldati Tiina Gilli
eestvedamisel Märjamaa valla fotopäevad,
kuhu seekord esitasid oma
fotosid 12 „valgusega kirjutajat“. Neist kõige noorem oli
Vana-Vigala põhikooli I klassi
õpilane Eliise Liira. Reedel,
26. juulil kogunesid osavõtjad kokkuvõtete tegemiseks
Märjamaa rahvamaja Ly
galeriisse, kus olid väljas kõik
esitatud tööd.

Oma tervituses kordas
vallavanem mõtet, et üks pilt
räägib rohkem kui tuhat sõna.
Ta oli rahul, et Märjamaa valla loodusest on kogunenud nii
palju ilusaid jäädvustusi ja
soovis konkursile jätku. Seekordse võistluse üks tingimusi

oli, et kõik fotod peavad olema
tehtud Märjamaa valla piires
ja 2019. aasta jooksul – sellega
lisandub valla fotomappi värskeid jäädvustusi, mida saab
kasutada valla kodulehel või
ka muude trükiste-kaartide
kujundamisel.
Enne võitjate väljakuulutamist kruvis Tiina Gill pinget
sellega, et palus esikolmiku
tööde puhul pakkuda, kelle
foto see olla võiks. Selle võistluse üks üllatusi oli aga see, et
kõik kolm esimest kohta läksid
lõpuks ühele autorile, just nii
kujunes tulemus viieliikmelise
žürii hinnete põhjal. Teine tore
tulemus on see, et Meelis Koks
– tema see üllataja oligi –, on
järjekordne uus fotograaf, kes
fotovõistluse kaudu kohapeal
esile on tulnud.

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala
kutsub
8. augustil algusega kell 18.00 Vana-Vigala rahvamajja
projekti

„Keskkonnasõbralikud üritused Vana-Vigalas“
avaüritusele
Teemaks: prügi ja jäätmekäitlus koduses
majapidamises. Nõu jagab ja küsimustele vastab
EJKLi tegevjuht Margit Rüütelmann
Üritus on tasuta.
Tegevust toetab KIK keskkonnateadlikkuse programm.

Fotovõistluse võitja Meelis Koks rääkis oma võidufotode
saamisloost. Esikoht tuli välgunoole tabamise eest, võrdselt
punkte saanud teise ja kolmanda koha fotod kujutasid õhtuhämarat Niidiaeda ja palju pildistatud Konuvere silda, mis
võetud üles värske nurga alt.
Foto Taimo Lehtsalu
Koks rääkis võidupiltide
saamislugusid ja valgustas
laiemalt oma pildistamisharrastust. Ta ütles, et alati ei peagi piltidega tagasi tulema, sest
looduses käimine annab elamuse igal juhul. Kingituseks
sai ta raamituna kõigi kolme
foto A3 formaadis suurenduse.
Autor ütles, et seni polegi tal
kodus ühtki oma tööd suurendatuna seinal. Lisaks sai ta ka
Photopointi kinkekaardid ja
kauni fotoraamatu.
Kuigi üks autor noppis seekord kõik auhinnalised kohad,
ei jäänud tühjade pihkudega

keegi. Igale osavõtjale ulatati
tänukiri ja poster juba 2020.
aasta kalendriga, mõlema peal
just autori see foto, mis sai žüriilt kõige enam punkte.
Tiina Gill ütles, et järgmise
fotovõistluse teema pole veel
välja mõeldud, aga võistlust ise
on soov korrata.
Lõpetagem Pentti Saarikoski mõttega: „Kunagi pole
ükski fotograaf pildistanud
midagi peale iseeenda: kaamera on tema käes ja läbi objektiivi vaatab maailm teda.“
Reet Saar
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Vana-Vigalas pandi kasvama
kaks pühendusega tamme

L

õppenud nädalavahetus oli Vana-Vigalas
täidetud oluliste
sündmustega: siin
pidas oma kokkutulekut Eesti
looduskaitse selts ja toimus
„Unustatud mõisate“ külastusmäng, mis tõi mõisaga
tutvuma palju inimesi. Sellega
haakus väga hästi tammede
istutamine, mida tegi kunagiste mõisaomanike järeltulija
Andreas von Uexküll oma
perekonnaga.

Vigala osavallakogu esimees Meelis Välis rääkis mõisapargi jõeaasal toimunud tseremoonial, et Uexküllid olid väga
looduskesksed, kes istutasid
teede äärde alleesid ja kasvatasid triiphoonetes eksootilisi vilju. „Hea meel on tõdeda, et tänu
Reet Nurgesele on tihe koostöö
suguvõsa esindajatega kestnud
ligi 30 aastat,“ lisas Välis.
Andreas von Uexküll alustas oma sõnavõttu eesti keeles suure tamme varjus, kuhu
osalised varjusid selle suve
kuumima päeva päikeselõõsa
eest: „Mina ja minu pere oleme
väga tänulikud, et oleme täna
siin Vana-Vigalas.“ Edasi jätkas
ta inglise keeles, mida tõlkis ja
omapoolsete kommentaaridega täiendas Reet Nurges. Kuulsime, et Uexküllid on Vigalaga
seotud juba 13. sajandist. VanaVigala majoraatmõis oli Eestis
üks vanemaid ja suuremaid,
mis oli ainult ühe perekonna
valduses. Mõis oli üks selle
piirkonna poliitilise, usuelu ja
majanduse keskus. Andrease
vanaisa Berend pidi siit pärast
I maailmasõda ja seoses Eesti
iseseisvumisega lahkuma, kui
Eesti riik mõisa võõrandas,
kuid ta rääkis alati elust VanaVigalas ja siinsetest traditsioonidest väga positiivselt. Perekond on olnud kohapeal suur
kinnisvara arendaja, kui kasutada tänapäevast mõistet.
„Vanaisa rääkis väga palju
puudest, mida ta ise ja tema
esiisad siia on istutanud. Olu-

Andreas von Uexkülli aitasid tammede istutamisel lapsed Adele, Mathilde ja Johannes.
Fotod Reet Saar
liseks pidas ta lehisealleesid
Kivi-Vigala ja Teenuse suunal
või tamme- ja pärnaalleed
Märjamaa tee ääres,“ vahendas
Andreas von Uexküll vanaema
Ingridilt kuuldut. (Vanaisa Berend sündis 1879. ja suri 1963.
aastal, abikaasa oli temast 41
aastat noorem. Ka vanaema jutustas siinsest elust väga palju.)
„On väga meeldiv olla siin Uexküllide perekonna esindajana
ja jätkata puude istutamise
traditsiooni. Istutan kaks puud:
üks on pühendatud mu vanaisale ja teine Vigala rahvale“.
Istutamise juures olid ka
Andrease eestlannast abikaasa
Mariliina ning kolm last: Johannes (14), Adele (12) ja Mathilde
(8). Muide, ka nende nimed on
pandud esivanemate järgi.
Märjamaa vallavanem Merlin Suurna tänas, et perekond
on oma juurte juurde tulnud,
hoiab ja kannab edasi oma traditsioone ja annab kogukonnale võimaluse sündmusest
osa saada. „Tammepuu paistab
looduses silma oma tugevuse
ja juurtega. Juured, millest te
nii kõvasti kinni hoiate, on väga

Andreas von Uexküll näitas valla esindajatele vanu fotosid Vigala
mõisast.
olulised,“ rõhutas Suurna.
Kohalikud abilised hoidsid istikuid, kui külalised kühveldasid juurtele mulla peale.
Väike tütar aitasid puukesi
kasta. Et tammed kasvuhoo sisse saaksid, „loitsiti“ Krista
Tõldmakeri eestvedamisel ja
tantsusamme seades puudele
sõnad peale. Lõõskava päikese
eest varjuti laululavale, kus külalised vastasid küsimustele ja
tehti ühispilt.

