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Pitsale, pastale sushile!
Märjamaa üks uuemaid söögikohti on Kochvik Kamber, mis
avati 2017. aasta augustis. Eelmise suve hakul valmis 30kohaline väliterrass, kunagise
lihapoe ruumide arvelt on suurendatud kööki ja novembri
lõpus lisandus veel üks söögisaal. Sees ja väljas mahub nüüd
istuma kuni 80 külastajat.
Pikendatud on ka lahtiolekuaegu. Selle aasta alguses uuendati menüüd ja senise pitsapastasuuna asemel võeti kurss
kogupererestoranile. Laiendati praadide ja salatite osakaalu, pakutakse päevapraadi,
menukad on maheveiselihast
ja rebitud sealihast burgereid.
Vahel valmistatakse ka erilisemaid kooke. Viimane uudis alles eelmisest nädalast on see,
et nüüd on siin ka sushimenüü.
SiSi Sushi omanik Maarja
Tartes on kohalik inimene, kes
seni on tegutsenud Soomes
suures kaubanduskeskuses ja
tänavu jaanuarist alustas Rimi
hüpermarketis Laagris. Märjamaa tundus talle varem liiga
vaikne, aga nüüd tundub noorele naisele, et asula hakkab
elavnema ja oma ettevõtmisega annab ta siin sõna otseses
mõttes uusi maitseid juurde.
„Mõtlesime pikalt, kas teha
Märjamaal oma koht, aga kui

olime käinud Kochvikus söömas, siis tundsime, et see on
meie kohale hästi sarnane ja
tegin Kennethile ettepaneku
koostööks. Valisime siinsesse
menüüsse välja oma tipptooted, lisasime mõned supid ja
salati. Valikus on ka algaja sushisööja lemmik tempura, mis
on küpsetatud,“ rääkis Maarja.
Kochviku omaniku Kenneth Kochi sõnul tuli koostööpakkumine just õigel ajal,
sest nad isegi on mõelnud, et
kutsuks vahel külaliskoka, kes
teeks oma roogasid ja mõni
nädal sushit. Ideest teostuseni
kulus vaid mõni nädal. Maarja
tõi ühe koka Laagri Rimist siia
ja alguses paneb ka ise vajadusel käed külge. „Tõime kaks firmat ühte kohta ja alles õpime
üksteist tundma. Tallinnas on
juba mitmeid kohti, mis tegutsevad ühel pinnal ja jagavad
menüüsid. See võimaldab saada igaühele sobiva lahenduse,
näiteks kui perest või sõpruskonnast üks tahab pitsat ja teine sushit, siis nüüd saab need
kätte ühest kohast, mitte ei
jää peale ühe poole soov,“ tõi
Maarja välja veel ühe koostöö
plussi.
Mõlemad menüüd on kujundatud ühtses stiilis ja
tuuakse koos lauda. Sushi ja

Esmaspäeval, 3. juunil kell 9
on Märjamaa spordihoone
nurgakivi paneku tseremoonia.
Huvilised on teretulnud
sellest osa saama!

Kenneth Koch ja Maarja Tartes pakuvad ühest köögist kumbki
oma söögikoha menüüd.

Kunagise lihapoe ruumides on nüüd Kochvik Kambril veel üks
saal.
Fotod Reet Saar
muud road valmistatakse vaid
tellimise peale.
Kenneth ei salga, et söögikoha pidamine väikeses kohas
on paras väljakutse, et hoida
seda algset uudsuse võlu, mis
külastajad välja toob. Suvel
käiakse väljas söömas rohkem,
kuid tuleb pingutada, et ka madalhooaeg üle elada. Kochvik

Kambris on olnud püstijalakomöödiate etendusi ja karaokeõhtuid, korraldatakse teemapidusid. Alles hiljuti oli pidu
90-aastate stiilis ja suvel võetakse ette mõni uus kümnend.
Reet Saar
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Kokkuvõte volikogu maikuu istungist

V

allavolikogu 21.
mai istungil osales
18 volikogu liiget.
Päevakorda jäänud
üheksa punkti läbiarutamiseks kulus veidi alla kahe
tunni.