Andreas rääkis, et kohtas
oma tulevast abikaasat 2001.
aastal varietee Bel-Etage laval,
kus naine laulis ja „armusin
silmapilkselt“. Diplomaat Andreas von Uexküll oli viimati
Rootsi suursaadik Somaalias.
Pere kolis just Aafrikast tagasi Stockholmi. Lapsed hakkavad seal õppima ingliskeelses
koolis, Mariliina jätkab tööd
riigikantseleis ja Andreas Rootsi välisministeeriumis. Tema

31. juuli 2019

7

Märjamaa Nädalaleht

Ülevaade ehitamiste hetkeseisust

M

ärjamaa vallal
on käsil mitmed
suured ehitused.
Järgnevalt ülevaade tööde hetkeseisust.

SA Märjama Valla Spordikeskuse nõukogu esimees
Mart Tilk ütles, et spordihoone
ehitustööd on küll 2–3 nädalat
graafikust maas, kuid midagi
hullu ei ole. Selle põhjuseks on
ehitusprojekti muudatused ja
parandused – kuna projekt on
valminud nii ammu ja ei olnud
tema sõnul kõige parem, siis
on tulnud seda täiendada. Seetõttu ei saanud varem tellida
ka betoonkonstruktsioone, tehastes on nende valmistamisel
aga järjekorrad. Praegu on käsil
müüritööd ja ettevalmistused
montaažitöödeks. Augustis on
plaani kohaselt betoonelementide paigaldamine ja septembri
jooksul peaks hoone saama katuse alla.
Märjamaa Pillerpalli las-

diplomaadikarjäär on 20 aasta pikkune. Mees on töötanud
diplomaadina ka Eestis ja Washingtonis.
Oma Eestis-käikude ajal tuleb pere ikka Vigalast läbi. Paari aasta eest satuti siia ka just
mõisapäeval. Kuna Mariliina on
pärit Tartust (tema isa on kunagine balletitantsija ja lavastaja
Ülo Vilimaa), siis käiakse Eestis
igal võimalusel. „See on lihtsam, kui elame taas Rootsis,“
lisas naine.
Ärge kartke pööraseid
mõtteid

Milliseid muudatusi näeb Andreas Vigalas?
Ta esimene külaskäik siia
oli 1986. aastal. „Siis võeti mind
lennujaamas vastu ja sõitsime
mööda väga kehvi teid pealinnast välja. Tegime peatuse
Velise jõe sillal, kaugemale ei
saanud minna. Vaatasin jõge
ja mõtlesin, et see viib VanaVigalasse. Esimest korda tulin
päriselt siia 1991. aastal. Kohtusime ametikooli õpetajate-

teaias on käsil teise etapi sanitaartehnilised, viimistlus- ja
elektritööd. Samuti kolmanda
etapi põrandate lammutamine
ja betoneerimine. Ümber maja
käib sokli ja seinte soojustamine, pööningul ehitatakse ventilatsioonisüsteemi. Plaanide
kohaselt peaksid lapsed saama
majja tulla 19. augustil. Töövõtja Eviko Ehitus OÜ ja Eviko AS
kinnitusel jõuavad nad selleks
ajaks keldriruumid ja kolm
muusika- ja kunstikooli poole
jäävat rühmaruumi lasteaiale
üle anda.

Valgu põhikoolis on käib
uue küttesüsteemi ehitus, lõpusirgel on lasteaia ja köögiruumides tehtavad tööd. Seni
andsid vanas mõisamajas sooja
12 ahju ja elektriküte, nüüd tuleb pelletiküte. Torustikud on
juba paigas ja katlamaja senises garaažis koha saanud. Mõisamaja paksud müürid avaldasid puurijatele korralikku
vastupanu. Läinud neljapäeval

ga, jalutasime pargis. Oli väga
meeldiv olla. Nüüd on mõis
väga ilusasti restaureeritud.
Näeme kohapeal suurt arengut,“ jutustas Andreas.
Reet Nurges lisas, et Andrease esimese külaskäigu ajal
Vana-Vigalasse oli kaasas ka
vanaema Ingrid, kes kohtus
kutsekooli õpilastega. Ingrid lõi
sidemed Vigala kiriku ja kogudusega, neil oli sõpruskogudus
Stockholmis.
„1992. aastal käisin Andrease onu Borisiga vahetamas
Vene rublasid Eesti kroonide
vastu ja kinkisin talle ühekroonise mündi. Eelnevalt osalesid
külalised ka kutsekooli lõpuaktusel. Meil on värvikaid mälestusi, sest paljud perekonna
liikmed on külastanud Vigalat.
Viimati külastas Boris von Uexküll juunikuus siin laulupeotule vastuvõtmise tseremooniat,“
rääkis Nurges.
Andreas (48) pidas oma 30.
sünnipäeva Vana-Vigala mõisas, pere kaks vanemat last on
ristitud Vigala kirikus. „Oleme
Vigalas tähistanud meile oluli-

peetud ehituskoosolekul arutati radiaatorite paigaldamise
üksikasju. Lisaks soojustatakse
katusekorrus ja tuleb välisuste
vahetus. Samuti paigaldatakse hoonele piksekaitse, mida
seni ei olnud. Ehitaja on Kyte.
ee OÜ, kellel on tellijaga väga
hea koostöö. Oma tegemistega
ollakse graafikus. Objektijuht
kinnitas, et 5. augustil võivad
lasteaia lapsed oma ruumides
taas alustada. Õppeaasta alguseks saavad valmis tööd ka kooli poolel.
Märjamaa gümnaasiumis
on käsil nelja Tamme tee poolse
klassiruumi täielik remont. Lisaks saavad kümme klassi uue
valgustuse ja ripplae. Remonditakse ka vana osa põrandad.
Samuti saab osa klasse uue
mööbli.
Märjamaa ujulas on remonditööd lõppenud, kuid hüdroisolatsioon peab nõutava aja
kuivama. Seetõttu ei saa ujulat

si sündmusi ja alati olen olnud
siin väga õnnelik Tunnen end
Vigalas väga koduselt,“ kinnitas
Andreas.
Vana-Vigala mõisa saalis
said külalised osa särtsakast
folkloorsete tantsude kavast,
mida esitas Kivi-Vigala memmede rühm Kullerkupp ja
täiendas Aili Soonberg kandlemänguga. „Minu vana-vanavanaonu Boris (Berend von
Uexküll (1793–1870)) oli väga
musikaalne ja armastas just
selles saalis klaverit mängida,
siia kutsuti Euroopast ka tuntud muusikuid esinema. Aitäh,
et olete toonud muusika mõisa
tagasi!“ ütles Andreas.
Pärast kontserti saalis järgnes õpetajate toas vestlusring,
millest võtsid osa Märjamaa
vallavanem,
osavallavanem,
osavallakogu esimees, kooli
direktor, valla keskkonnaspetsialist ja Reet Nurges. Külaline
tundis siirast huvi kohaliku ettevõtluse, probleemide ja arengute vastu. Tal on hea meel, et
mõisas tegutseb kool – haridus
on arenguks nii oluline. And-

avada folgipeo ajaks, nii nagu
see varem on olnud, kuid ka 5.
august pole kaugel. Ujula juhataja Elik Roopärg selgitas, et
avariiremondi käigus kindlustati suure basseini kandetala,
mis oli suure basseini läbijooksu tõttu kannatada saanud.
Seoses sellega kooriti ühelt
ülevoolu rennilt maha vana
hüdroisolatsioon, mille taga oli
pragu, puuriti põranda valukihtidesse avad, millesse „süstiti“
spetsiaalset vaiku ja seejärel
kaeti suure basseini ülevoolurenn uue hüdroisolatsioonikihiga. Töid tegi Langeproon Inseneriehitus OÜ, kes on Eestis
ainus sellistele töödele spetsialiseerunud ettevõte. Materjali
kuivamine võtab aega kümme
päeva. Roopärg rõhutas, et
kaasaegsete materjalide kasutusjuhistest tuleb kinni pidada,
sest nii tagatakse ujulas tehtud
töödele antud garantii.
Reet Saar

reas tõi välja maailma suundumuse, et inimesed kolivad
linnadesse ja on suur väljakutse, kuidas hoida elanikke kohapeal. Ta küsis, millega meelitate
inimesi siia kanti elama, mis
on see sõnum? Vallavanem tõi
välja hea infrastruktuuri Märjamaal, roheluse, turvalisuse, kus
lastel hea kasvada, aga ka selle,
et linna pole kauge tööle sõita,
kui kohapeal rakendust ei leia.
Külaline tundis huvi, mis on
saanud kunagisest linakasvatusest ja Vigala humalasest õllest. Linakasvatus on tänaseks
lõppenud, aga menukast õllest
polnud keegi kuulnudki. Ta
arutles, et oluline on leida eriline toode ja luua selle ümber
lugu, see võib tuua majanduslikku edu. „Ärge kartke mõelda
pööraselt,“ julgustas Andreas
von Uexküll. Ta näitas vanu fotosid mõisast. Lisas sedagi, et
see paik siin on jätkusuutliku
elu näide.
Pooled kinnitasid, et kontaktid jätkuvad.
Reet Saar
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Kokkutulekut pidas kunagise Peru kooli pere
20. juulil said Vana-Vigala rahvamajas kokku endised Peru
kooli lõpetajad ja õpetajad.
2019. aastal möödub 90
aastat ajast, mil valmis uus
Peru kooli hoone. Tegemist oli
juba neljanda koolihoonega,
mis tänu külarahva südikusele
ja jonnile peale põlengut taas
üles ehitati.
Maja erakordsus väljendus
ka selles, et tegemist oli Eesti
suurima puuehitisega sellel
ajal.
Suures koolis kees elu täie
hooga, kool muudeti 1944
seitsmeklassiliseks ning aastatel 1951–58 kutsuti kooli kogunisti mittetäielikuks keskkooliks. 1969. aastal hävis kool
tulekahjus ning õpilased jätkasid mõned aastad õpinguid
vallamaja ruumides. 1972.
aastal avati juba uus kool KiviVigalas.
Koolidel on tavaks tähtpäevadel kokkutulekuid korraldada aga Peru kooliga on
läinud nii, et läks maja ja kadus
ka kokkutulekute plaan. Klassiti on ikka kokku saadaud
aga seda, et kogu koolipere
kokku saaks, pole varem juh-

tunud. Tänu
endistele õpilastele ja Mare
Ülemaantele
sai see mõte
teoks. Korraldajate suureks
üllatuseks ja
kõigi rõõmuks
saabus osalisi
kokku üle 150.
Vanim kokk ut u lek u l i ne
oli 88aastane
õpetaja Rudmilla Annusver. 1949. aastal lõpetanud
lennust
olid 1929. aastal ehitatud Peru koolimaja.
kohal Juta Umalas ja Mihkel
Suurna kui ka Vigala osavallaNaams.
vanem Priit Kärsna.
Kokkutulekule
andsid
Ettekande kooli kujunemikohe alguses hoo sisse Vigala sest, ajaloost ja tähtsusest oli
pillipoisid Ken-Andre Tamm ette valmistanud Peru kooli vija Marten Kaljas, kes meele- listlane, meditsiinidoktor Jaak
olu loomiseks mängisid vanu Uibu. Vilistlaste nimel võttis
rahvalikke pillilugusid lõõtsal sõna ka emeriitprofessor Mihja karmoškal. Oli ju pillimäng kel Naams.
ka Peru koolis au sees. Edasi
Peale kõnesid mindi ühiläks asi juba ametlikumaks ja selt Vana-Vigala raamatukogu
kohale tulnuid tervitasid nii juurde, kus istutati Peru kooli
Märjamaa vallavanem Merlin mälestuseks õunapuu. Eda-

si järgnes kokkutulek suure
„söögivahetunniga”, kus kõigile osalistele suppi ja maitsvat
kringlit pakuti. Avatud oli ka
Kesu Käteringi kodukohvik ja
edasi suheldi juba vabalt. Oli
kuulda toredat äratundmisrõõmu ja elevust. Olemisele
lisas särtsu kaunis suveilm ja
Wäega Wärgi lõõtsanaiste esinemine.
Astra Põlma

Peru kooli ajaloost 1841-1969
Jaak Uibu, Peru kooli õpilane 1953–1956

E

ttekanne Peru kooli
mälestuspäeval
20. juulil 2019

Peru kool (vanades kirjades ka Pero kool) töötas 19. sajandil 59 aastat ja 20. sajandil
69 aastat, kokku 128 aastat,
mis on viis inimpõlve. Mul on
lihtne meeles pidada Peru kooli algust, sest minu sündides
oli kooli asutamisest täpselt
100 aastat. Enne 1841. aastat teda veel ei olnud ja peale
1969. aasta tulekahju enam ei
olnud, aga 128 aasta vältel ta
tegutses. Kooli olemasolu ajal
toimusid suured ajaloosündmused, mis mõjutasid õpilaste
saatusi. Minu katse sellest ülevaadet anda käib küll üle jõu,
aga proovime siiski.

Öeldakse, et sõda lõpeb
siis, kui sureb viimane selles
osalenud sõdur. Seega võib
öelda, et Peru kooliga seotud
mälestused elavad praegu oma
kunagiste õpilaste, õpetajate
ja kooliteenistujate südameis,
aga neid jääb vähemaks ja vähemaks, kuni Peru kool jätkab
elamist vaid mõnes raamatus,
muuseumis ja arhiividokumentides. Ka mina kasutasin
selle ülevaate tegemisel Mihkel Aitsami suurepärast Vigala
kihelkonna ajalugu, MonikaAino Borodavko ja Helle Saia
diplomitöid ning Anne Viirma
magistritööd, millele lisasin
isiklikud mälestused. Praegu
on õige aeg mälestusteks, sest
neid saab veel omavahel jagada.