Päevakorrast
hääletati
välja Ülo Olmi vastamine Villu
Karu arupärimisele. Volikogu
enamus toetas Teet Tomsoni
seisukohta, et arupärimine ei
puuduta volikogu ega valitsuse tööd (arupärimine käsitles Märjamaa Nädalalehes
3.04.2019 ilmunud
artiklit „Korruptsiooni „karussell”
Märjamaal”).
Märjamaa valla
arengu seisukohalt
oli olulise punktina kavas Märjamaa
valla arengukava
2018–2030 erakorraline muutmine.
Muudatuste juures
tekitas eriarvamusi
Märjamaa
esmatasandi
tervisekeskus. Võrreldes
taotluse esitamise
aja, 2017. aasta andmetega, on kogu
projekti maksumus

suurenenud u 422 686 euro
võrra. Projekti kogumaksumus on u 1 368 950 eurot, millest sihtfinantseeringuna loodetakse katta 759 000 eurot.
V. Karu kahtles, kas ka tegelikult eellepingutele allakirjutanud neljast perearstist
kaks perearsti, kes praegu
Märjamaal ei tegutse, uues
tervisekeskuses vastu võtma
hakkaksid. Karu ei olnud rahul, et uuest keskusest on kõrvale tõrjutud Märjamaa Arstid
OÜ.
Triin Matsalu selgitas, et
viimati nimetatud ei olnud ise
nõus sõlmima eellepingut, mis
projekti esitamiseks oli vajalik, kuid võimalus uude hoonesse tulla neile jääb ka hiljem,
kui juhtub, et kõik hetkel eellepingu sõlminud perearstid ei
hakka siiski Märjamaal vastu
võtma.
V. Karu tegi ettepaneku
eelnõust tervisekeskuse ehitamine hetkel välja jätta. Ükski
teine volikogu liige seda ettepanekut ei toetanud. Arengukava muudatused kinnitati 15
poolthäälega.
Volikogu otsustas 11
poolthäälega
garanteerida
projekti „Märjamaa esmatasandi tervisekeskuse loomine”
omafinantseeringu tasumine
summas 609 953,82 eurot. Juhul, kui objekt kallineb, siis ka
kallinemise kulu katab Märjamaa vald.
Muudeti Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2017 määrust
nr 14 „Märjamaa Vallavolikogu
liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord”, et viia
see vastavusse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
veebruarikuiste muudatustega ning korruptsioonivastase
seadusega.
Volikogu delegeeris sundvalduste seadmise vallavalitsusele, s.t et sundvaldus
seatakse vallavalitsuse korraldusega.

Sundvalduse
seadmine
seisneb kinnisasja koormamises sellise kinnisomandi
kitsendusega, mis oma sisult
vastab isiklikule kasutusõigusele. Eeliseks see, et omanikku ei koormata notariaalse
lepingu sõlmimisega ning erinevalt kinnistusraamatusse
kantava piiratud asjaõigusega
on sundvalduse sisu, asukoht
ja pindala kitsenduse kaardil
ja E-katastris kõigile nähtav.
Sundvalduse seadmist reguleerib kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus.
Volikogu kehtestas Kivi-Vigala Rahvamaja põhimääruse
ja Vana-Vigala Rahvamaja põhimääruse.
Pajaka küla külavanema
ametisse kinnitati Kertu Elfenbein.

Vallavanem Merlin Suurna ja vallavalitsuse liige Ülo
Olm vastasid V. Karu arupärimisele, mis puudutas Ü. Olmi
ülesandeid vallavalitsuse liikmena.

In for m at sioon ipu n k t i s
kuulati Liina Valleri ülevaadet
vallavalitsuse järelevalvespetsialist tööst, räägiti eelseisvatest sündmustest, küsiti infot
õpilastranspordi hanke kohta.
Anne Ülemaante edastas
Vana-Vigala inimeste soovi
saada Märjamaale SEB panga
sularaha sissemaksega automaat.
Sõnavõtuga esines Triin
Matsalu, kes kõneles põhjustest, miks ta otsustas lahkuda
Märjamaa vallavalitsuse abivallavanema ametikohalt ning
asuda tööle Rapla vallavalitsusse. Lisaks oli muidki jutte,
millest saab lugeda hiljem protokollist.
Volikogu järgmine istung
on 18. juunil.
Janika Liländer
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Mida ehitada lammutatud maja kohale?

„

Mis siia tuleb?“ küsisid
eelmisel nädalal paljud
möödaminejad, kui nägid
Märjamaal peatänava
ääres Pärnu mnt 35 asunud
vana hoone lammutamist.
Edasi lugedes saate teada.