Esimese kooli Vigalas ja ainukese rahvakooli Läänemaal
asutas Vigala praost Embken
aastal 1687. Selle tegevus
nähtavasti lõppes praosti surmaga viis aasta hiljem. Peagi
algas Põhjasõda ja seejärel
katk. Vigala jäi nii lagedaks, et
puudus rahvas, kes oleks lapsi
kooli saatnud.
Enne Peru kooli juurde minekust pean käsitlema Oese
kooli ja enne Oese kooli peaks
ütlema paar sõna parun Boris
von Uexkülli kohta. Aga ma ei
saa rääkida Vigala õigusest,
mille väljakuulutamisest möödus just nädal aega tagasi 230
aastat. Boris von Uexküll oli
Vigala õiguse väljakuulutaja
Berend Johanni vanim poeg.
Borisi elu lõpuaastail kutsuti

teda Vigala pimeparuniks. Oli
Hegeli õpilane, pidas temaga
kirjavahetust ja tundub, et Hegeli maailmakäsitlus hakkaski
toimima Vigalas.
Mina arvan, et see parun
armastas eesti rahvast, oli estofiil, sest oma rikkust kasutas
ta koolide rajamiseks ja sisustamiseks, oli eestvedajaks kirikuhoone laiendamisel aastatel 1844–45 tänase suuruseni.
Ta oli võlgades ja vabanes neist
alles peale naitumist tubli
neiuga, kes tal üle kolme rubla päevas ei lasknud kulutada.
Boris asutas köstrikooli 1823.
aastal Vigala köstrimajasse ja
võttis kulud enda kanda. Ta
lasi ehitada Oese kooli 1833. ja
Jädivere seminari 1844. a.
Oese kooli õpetajate palk
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Klassipilt aastast 1930.
tuli mõisast ja õpilased said
toetustki. Oese kooli jaoks lasi
ta trükkida Münchenis eestikeelse noodiraamatu. Oese
kool oli ka põllutöökooliks,
mille praktikabaasiks tänases
tähenduses oli Vana-Vigala
mõis. Seal oli õpetajaks aastakümneid Jaan Eisen, kelle
õpilastest kümme läksid mõisavalitsejateks! Lauluõpetuse
ja pillide valmistamisega pani
Boris aluse muusikaelule Vigalas, mis puhkes õide sajandi
lõpu poole.
Boris von Uexküllil oli ka
tehnikainstituudi asutamise
idee, millega ta pöördus Tallinnas Kanuti gildi poole. Kahjuks gildi vanematekogu pidas
seda kauge tuleviku küsimuseks ja tehnikaülikool pidi ootama. Nii Vigalasse tehnikainstituuti ei saanud, aga olgem
rahul sellega, et ühest Vigala
tüdrukust on saanud 175 aastat hiljem tehnikaülikooli rektori elukaaslane.
Peru kool ja põlengud

Peru kool asutati 1841. aastal
mõisakoolina, mis oli määratud üksnes tütarlastele. Neid
oli 15 ümber. Õpetati lugemist,
kirjutamist, käsitööd ja kombekat käitumist. Pühapäeviti
sõidutati lapsed koos õpetajaga kirikuteenistusele. Kool
lõpetas mõisakoolina oma
tegevuse 1853. aastal ja viidi
üle valla keskele Lõo külasse
Peru tallu. Sellest saigi kool
oma nimetuse, mis sellest,
et tosin aastat hiljem. Samas
hoones paiknes ka esimene
kauplus Vigalas. Kolme aasta

pärast nähtavasti lõpetas kool
oma tegevuse, sest ta kadus
aruandlusest, aga ilmub jälle
1875. Algperioodil 40 aasta
vältel (1841–1881) valmistas
kool ette perenaisi, kes oskasid sööki valmistada, käsitööd
teha, kuid ka lugeda. Hiljem sai
tütarlastekoolist segakool, kus
poistele õpetati veel käsitööd.
1889. aastal lammutas
mõis Oese koolimaja, sest oli
sattunud vastuollu kooliõpetaja Jaan Beipmanniga, kes
avaldas vastalisi artikleid
ajakirjanduses. Parun Boris
oli surnud 1870. a ja mõis oli
läinud teisele omanikule. Kool
liideti Peru kooliga. Selle vana
hoone hiljem lammutati ja ehitati samasse kohta suurem,
mis valmimisel 1903. aastal
paraku maha põles. Tuli sai
alguse höövlilaastudest (Peru
kooli esimene põlemine).
Veel kord püstitati samale
kohale 1905. aastal koolimaja,
mis ehitati Bernhard Laipmanni plaani järgi. (Tema ise
lasti maha 1906. a jaanuaris).
Kindral Bezobrazovi karistussalk tahtis kooli maha põletada, kuna seal oli peetud
rahvakoosolekuid ja lauldud
mässulisi laule. Pastori eestkostmine seekord aitas – ei
põletatud.
1906.–1907.
õppeaastal
koolitöö seisis, kuna puudus
õpetaja. 1902. aasta ajalehes
Teataja kirjutati: „Vigala kooliõpetajal on lapsi 70 ümber
õpetada, mis on ühe mehe
rammule liig …“ Kus oli ikka
ühel mehel tol ajal imetletav
ramm: tänapäeval on Kivi-Vigala põhikoolis õpilasi poole

vähem ja õpetajaid kümme
korda rohkem! Kas kasvatustöö oli sel ajal tasemel? Pidi
olema, sest selle põlvkonna
õpilased võitlesid hiljem Vabadussõjas ja võitsid!
Peru kooli teine põlemine oli 1910. aastal. Seejärel
paigutati kool ajutiselt vallamajja. Vallavolikogu otsustas
ehitada uue koolihoone seltsimaja juurde ja see valmiski
järgmisel aastal. Anne Viirma
kirjutab selle aja koolist: „Peru
kooli tegevust on raske üle
hinnata. Tegemist oli suure
õpilaste arvuga kooliga ning
kohustusliku
kolmeaastase
õppeajaga paljud ei piirdunud,
vaid õppisid veel üks-kaks aastat lisaks.“
Paraku 1926. aastal pääses tuli taas lahti – see oli
Peru kooli kolmas põlemine.
Hävisid ka ümbruse hooned
ja talud. Tuli sai alguse koolimajast, kus kooliteenija leiba
küpsetas. Prits oli veepuudusel kasutu. Põles ära koolimaja, postkontor, seltsimaja,
kauplus ja Põlde talu, kokku 9
hoonet. Täiesti peavarjuta jäi

9
10 perekonda. Hans Laaguse
korteris hävis ka Vigala muusikaseltsi raamatukogu – noodid.
Aga Vigala mehed ei jätnud
jonni (kuhu sa ikka pääsed!) ja
juba 1929 valmis Poltsi männikus kahekorruseline puust
maja, mida meie mäletame. Oli
nii suur maja, et aastas oli kütteks vaja 100 sülda kasepuid
või nõukogude perioodil 300
ruumi tooreid puid. Nõuded
kehtestati kaevule. Õpilasi oli
koolis 160 ringis. Internaat oli
planeeritud 90 lapsele, aga jäi
varsti kitsaks. Majanduskulud
maksis kinni vallavalitsus,
õpetajate palgad aga riik. Kool
sai töötada vaid paar aastat,
kui avastati majaseen. See vist
tuli niiskest saepurust. 1931.
aasta suvel võeti teise korrus
põrandad üles ja alustati seenega põhjalikku võitlust.
Teisest ilmasõjast tuli kool
kahjustamata välja, kuid neljas ja viimne Peru kooli põlemine oli 2. märtsil 1969.
Noor Ando Leps saadeti uurima, aga kuritegu ta ei tuvastanud. Ja taastamata hoone jäi.
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Nagu teate, ehitati selle
asemel kool Kivi-Vigalas 1972.
a mõisaaegse rehe kõrvale.
Aastal 1997 paigutati Peru
kooli asukohta tee veerde mälestuskivi.
Õpetajatest