1934. aastal ehitatud majas
oli algselt pood ja teisel korrusel omaniku eluruumid. Nõukogude perioodil oli siin palju
aastaid lastesõim, uuel Eesti
ajal söögikoht Vanad Sõbrad.
Kosu Group OÜ ostis 3400 m2
suuruse kinnistu 2010. aastal
pankrotipesast. Vennad Marek
ja Toomas Kosubenko rääkisid,
et üks põhjus, mis arendamisega nii palju aega on läinud, on
see, et mõeldi, mida sinna ehitada. Nüüd on alustatud oma
plaanide elluviimist.
Krundile on kavas ehitada
kolm hoonet ja hakatakse liikuma tagant ettepoole. Esimesena tuleb krundi lõppu, Loigu
tänava poolsesse otsa kontorlaohoone. Sealt on võimalik
rentida nii büroo- kui laopindu. Kahe järgmise plaanitava
hoone osas kutsuvad vennad
avalikkust kaasa mõtlema ja
oma ettepanekuid tegema,
mida Märjamaal vaja oleks.
On see nooblim hotell, väike
spaa-tervisekeskus või hoopis
söögikoht? Helistage Toomas
Kosubenkole tel 505 3553 või
toomas.kosug roup@g mail.
com. Lammutatud maja kohale ehitatakse edaspidi uus,
mille fassaad on samasugune
nagu oli algsel hoonel, ainult
see saab olema suurem. Seega
kordub lahendus, mida juba on
kasutatud Maxima poe fassaadi puhul.
Kontor-laohoone
saab
olema liginullenergiahoone,
mille katus on kaetud päikesepaneelidega. Sealt saab nii
palju energiat, mis katab kõigi kolme hoone vajaduse. Sel
hooajal pannakse paika krundisisesed kommunikatsioonid.
Kontor-laohoone valmib selle
aasta jooksul ja kohalikud ettevõtjad on juba kasutamisvõimaluste vastu huvi tundnud. Siselahendus saab olema

Osaühing Kosu Group esitab Märjamaal Pärnu mnt 35 kinnistule kontori-laohoone, mõeldes kohalike ettevõtjate vajadustele. Projekti koostas Märjamaa firma Karotammed OÜ.

multifunktsionaalne – ruumijaotust saab muuta vastavalt
rentnike vajadustele. Kui kõik
sujub, saab selle aasta jooksul
valmis peamaja projekt ja ehitamist saaks siis alustada järgmisel kevadel.
Omanikel on plaan teha
ka oma krundilt tee läbi, nii
et Loigu tänavalt on võimalik
sõita Pärnu maanteele, aga selleks on esmalt vaja veel kooskõlastusi.
Reet Saar
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Hiirekesed tegid väljasõidu Sillaotsale

S

el hommikul olid KastiOrgita lasteaia Hiirekeste rühma lapsed
tulles üsna elevil, kuna
oodati ees olevat sündmust:
toimus õppeaasta lõpureis/
väljasõit Velisele Sillaotsa
talumuuseumisse. See sai
teoks rühma kõikide lapsevanemate ja õpetajate ühispanuse eest sügisesel mihklilaadal.

Bussist väljudes tervitas
meid imeilus kevadilm ja lindude laul ning muuseumisse
viiva silla juures sõbralik pererahvas.
Muuseumitunnis
tutvustas muuseumipedagoog
Liivi Miil meile karjasepäeva
kombeid. Lapsed said huvitavaid teadmisi karjalaste ja
kariloomade elu-olu kohta
vanal ajal: millised loomad
läksid kevadel karjamaale,
milliseid maagilisi toiminguid
tehti loomadega nendele hea
tervise ja sigivuse tagamiseks,
mida tehti karjalapsega, et
ta oleks virk ja kraps ning ei
jääks loomi valvates magama.

Muuseumitöötaja
tutvustas vanaaegseid tööriistu
ning toidunõusid. Oma silma ja
käega said lapsed paljusid asju
ise katsuda ning
uurida (kaelkoogud, kederlaud,
käsikraasid, lambarauad
jms).
Põnevaks osutusid nn rollimängud, kus lastel oli
võimalus ise olla
lehm,
lammas, Foto lasteaia kogust
siga, karjalaps,
koer vms. Rühma
Varsti ootasid meid juba
laste seast valiti tore karja- onu Kalju, Kalev ja Meelis, kes
poiss Pearu, kes sai endale tol- õpetasid huvilistele võililleleaegsed karjapoisi riided, üle varrest ja orasheinast pillihääõla märsi, janu kustutamiseks li välja puhuma, lepakoorest
lähkri, kasetohust pastlad jms. vilepille ja karjasepasunat
Karjakoeraks soovis hakata valmistama. Vilepill kingiti
krapsakas välejalgne Karlota, viieaastasele Christianile, kelkes sai ka söekarva ninakese. lel oli samal päeval sünnipäev.
Kariloomad said endale karja- Vahepeal oli tädi Liivi meile
kellad, mille kõla kõlksus kau- katnud suupistelaua, kus pagele.
kuti maitsvat rabarbrikooki,

tervislikku kosutavat kaseja vahtramahla. Lapsed said
kiikuda külakiigel ja nautida
mõnusat vanaaegset ümbrust.
Mõni laps polnud oma silmaga
nii suurt kiike kunagi näinud.
Üsna pea kutsus meid onu
Meelis enda juurde ning korraldas lastele vahvaid võistlusi. Metsatukas said kõik
lapsed oma osavuse proovile

panna Tarzani seiklusrajal.
Sellel õppeaastal oli meie
lasteaia peaeesmärk sõnastatud nii: minu tervis sõltub
valikutest, minu valikud sõltuvad teadmistest, oskustest
ja tahtest, mille põhimõtete
omaksvõtmist toetatakse eakohaste õpetuste ja praktiliste
tegevustega. Õppereis Sillaotsa talumuuseumi meeldis kõigile väga ning lapsed avaldasid
soovi edaspidigi muuseumiperet külastada. Soovitame
kõigile lastega tegelevatele inimestele külastada meie valla
vaatamisväärsusi ning täname
kõiki, kes meie päeva meeldejäävaks muutsid!
Kasti-Orgita lasteaia
Hiirekeste rühma õpetaja
Heia Kaldamaa

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
Head vallaelanikud!

Soovime infot Märjamaa vallas olevatest kaunitest
koduaedadest ja küladest, mida hindamiskomisjon
läheb 18. juunil üle vaatama.
Teated palume saata 15. juuniks vallavalitsusele kas
e-kirjaga marjamaa@marjamaa.ee või
helistada telefonil 5661 4893.
Märjamaa Vallavalitsus
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Varbola aedkooli personali teistmoodi tööpäev

N

eljapäeval, 23. mail
ootas kogu Varbola
aedkooli personali
ees külastusreis kahte haridusasutusse - Laagri
lasteaeda Saue vallas ja Harmi
õpipaika, Kose vallas.

Laagri lasteaias oli huvitav vaadata, kuidas 1969.
aastal avatud kaherühmaline
lasteaed on teinud läbi mitu
imelist muutumist. 2003. aasta juurdeehitusega muutus
lasteaed kuuerühmaliseks ja
2017. aasta sügiseks valmis
lammutatud vana osa asemele
kahekordne modernne hoone. Tänaseks tegutseb majas
kümme rühma. Vaatamata
sellele, et kaks asutust on nii
erinevad – Varbola väike maalasteaed ja Laagri suur, oli uudistamist ja uurimist küllaga.
Laagrist suundusime Viikingite külla, et võtta kehakinnitust ja kogeda kauge aja
meelsusest kantud harivat, põnevat ja kaasavat meeletoidet.

Pä r a s t lõunal ootas meid
ees kohtumine
väikese Harmi
mõi s a k o ol i g a
Kose
vallas.
Harmi koolis
õpib 16 õpilast
ja õpetab viis
õpetajat. Kuna
Harmi õpipaik
on sisult sarnane Varbola
koolile, siis oli
piisavalt teemasid, mida omavahel arutada ja
võrrelda. Koolis
on lisaks õppeainetele ka
Varbola aedkooli kollektiiv Harmi Kooli trepil.
ratsutamise, roFoto erakogust
bootika, loodusteaduse,
judo,
koostöö tulemusel on Harmi
inglise keele ja käsitöö huvirin- õpipaigas sisukas ja mitmekegid. Harmi õpipaik paistab sil- sine õpe hoolivas, hubases ja
ma kogukonna aktiivse kaas- looduslähedases keskkonnas.
ajana – kool võib kutsuda end
Aedkooli personal jäi oma
uhkusega kogukonnakooliks. õppepäevaga väga rahule.
Lapsevanemate ja koolipere Ühised väljasõidud tugevdavad ühtekuuluvustunnet.
Pikk pai ja tuhat tänusõna neile lastevanematele ja hoolekogule, kes mei-

le selle väärtusliku päeva
kinkisid, olles ise samal ajal
lastele õpetajateks. Pannes
end seega proovile ja vaadates aedkooli elu seestpoolt.
Aitäh Pilvi, Kerli, Kertu,
Margit, Silja, Marko, Heidi,
Laura, Heli, Thea ja Ritta! Te
saite suurpäraselt hakkama!
Eli Laaser