Meelde jäänud õpetajatest nimetan esimesena Jüri Rukkit.
Kui ta määrati 1945. aastal
Peru kooli direktoriks, oli ta
õpetajana töötanud juba 27
aastat. Minu ajal ta elas endises vallamajas, kus oli ka internaat. Vahel, kui tubade vahel läks nuudisõjaks (käterätt
seoti otsast sõlme ja sellega
virutati), siis tema tuli võitlust
rahustama.
Jüri Rukki nõudis, et allkiri peab olema loetav ja sellest
olen püüdnud senini kinni
pidada. Kui ei olnud suhkrut
saadaval, siis ta lohutas meid,
et sest pole midagi – inimesed
õpivad niimoodi kombineerima. Mitukümmend aastat tegi
ta koolide klassidest päevapilte. Need on äratuntavad Jüri
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Rukki selge käekirjaga varustatud selgitusest, mis klass ja
kunas on pildistatud. Mul oli
õnn olla ka tema tütre õpilane – Viivi Rukki õpetas eesti
keelt ja kirjandust Pärnus Lydia Koidula koolis, kus õppisin
peale Peru kooli lõpetamist.
Sügav austus on selliste inimeste ees.
Minu ajal oli Peru kooli direktoriks Aliide Viikmaa, kellest on mälestus kui tõsisest
ja nõudlikust inimesest. Alles
seda ettekannet tehes sain teada, et ta oli algul lauluõpetaja,
juhatas mitmeid muusikakoore, käis kooriga laulupeolgi.
Üks teda iseloomustav looke
1944. aasta kevadest, kui veel
sõda käis. Tema juurde tuli
muusikaseltsi esimees Madis
Sume (minu Raba kooli pinginaabri Arvo Sume isa). Tuli, et
arutada koori loomist Vigalas.
Koorist ei tulnud sõjaajal välja,
aga naisansambel ligi 20 lauljaga loodi ikka.
Järgmisena nimetan Vigala mõisa kupja poega Mihkel
Saiat, kes oma alghariduse sai
Peru koolist. Kes teda õpilastest ei mäletaks! Imemees. Ta

tuli Perule 1945. aasta lõpul
Eesti Laskurkorpusest. Tal ei
olnud muusikalist haridust,
aga tänu oma talendile ja entusiasmile sai temast Vigala
muusikaelu hing, õpetajatööst
ja spordijuhist rääkimata. Küll
oli tal jõudu organiseerida orkestreid nii koolis kui ka rahvamaja juures ja korraldada
piduõhtuid.
Tema kasutütar Saima Tulvik mängis orkestrites saksofoni ja oli hiljem õppejõud
Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Mihkli enda tütar Helle Saia tegi diplomitöö Vigala
muusikaelust ja seda juhendas
Tõnu Kaljuste isa prof Heino
Kaljuste. Kolmandaks Vello Tikerpalu, kes jätkab Mihkel Saia
laadis Muhumaal. Saaremaa
leht kirjutas: „Mis muhulastel
viga, neil ju Vello Tikerpalu.“
Üks asi on siiski hinge peal:
kui netiotsingusse sisestasin
„Mihkel Saia“, siis tuli sealt
vaid paar viidet – me ei tunne
enam oma kangelasi – inimeste mälu on lühike ja uued põlvkonnad paratamatult unustavad endised ajad ja inimesed.
Helge mälestus on õpetaja Liis Võhandust. Mul juhtus
viiendas klassis üks äpardus
– keegi tuli ootamatult klassiruumi ja õpetaja nii ehmatas,
et tal kukkusid prillid lauale.
Kõik hakkasid naerma, aga
mina ei saanud enam naeru pidama ja mind saadeti klassist
välja. Hiljem, juba kuuekümnendate aastate algul Tartus,
käisime tal külas koos Villem
Tammemäe ja Kusta Rummaga. Esimest korda nägime siis
elektrilist kohviveskit, mille
Leo Võhandu oli Ameerikast
toonud.
Alati südamlik Ellen Aitsam lahkus meie hulgast igavikku alles hiljuti. Tema rääkis
toreda loo oma elust. Oli juba
Vigala põhikooli aeg ja direktoriks oli Harri Kivi. Ellen oli
külastanud kolleege, ajanud
head juttu ja hüvastijätuks oli
neile öelnud „Kivi kotti“. Õpetajad olid sellele kuidagi ebamääraselt reageerinud ja alles
hiljem sai Ellen oma veast aru.
Õpetaja Eduard Vitsberg
andis meile eesti keelt. Karmi sõna tema suust ei tulnud.
Aastaid hiljem käis ta ikka Vi-
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gala kiriku juures surnuaiapühal ja siis tagasisõidul Tallinna
juhtusime temaga bussis kokku ja ajasime pikki jutte. Rääkis, kuidas kolmekümnendate
aastate lõpul president Päts
esines Vana-Vigalas ja kõneles
nii eestimeelselt, et tema sai
sellest tõuke minna ülikooli
eesti keelt õppima. Veel kuulsin temalt, kuidas minu vanaisa käis Tallinnas põllumajandusmaksu alla tingimas. Tema
oli aidanud vanaisa kõrge ülemuse juurde, kuid maksu ei
vähendatud. Maksudega sunniti inimesi kolhoosi astuma
ja oma varandust kolhoosile
kinkima.
Tänapäeval ei saa ükski
endast lugupidav autor endale
lubada, et voodielu ei käsitleta.
Teen seda minagi, sest sellekohast materjali on ka Peru koolist võtta, kuigi oli karm nõukogude aeg. Nimelt oli ammu
enne mind saanud kauniks
traditsiooniks, et poisid kord
või kaks aastas külastasid
öösiti internaadis tütarlaste
magamistuba ja poisse võeti
ka vastu. See oli meelisteema,
mida arutati siis kaua nii õpetajate toas kui omavahel – kes
kelle juures käis ja mida seal
tegi. Vist olid ka karistused,
aga neid ma ei mäleta. Seda
ma mäletan, et mina ei käinud,
millest on muidugi kahju.
Igatahes olid meil paljudel
oma pruudid ja peigmehed. Ka
minule seitsmendas klassis
meeldis üks viienda klassi plika. Omavahel me ei olnud, aga
tantsisime ringmänge meelsasti. Riivel Päärni oli minu
sõber ja ka temal oli tütarlaps,
nii et me käisime neljakesi
kambas. Veel on meeles, et
Saia Mihkel küsis kord viienda
klassi tüdrukult, mis seal tüdrukul pluusi rinnataskus nii
pungitab ja ise kontrollis seda
taskut väljapoolt. Kõigil oli lõbus ja tüdruk ise punastas, aga
ei pahandanud ühti.
Selle helge mälestusega on
ka sobiv lõpetada. Suur tänu
Mare Ülemaantele, kelle ettepanek käsitleda lühiettekandes Peru kooli ajalugu hoidis
mind kuu aega mälestustes
kinni.

31. juuli 2019

11

Märjamaa Nädalaleht

Märjamaa Valla Puuetega Inimeste Ühingu
väljasõit 6. augustil
Märjamaa rahvamaja
eest kell 9.00 Tallinnasse (botaanikaaed,
teletorn). Võta kaasa
sularaha 10 eurot ja
midagi süüa.
Oleme tagasi hiljemalt
16.00
Kohtade arv piiratud, helistades 5335
8261 Helle Pärn, saab
end väljasõidule kirja
panna.