Bussiliini nr 271 suvine sõidugraafik
Alates 1. juunist on bussiliin nr 271 Pärnu-Tallinn käigus reedel,
laupäeval ja pühapäeval. Kuni 31.05 sõidab liin vaid pühapäeviti.
15:30 PÄRNU BUSSIJAAM,16:12 VENE, 16:15 KONUVERE,
16:25 MÄRJAMAA, 16:27 ORGITA,
16:33 VAIMÕISA,
16:40 VARBOLA TEE
17:10 VANA-PÄÄSKÜLA
17:30 TALLINNA BUSSIJAAM

Noortele tuleb karjääriorienteerumine

Eesti Töötukassa Raplamaa osakond kutsub Raplamaa koolide
7.–8. klasside õpilasi karjääriorienteerumisele „Hobi nagu töö,
töö nagu hobi“, mis toimub 6. juunil Märjamaa alevis. Koolidest
oodatakse osalema 4-5-liikmelisi võistkondi.
Karjääripäeva eesmärgiks on panna maakonna noori mõtlema oma tulevikule ja laiendada osalejate silmaringi. Eesmärk
on juhtida noorte tähelepanu hobide ja töövaldkondade seostele
ning võimalusele leida huvitegevuse kaudu meelepärane töö.
Võistkonnad läbivad Märjamaal etteantud juhiste järgi jalgsi liikudes kaheksa kontrollpunkti. Igas punktis täidetakse üks
ülesanne, mis seostab omavahel hobid ja ametid.
Abivahendiks on ka internetiühendusega nutiseade. Paremate selgitamisel arvestatakse ülesannete täitmise korrektsust ja
raja läbimise aega.
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Brave Kids jõuab sellel suvel ka Eestisse!

B

rave Kids (BK) on
UNESCO egiidi all
toimuv üleilmne
Poolast alguse saanud
haridusprojekt. Selle eesmärk
on kokku viia maailma eri
paikadest pärit lapsed, et nad
tutvustaksid oma kultuuri ja
tutvuksid isikliku kogemuse
kaudu erinevate kultuuridega,
saaksid õppida üksteist tundma ja austama ning leiaksid
uusi sõpru.

Lapsed osalevad töötubades, mis põhinevad filosoofial
„laps õpetab last” ja loovad
ühise töötulemuse. Brave Kids
tugineb inimeste loovusele ja
kunstile kui ühisele keelele.
Lapsed jagavad oma kultuuriruumi traditsioonilist muusikat, tantsu, kaasaegset tsirkusekunsti ja akrobaatikat.
Koostöös tutvuvad noored
erinevate eluhoiakute ja suhtumistega, arendavad endas
võimet taluda erisusi sõbralikult suheldes ja nautida ühist
kogemust.
Brave Kids – edukas algatus

Brave Kids on edukas algatus,
mille mõju ja ulatus kasvab:
2009. aastal 15 lapsega alanud
ettevõtmises osales 2018. aastal juba 345 last. Nende aastate jooksul on võõrustatud lapsi
viielt kontinendilt: Aafrikast,

Aasiast, Euroopast, Lõuna- ja
Põhja-Ameerikast, kaasatud
on üle 1000 lapse, üle 300 majutava pere, 300 vabatahtliku
ja 9000 vaataja.
Eesti lapsi kutsuti projektis osalema esmakordselt
2014. aastal. Nüüdseks on
lapsed Eestist olnud projektis
kaastegevad kolmel korral:
2015. a esines tsirkusestuudio
Folie Puszczykowos; 2016. a
tantsisid rahvatantsurühma
Sirgulised liikmed Varssavis;
2018. a osales folkloorirühm
Märjamaalt jaanipäeva teemalise kavaga Bialystokis.
Nende aastate jooksul on
oma abistava käe ulatanud
paljud toredad lapsevanemad,
treenerid, õpetajad ja juhendajad. Aitäh teile kõigile!
2019. a on projektipartneriteks Wroclaw (peakorraldaja) koos paljude teiste Poola
linnadega, Bukarest (Rumeenia), Tbilisi (Gruusia) ja Märjamaa (Eesti).
Sel aastal oodatakse taas
üle 300 lapse projekti kõigis
osades kaasa tegema. Suvel
kutsutakse 3,5 nädalaks Poolasse ja erinevaks ajaks teistesse projektiga seotud riikidesse laste esinemisrühmi,
et nad saaksid näidata oma
oskusi ja vahendada kultuurielamusi. Kutsutud lapsed on
erineva taustaga, osal on elus
olnud raskusi, mis mõjutavad
laste enesekindlust (loodusõnnetused, poliitilised
konfliktid, vaesus
jm), teised lapsed
tulevad stabiilsematest riikidest.
Projek tipar tneriks Märjamaa

2019. aastal toimub projekti programm esmakordselt ka koduses
Eestis. Esimeseks
läbiviijaks on meie
väike
Märjamaa
kogukond, kus BK
pr o g r a m m i l i s e d
üritused toimuvad
ajavahemikus 19.

juuli kuni 4. august. Eestisse
kogunevad viie riigi lapsed:
Burjaatiast (6), Eestist (6),
Marokost (8), Poolast (6) ja
Ukrainast 7 last. Igal rühmal
on kaasas täiskasvanud juhendaja, nn grupi liider.
Kahel nädalal toimuvad
Märjamaal kell 9–17 erinevad
seminarid ja töötoad, kus iga
riigi lapsed õpetavad teistele
oma rahvuse tavasid, tantse ja
laule.
Esimese nädala alguses
esinevad lapsed oma kultuuri
tutvustava kavaga, mille nad
on kodumaal ette valmistanud. Võõrustajate peredele
on see heaks võimaluseks külalistega tutvuda. Rühmade
folkloorikavade esitlus toimub
22. juuli õhtul Märjamaa rahvamajas. Vaatama on oodatud
kõik huvilised, üritus on tasuta, Brave Kids projekti toetuseks annetada soovijatel on
see võimalus.
Esimesel nädalal toimuvad
väikeste ja suurte külaliste
töötoad, kusjuures laps õpetab last filosoofial põhinevaid
töötube juhendavad kaks nn
kunstilist juhti (üks Poolast,
teine Eestist), kohalikud juhendajad ja vabatahtlikud.
Kasutades laste eelnevaid
teadmisi ja oskusi, on eesmärk muuta need koos luues
ühtseks köitvaks etenduseks.
Gruppide liidritele on eraldi töötoad, kus nad tutvuvad
Eestiga, jagavad killukesi oma
kultuurist ning valmistuvad
tööks majutavate perede lastega teisel nädalal.
Teisel nädalal toimub töö
erinevates rühmades, meile
saabunud külalisgrupid jätkavad ühise kava loomist ja õppimist. Gruppide liidrid õpetavad Eesti majutavate perede
lastele midagi põnevat oma
kultuuridest.
BK programm Eestis lõpeb töötubades laste ühisloominguna loodud etendustega,
mida esitatakse festivalil Märjamaa Folk 2. augustil kell 18.
Missugust abi oleks vaja?

Projekti oluline osa on koha-

likud pered, kes võtavad oma
koju kaheks nädalaks külalisgrupi lapsi (2 last), andes
praktilise võimaluse kultuuridevaheliseks pingevabaks
dialoogiks ja perekeskseks
suhtlemiseks eri vanuses laste
ja täiskasvanute vahel.
Lapsed ei osale ainult loomingulise
eneseväljenduse
arendamisel, kunstioskuste,
traditsioonide ja kultuuride
vahendamisel, vaid loovad lisaks ka tugeva suhtlemisaluse,
arutades probleeme, millega
nad on elus kokku puutunud
ja mis mõjutavad paljusid kogukondi kogu maailmas. Kohtumised ja arutelud sõbralikus
keskkonnas
stimuleerivad
hoiakute ja suhtumiste positiivseid muutusi, aidates nii
leevendada laste kasvukeskkonna ebavõrdsusest tulenevaid probleeme.
Eri maade laste Eestis vastuvõtmisel vajame tublisid aktiivseid peresid, kes soovivad
BK projekti osalisi majutada
ning aidata nende vaba aega sisustada kohalikku kultuuri ja
elu-olu ning peretraditsioone
tutvustades. Andke endast ja
oma soovist teada, kirjutades
riina@estlike.ee või helistades
565 9029 Gaili.
Teretulnud on ka vabatahtlike noorte abi kahe nädala jooksul läbiviidavates
töötubades. Anna endast ja
oma soovist teada, kirjutades
riina@estlike.ee või helistades
565 9029 Gaili.
Tänu BK programmile
on Märjamaa vallal tekkinud
huvitavaid sõprussidemeid,
näiteks käis Mongolfieri Tsirkuseteater esinemas Märjamaa Folgil 2016. aasta suvel,
2017. aasta juunis osalesid
tantsurühma Sirgulised lapsed festivalil Viiburis. Lisaks
on tekkinud arvukalt isiklikke
kontakte erinevate peredega.
UNESCO egiidi all tegutsevas projektis Brave Kids
osalemisega saame panustada
kogukonna elu mitmekesistamisel ning aidata oma lastel
leida sõpru maailma eri paigust.
Gaili Ilisson
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Coopi poes saab raha arvele panna ja välja võtta

C

oop Pank avas 21. mail
sularaha sissemaksete
teenuse Coopi kaupluste kassades. Raplamaal
oli seni sularahaautomaatide
ja pangakontorite näol kokku
kuus sularaha sissemakse
tegemise kohta, millele nüüd
lisandusid kõik piirkonna 14
Coopi kauplust.