Parekite esiisa,
Valgu Vanamõisa Jüri
(1665–1746) järglaste
7. kokkutulek on laupäeval, 10. augustil 2019.
Kogunemine Valgu bussipeatuse juures kell 12.00.
Märjamaa poolt tulijad võivad peatuma jääda Kukeristi
tee otsas, Sõmmera talu juures, kust algab meie rännak
Vanamõisa külas.
Väldime liigset jalavaeva.
Kaasavõetud leivakotid hea
ja paremaga harutame lahti
Tipu õuel.
Kui sa ei kanna priinime
Parek ja ei tea ka ühtegi
sellenimelist esivanemat,
siis vaata Genist, kuidas
oled sina seotud Vanamõisa
Jüriga või kogu Valgu-Vanamõisa külaga:
ehk leiadki põhjuse meie
kokkutulekul osaleda.
Vajadusel küsi täiendavat
infot: silvi.tons@gmail.com
tel 5646 6151

Varbola Lasteaed-Algkool pakub tööd
alates 1. septembrist 2019
(tööle asumisega 21. augustil)
• klassiõpetajale (0,75 ametikohta)
• muusika- ja kehalise kasvatuse õpetajale koolis (0,5 ametikohta)
• lasteaiaõpetaja abile (1,0 ametikohta)
• lasteaia muusika- ja liikumisõpetajale (0,5 ametikohta).
Konkursil osalemiseks saada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 6. augustiks 2019
e-aadressil direktor@varbolakool.ee või aadressil
Koolimaja; Varbola küla; Märjamaa vald.
Täiendav info telefonil +372 509 1325; Varbola aedkooli direktor Eli Laaser.
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Mõisamaa ökokogukonnas tuleb eluviisi festival

A

ugustikuu esimene
nädalavahetus toob
Märjamaale folgipeo,
aga alevi lähikonnas Mõisamaa ökokeskuses
toimub Elu5 Festival, mille
korraldavad koos Gaia akadeemia ja ökokogukond Väike
Jalajälg. Festivalist on oodatud
osa saama kõik huvilised.

Laupäeval ja pühapäeval
ehk 3. ja 4. augustil on Mõisamaal töötoad, mille teemadeks
muu hulgas haridus, permakultuur ja suhted kogukonnas.
Laupäeva õhtul on kontsert ja
sel päeval on avatud ka kohvik,
kus pakutakse taimetoitu.
Pühapäeval võib laiemat

Märjamaa Vallavalitsus
kuulutab avaliku konkursi
ÕIGUSNÕUNIKU
ametikoha täitmiseks
Ootame oma meeskonda spetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on Märjamaa
vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste
õigusnõustamine,
valla esindamine õigusalastes
küsimustes, notariaalsete lepingute sõlmimine, lepingute
ja õigusaktide koostamine ja
muude õigustoimingute tegemine.
Tule kandideerima õigusnõunikuks, Märjamaa Vallavalitsuses ootab Sind põnev
väljakutse!

Pühapäeval,
4. augustil kell 10.3013.00 Elu5 festivali
raames Jüri Metssalu
juhitud retk Mõisamaa ümbruse looduslikud pühakohad
pärimuses ja tänases
tunnetuses

huvi pakkuda Jüri Metssalu juhendatav retk, teemaks Mõisamaa ja selle ümbruse looduslikud pühapaikad pärimuses ja
tänases tunnetuses. „Ootame
väga, et lisaks festivalist osavõtjatele tulevad meie kohvikusse
ja kohapärimuse retkele ka teised huvilised,“ ütles Riita Jaup.
Festivali ettevalmistuste ja
läbiviimise juures on abiks rahvusvaheline vabatahtlike rühm,
mis jõudis Mõisamaale 19. juulil. Nende viibimist siin toetab
Euroopa
Solidaarsuskorpus.
12-liikmelises grupis on noored Sloveeniast, Hispaaniast,
Soomest ja Eestist. Kaks Eesti
esindajat on Räpina aianduskoolist, üks noor Maarja külast.

Projekti mentor Riita Jaup ütles, et ka eelmises grupis oli üks
Maarja küla noor. „Erivajadusega inimese kuulumine gruppi
arendab meie kõigi empaatiavõimet,“ lisas ta.
Priit Räpina aianduskoolist
ütles, et ta on juba kaks korda
Mõisamaal olnud, nüüd siis
koos grupiga. Noor mees tahab
õppida uusi oskusi aianduses,
kohtuda uute inimestega, tutvuda kommuuni eluga ja õppida kõige selle juures rohkem ka
iseennast tundma.
Abilised töötavad aias ja
köögis, korjavad marju, kuivatavad ravimtaimi, jätkavad
maja kõpitsemist ehk teevad
töid, mis majapidamises tarvili-

Kandidaadil peaks olema:
• õigusalane kõrgharidus;
• varasem juriidiline töökogemus vähemalt 3 aastat;
• väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamise oskus ning
pingetaluvus;
• teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest, riigi- ja haldusõigusest
ning haldusmenetlusest;
• väga hea suuline ja kirjalik
väljendusoskus eesti keeles
ning ühe võõrkeele oskus
suhtlustasandil;
• kohusetunne, usaldusväärsus, korrektsus, põhjalikkus,
süsteemne mõtlemine;
• koostöövalmidus, lahendustele suunatud mõtteviis, algatus- ja vastutusvõime.

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris;
• B kategooria autojuhilubade
olemasolu;
• kogemus kohtumenetluses.
Pakume:
• mitmekesist ja vastutusrikast
tööd;
• täiendkoolituse võimalusi;
• puhkust 35 kalendripäeva
aastas;
• haigushüvitist haigestumise
teisest päevast;
• tegusat ja toetavat meeskonda.
Vajalikud dokumendid:
• ametikohale vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

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

kud. Vabatahtlike võtmine pole
kogukonnale eesmärk omaette.
Suvel, kui on tegevusi rohkem,
on teretulnud suurem grupp,
talvel on olnud üksikud vabatahtlikud, kuid siis pikema perioodi jooksul.
Ökokogukonda vabatahtlikena tulnud noori huvitab
kõige muu kõrval alternatiivne
eluviis. Mitmedki grupist kinnitasid, et on valmis kogukonnas
elamist edaspidi ka ise proovima. Nad tõid veel välja, et siin
on hea näha ühe grupi koos toimimist.
Reet Saar

• elulookirjeldus;
• motivatsioonikiri koos palgasoovi ja võimaliku tööle
asumise ajaga;
• kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad avalikku
teenistusse võtmise;
• muud dokumendid, mida
kandidaat peab oluliseks.
Ootame kandideerimiseks
vajalikke dokumente Märjamaa Vallavalitsuse aadressile:
Tehnika tn 11, Märjamaa 78304
või e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee hiljemalt
12. augustil 2019.
Lisainformatsioon:
personalispetsialist Evi Rooda, telefon 53056895, e-post
evi.rooda@marjamaa.ee.
Märjamaa Maarja kogudus
korraldab laupäeval,
17. augustil palverännaku
Põlva, Võru ja Kanepi kirikutesse. Reisi kulu on
20 eurot inimese kohta.
Küsi täpsemalt
Ester Suurkuuselt,
tel 5451 4957.
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Eesti Looduskaitse Selts pidas kokkutulekut Vana-Vigalas

T

änavuse Eesti
Looduskaitse Seltsi
üle-eestilise kokkutuleku valmistasid ette
Märjamaa ja Rapla looduskaitseseltsi inimesed. Väga suure
töö tegid üheskoos ära meie
valla mehed Kalev Tihkan ja
Mati Erik, kes sõitsid läbi kõik
planeeritud kohad ja tutvusid eelnevalt, kas ja kuidas
mahuvad sinna sõitma suured
bussid või autode kolonnid.