27. mail oli Märjamaa Konsumis sularaha sissemaksete
teenuse pidulik avamine. Coop
Panga Põhja-Eesti piirkonnajuht Ene Promvalds tegi esimese sümboolse sularaha sissemakse, mis käis sama kähku
nagu PIN-koodi sissetoksimine ning tutvustas uut teenust
lähemalt.
Coopil on Eestis üle 300
kaupluse, neist 140 toimib
juba raha sisse- ja väljamaksevõimalus. Suve keskpaigaks
laieneb teenus enam kui 300
Coopi kauplusesse. Kuna paljudes Eesti pankade kontorites
on viimastel aastatel lõpetatud sularahaga arveldamine
ja sularaha sissemakse võimalustega pangaautomaate on
väljaspool linnu vähe, siis on
suurlinnadest väljaspool elavad kliendid pidanud sularaha
sissemaksmiseks sõitma kümneid kilomeetreid. Coop Pank
koos Coopi kauplustega lahendas selle probleemi, pakkudes
lisaks sularaha väljavõtmise
võimalusele ka sularaha sissemaksmise teenust. Sel moel
kasvab sularaha sissemakse
tegemise kohtade arv Eestis
kaks korda.
„Selle võimaluse kasutamiseks tuleb avada Coop pangas konto, omada kaarti ning
kaupluse kassas on võimalik
ostude eest tasuda ja teha sularahatehinguid. Teenus on
võimalik Coop Panga kliendile,“ rääkis panga piirkonnajuht
Ene Promvalds.
Ta lisas, et kui eelmisel
aastal hakati võimaldama sularaha väljavõtu teenust kõikide pankade klientidele, siis oli
tingimuseks, et tuli teha minimaalselt üheeurone ost ja sai
välja võtta maksimaalselt 100

Sularaha sissemakse võimalusele juhiti tähelepanu õhupallide ja suure plakatiga.
eurot. Uute tingimuste kohaselt Coop panga kliendil ostukohustust ei ole ja summa on
oluliselt suurem – ühe tehingu
raames saab kuni 1000 eurot
kas arvele panna või välja võtta. Minimaalne arvele pandav
summa on 5 eurot. Sissemakstud summa on kontol kohe kasutatav.
Promvalds tõi näiteid, et
ka suurtes kauplustes, kus on
küll lähedal teiste pankade sularahaautomaadid või pangakontor pole kaugel, kasutavad
kliendid mugavuse huvides
oste tehes samas leti ääres ka
sularaha väljavõtu teenust.
Kui vormistada end Coop
Panga kliendiks, ei pea enam
eraldi omama Coopi Säästukaarti, vaid pangakaarti terminali pannes, loeb masin
sind kohe kliendiks, arvestab
vastavaid boonuseid ja pakutavaid hinnasoodustusi.
Coop Panga klientidel on
kaks paketti: Rahn on mõeldud tavapäraseid pangateenuseid vajavale kliendile ja Rändrahn palju reisivale kliendile.
Välismaal on Rändrahnu paketi puhul sularaha väljavõtmine
tasuta. Mõlema paketi kasutajale on paketisisesed maksed
tasuta. Rahnu puhul on väike

Sularaha sissemakset teeb Coop Panga Põhja-Eesti piirkonnajuht Ene Promvalds.
Fotod Reet Saar
piirang sularaha võtmisel: 200
eurot on võimalik automaadist
tasuta välja võtta ja 500 eurot
kauplusest, suurema summa
puhul lisandub teenustasu.
„Teenuse kasutamine tõusis pärast pressiteadet hüppeliselt. Poodide kassapidajatele
on tutvustatud teenuse tingimusi ja nad aitavad panga
kliendiks vormistada ka neid,
kes ise pole arvutiga sinasõbrad,“ lisas Promvalds.
„Sularaha sisse- ja väljamaksevõimalus on nüüd kõigis
Rapla Tarbijate Ühistu teenin-

duspiirkonna Coopi kauplustes. Statistika näitab, et sularaha väljavõtmise võimalus
läks hästi käima. Sularaha järele on inimestel ikka vajadus.
Ka lähipiirkonna väikeettevõtjatel on nüüd lähemad kohad,
kuhu raha viia. Samas arveldavad paljud väikeettevõtjad ka
sularahas,“ ütles Rapla Tarbijate Ühistuse juhatuse esimees
Väino Sassi.
Reet Saar
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Noor dirigent viis Astra koori laulupeole