Reede, 26. juuli pärastlõunaks, kui esimesed osalejad
hakkasid saabuma, olid ettevalmistused lõpetatud. VanaVigala park ja haljasalad olid
viimseni heakorrastatud ja küla
nägi väga kena välja.
Avaõhtul oli võimalus tutvuda Vana-Vigala Hirvepargiga,
Kivi-Vigala kirikut tutvustas
kirikuõpetaja Kristiina Jõgi ja
avaraid vaateid koos selgitustega sai imetleda Avaste mäelt.
Õhtu kultuuriprogrammi sisus-

tas rändaja Hendrik Relve, kes
kõneles oma retkedest Andides. Muusikalist külakosti pakkus kollektiiv Los EstAndinos,
kes on sealtkandi muusikat viljelnud juba mitu aastakümmet.
Laupäeva hommikul tutvustati Vigala lärtsipuid ehk lehiseid. Kuna samal ajal toimus
ka „Unustatud mõisate“ külastuspäev, said huvilised käia Vana-Vigala mõisas ekskursioonil.
Pärast kokkutuleku avamist
kõneles omavalitsuse elust Vigala osavallakogu esimees Meelis Välis, Vana-Vigala tehnika- ja
teeninduskooli tutvustas direktor Enn Roosi.
Järgnes seltsi kongress, kus
valiti uus juhatus ja esimeheks
Toomas Tiivel. Raplamaa esindajat praegu juhatuses ei ole.
Looduskaitse seltsi kaks
aastat juhtinud Vootele Hansen
ütles, et kokkutulekult käis läbi
umbes 330 inimest Eesti eri
paigust. „Seltsi liikmete keskmine vanus on küllalt kõrge –

Metsandusteemalise diskussiooni avas kokkutuleku üks
ettevalmistajaid Kalev Tihkan. Paremal vastaja Erametsaliidu
juhatuse esimees Ando Eelmaa.
Foto Reet Saar
seda on ka osavõtjaid vaadates
näha,“ ütles Hansen. Ta lisas,
et igal põlvkonnal kujunevad
oma harjumused, see, mis ühele vanuserühmale on köitev, ei
pruugi seda olla noorematele.
Tegeliku looduse tundmaõppimine pole suurte massiürituste
teema, see ongi ennekõike seltsielu. Loodust saab tundma õppida ka näiteks mõne õpetajaga
koos looduses käies.
Kas seltsil on seatud

eesmärgid igaks aastaks?
„Kõige rohkem on sihiks
see, mida nimetame loodusharidusprogrammiks. Osa on suunatud loov- ja uurimistööde läbiviimisele, seda enam, et seltsi
liikmete hulgas on ka päris palju õpetajaid. Teine on loodusharidus, mida teeme oma liikmetele: linnud, loomad, puud
– nende tundmaõppimine.
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K 31.07 kl 17.00 ; 19.00 „VALETAMINE JA VARASTAMINE”
USA krimidraama 1.40 (K –14)
K 31.07 kl 21.00
„OTT TÄNAK – THE MOVIE”
EESTI dokumentaalfilm – sport
2.20 (L)
R 2.08 kl 15.00; 17.00
„LELULUGU 4” 3D
USA kogupere jooniskomöödia–seiklusfilm 1.40 eesti keeles
R 2.08 kl 19.00; 21.30
„KIIRED JA VIHASED: HOBBS
JA SHAW”
USA märulifilm 2.16 (MS –12)
P 4. AUGUSTIL 15.00 ; 17.00
„LELULUGU 4” 3D
P 4.08 kl 19.00; 21.30
„KIIRED JA VIHASED: HOBBS
JA SHAW”
T 6.08 kl 15.00; 17.00
„LELULUGU 4” 3D
T 6.08 kl 19.00; 21.30
„KIIRED JA VIHASED: HOBBS
JA SHAW”
K 7.08 kl 16.40; 21.10
„ÄMBLIKMEES: KODUST KAUGEL” 3D
USA märulikomöödia–seiklusfilm
2.10 (MS –12)
K 7.08 kl 19.00
„EILE VEEL”
USA muusikaline komöödia 1.57
(MS –12)
HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

Müüa väga vähe kasutatud
3-hõlmaline pöördsahk .
Hind koos käibemaksuga
5160 € (4300.- + km).
(Uue hind koos
käibemaksuga 6660 €.)
Tel 505 3120

Vigalas tuleb „Hiislari tütre” matk

V

ana-Vigala raamatukogu eestvõttel
toimub Vigalas
3. augustil matk raamatu „Hiislari tütar” jälgedes.
Matk oma autodega algab ja
lõppeb Kivi-Vigalas, kulgeb
Leibre, Pallika ja Naravere
külas.

„Hiislari tütar” on Vigala
päritolu ajakirjaniku Mihkel
Aitsami raamat, mille sündmustik areneb 16. sajandi
Vigalas.
Ilukirjanduslikku
süžeed raamib geograafiline
ja laias plaanis ka ajalooline
tegelikkus. Üle Eesti käib usuvahetusliikumine, Läänemaal
teravdab pingeid piiskopisõda,
Aga seda on ka iga kokkutuleku programm, mis avab Eesti
kante uue nurga alt. Samuti
inimeste murede-valupunktide kuulamine, mis on samuti
loodusharidus. Iga aasta lõpul toimub seltsi konverents.
Kindlasti võiks loodusharidus olla süsteemsem,
aga piirid seab ka MTÜde rahastamine. Raske on keskkontori poolt juhtida seltsi,
mis asub üle Eesti laiali. See
toimib inimeste teotahtel
NÄDALA MIINUS

keset nüüdset Kivi-Vigalat kõrgub Uexküllide vahitornidega
loss, mis ümbritsetud vallikraavidega.
Jõed on tänasega võrreldes
palju suuremad ja Pallika ning
Naravere küla vahel laiub suur
Tuhinu järv... Raamatu ilukirjanduslik süžee on seotud Kivi-Vigala Hiiemäega, mis vahepealsete sajandite jooksul on
jäänud kasutusest välja. Praegune maaomanik ütleb, et sai
nõukogude ajal sinna krundi
lageda heinamaana.
Matkal on võimalus käia
Hiiemäel, sõita üle Pallika mäe,
võib-olla käia ka Tuhinu järve
tänaseni liivasel põhjal. Naravere külas saab vaadata hiislaise,“ rääkis Vootele Hansen.
Kongressi ajal said teised
sõita Põrgupõhja punkri juurde ja kuulata lugusid metsavendlusest, tutvuda mõisaga,
kuulata kontserti või käia Hirvepargis. Õhtul kõneles erametsaliidu juhatuse esimees
Ando Eelmaa metsamajandajate ja looduskaitsjate ühisosa võimalikkusest tänases
Eestis. Kuulajad oponeerisid
tema seisukohtadega päris
tublisti. Väitlus lauluväljakul
võinuks pikemalt kesta, kuid
valmis oli folklooriselts Kiit-

Eelmisel nädalal koristasid Märjamaa
õpilasmaleva noored pakendikonteinerite ümbrust kahel korral, kuid esmaspäeval, 29. juulil oli Harda poe kõrval
parklas konteinerite ümbrus taas lagastatud.
Kurb, et meie inimesed ei hooli puhtusest ja ei käitu õigesti prügi sorteerimisel ja ära andmisel. Konteinerid on
pooltühjad, aga viitsimatusest ei panda
pakendeid konteinerisse ega viida ka
jäätmejaama. Ühes mustas kilekotis olid
segamini muld, kuuseokkad ja ruberoiditükid, kuigi ehitusjäätmed tuleb koguda eraldi
ja saab anda ära jäätmejaama (lähim Rapla).
Pildil olev tüdruku koolikott on täiesti korralik ja sobilik võibolla mõnele koolijütsile kasutamiseks. Selliseid asju saab anda taaskasutuskes-

ri oletatava elupaiga ümbrust.
Naastes Kivi-Vigalasse, on peatus kunagise lossi asupaigas.
Abiks on matka tarvis valminud voldik, millest leiab
ka raamatu järgi joonistatud
skeemi (fantaasiapildi) kunagisest Vigalast.
Matk algab kell 11 Vigala
kiriku värava juures olevalt
parkimisplatsilt. Vajalik on
eelregistreerimine kas telefonil 5860 9877 (Mare Ülemaante) või e-postiga vanavigala.
raamatukogu@marjamaa.ee.
Osta saab ka raamatut „Hiislari tütar”.
Korraldajad

sharakad, kes tutvustas kohalikke rahvarõivaid, pajatas
pärimuslugusid, tantsis ise ja
haaras ka pealtvaatajaid kaasa.
Pühapäeva hommikul algas kultuuri- ja pärandilooline retk Vana-Vigala raudteejaamast ja suundus üle
Rumba silla edasi Kirblasse,
Penijõele Matsalu rahvuspargi
keskusse ja Lihulasse, kus tutvuti muuseumi ja linnusega.
Lihulas kokkutulek ka lõppes.
Reet Saar

kustesse. Mingil juhul ei ole tegemist pakendiga,
mis sest, et kott mahutas kunagi koolivahendeid.
Vallavalitsuse järelevalvespetsialist
Liina Valler
Autori foto
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EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus

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

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

Sügav kaastunne emale,
abikaasale, pojale ja õele
perega
KALLE KOHVRI
kaotuse puhul.

Avatud E–L

Sõbralikku ja abivalmis
LIVIA OLDEKOPPI
mälestab naabrinaine perega.
Sügav kaastunne lähedastele.

Mälestame
juunikuus
lahkunuid
Kaarel-Maidu Altmäe
Elbe Bergmann
Aali Pool
Ülar Indus
Ida Salep
Meelis Roosioks
Livia Oldekop
Linda Rist
Heino Looring

Südamlik kaastunne Kaisale
lähedastega kalli
KALLE KOHVRI
kaotuse puhul
Märjamaa Valla
Raamatukogu
Südamlik kaastunne
Kaisale ja Kaurile
abikaasa ja isa
Kalle Kohvri
kaotuse puhul!
Sihi 6 naabrid

Neljapäev, 1. august
7.30 Missa (Maarja kirik)
Reede, 2. august
7.30 Missa (Maarja kirik)
Pühapäev, 4. august
Issanda muutmise püha
11.00 Missa (Maarja kirik)
Esmaspäev, 5. august
7.30 Missa (Maarja kirik)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 6. august
7.30 Missa (Maarja kirik)

EEKBL Märjamaa
vabakogudus

Uksele koputab
musta linnu tiib
ja kedagi kallist
kaasa viib.

Pärnu mnt 68
Tel 5566 9903

Piprad Paekülast

Kolmapäev, 31. juuli
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (Maarja kirik)

Linda Kornak ja Urve
perega

Facebook.com/kasutatud kodutehnika

Avaldame kaastunnet
Kaisale ja Olaf-Kaurile kalli
abikaasa ja isa
KALLE KOHVRI
surma puhul.

15

Märjamaa Nädalaleht

Südamlik kaastunne Signele,
Keirole, Kerlile ja Kristile
kalli
ANDRES BURMEISTRI
kaotuse puhul.
Ilme, Ilmar, Joel, Janne,
Ilse, Elerin

Tuul puude ladvus
tasa kiigub
me vaikses leinas
langetame pea...
Sügav kaastunne emale,
abikaasale, pojale ja õele
perega
KALLE KOHVRI
kaotuse puhul.

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada …

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Uno, Annely, Paul ja Urve

Südamlik kaastunne
perekond Serglovile
MAIE SERGLOVI
kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Kaisale,
Kaurile ja kõigile lähedastele
Kalle Kohvri
kaotuse puhul!

Tublit töömeest ja head isa
TARVO KUNGLAT
mälestab Helle perega.

Märjamaa gümnaasium

Maie, Ene ja Kaimo

Siiras kaastunne Reginale
ja Taavi perele

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
EELK Kullamaa kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11

Täname kõiki, kes olid toeks
meie leinas ja aitasid
viimsele teele saata kallist
VELLI JALAKAT.
Südamlik tänu Märjamaa
hooldushaigla perele.
Omaksed
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TEENUSED
Muruniitmine Märjamaal ja selle
ümbruses. Tel 514 7664
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968

86 Helmi Issak
84 Laine Uustallo
84 Naima Maalinn
81 Heido Luhtaru
78 Maie Kork
78 Urve-Lainela Petrovitš
77 Mihkel Sirel
77 Silvia Malm
77 Eevi Oss
70 Mai Kontkar
65 Eve Leht
65 Jüri Kuusemäe
65 Valter Reiser
65 Kalju Koiduste
65 Viivi Milling
65 Anne Elbert

Õnnitleme
Vilma ja Heino
Kusminit!
Teil on õnnestunud
võimatuna näiv...
60 aastat astuda
ühiselt eluteel.
Soovime jaksu ja
tervist selleks veel ja
veel!
Kolm nooremat
põlvkonda

Korstnatööd: kivi- ja moodulkorstnate ehitus-, parandus-, plekitööd. Tel 554 8699
edissonehitus@gmail.com

Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte
ja paigaldus. Hinnad soodsad.
Tel 505 4355
Kuivad küttepuud. Tel 5684 2621
Müüa kuivi lõhutud küttepuid.
Tel 5456 6538

ost

Katusetööd: lame ja viilkatuste
ehitus remonttööd.
Tel 5673 3701

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

Korstnate remont, plekid.
Tel 5665 1116

Ostan sõidukorras sõiduauto või
väikebussi. Võib vajada pisut remonti või olla ka ilma ülevaatuseta. Tel 5819 0200,
ilusvalgus@gmail.com

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee

MÜÜK
Müüa maastur Toyota RAV4,
2014, läbis. 64000 km, metallic punane, nelivedu, bensiin,
automaatkäigukast, nahksisu,
navigatsioon jm lisad, teenindusraamat, ostetud Eestist, üks
omanik. 18 500 € .
Täpsem info 5169817

Kaevetööd 3,2 t ekskavaatoriga ja kallurveod
(6 t kandevõime ja kolme
külge kallutav).
Tel 56 103 200,
info@svenser.ee
Facebook: Svenser OÜ

Rasketehnika müügi, hoolduse ja järelteenindusega tegelev firma
A.K.K. AS pakub tööd
PEARAAMATUPIDAJALE.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Kandideerimiseks esitada CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt
4. augustiks emailile kait@akk.ee
Lisainfo: +372 56664960 www.akk.ee
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MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1000 eksemplari

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