S

uur heameel oli teada
saada, et mõlemad Märjamaa valla naiskoorid
pääsesid laulupeole.
Tutvustame Varbola naiskooriga Astra tööd alustanud
noort dirigenti Merit Männistet, kellele Astra oli alles
esimene koor juhendada.

Mida õpite ja kus selle
kõrvalt ka töötate?
Õpin Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia magistriōppe esimesel kursusel laulupedagoogika erialal. Töötan
lauluōpetajana Kohila laulustuudios Hobituba ning kehastan Pipit ja Punamütsikest
Rahvusooperis Estonia.
Millistes lavastustes või
projektides ise praegu kaasa teete?
Kohe on aeg suvepuhkusele minna, kuid loodetavasti
jätkan ikka Pipi ja Punamütsikesena. Ja loomulikult astun
üles oma Männiste perebändiga, salvestan stuudios ja astun
üles ka sooloartistina.
Kuidas tehti pakkumine
tulla Astra koori dirigendiks? Missugused kõhklused
olid enne seda?
Pakkumise tegi koorivanem Piret Linnamägi. Algul
kõhklesin, kas suudan üksinda
viia hobikoori lühikese ajaga

Märjamaa rahvamajas
29.05 kell 17 Pillerpalli lasteaia Ülase rühma lõpupidu
30.05 kell 17 Pillerpalli lasteaia Rukkilille rühma lõpupidu
1.06 kell 12 PEREPÄEV
Noortekeskuse õuel
1.06 kell 14 Muusika- ja
kunstikooli lõpuaktus
3.06 kell 18 valla laste- ja
noorte sihtkapitali tunnustusõhtu
7.06 kell 10.45 „Tule tulemine“ tervituskontsert Märjamaa keskväljakul
8.06 kell 19 Suve suur avapi-

sellisesse vormi, et laulupeole saaksime. Oli ju see nende
kõige suuremaks unistuseks.
Käisin ühel suvepäeval kooriproovi kuulamas ning seejärel
otsustasin, et võtan selle vastutuse. Ma ei kahetse!
Mitu lauljat on Astras?
Kust nad kohale tulevad?
Astra kooris on hetkel 25
lauljat. Väga vahva on see, et
lauljaid käib üle maakonna.
Enim muidugi Märjamaa vallast. Üks naisterahvas sõidab
lausa Tallinnast. Järelikult teeme õiget asja!
Kuidas proovid olid
üles ehitatud? Kas tegite ka
hääleseadet või laululaagreid või kasutasite abidirigente?
Meie proovid toimuvad
neljapäeviti kell 18.30–20.30.
Loomulikult viimastel kuudel
tegime proove pikemalt ning
vajalikud olid ka mõned lisaproovid. Aprillis korraldasime
vahva koorilaagri Pärnus, kus
lisaks pingsatele proovidele,
saime koos teha toredaid asju
ja üksteisega paremini tuttavaks saada. Proovide käigus
püüdsin maksimaalselt keskenduda lauljate vokaalile. Olles koori ees üksi, jääb paraku
hääleseade tagaplaanile. Abidirigente kasutada ei olnud.
Kui keerukaks hindate
du Märjamaa lauluväljakul
22.06 kell 9 Jaanilaat Märjamaa lauluväljakul
22.06 kell 21 Jaaniõhtu jaanitule ja ansambliga „Audru
Jõelaevanduse Punt“
24.07 kell 20 Vestlusõhtu
„Mida mehed tegelikult tahavad“ Märjamaa lauluväljakul
Ly galeriis
Märjamaa muusika- ja
kunstikooli õpilaste
lõputöödenäitus
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.ee

sellel laulupeol naiskooride repertuaari
ühe
tavalise maakoori jaoks?
Ühe tavalise maakoori
jaoks on naiskooride
repertuaar väga
keeruline.
Tuli arvestada
asjaoluga, et
kooris laulab
ka eakamaid
inimesi. Laulsin
lauljate
jaoks
sisse
kõik
häälepartiid ning
saatsin need
koduseks harjutamiseks.
Panin lauljatele südamele, et Varbola naiskoori Astra dirigent
kodune isesei- Merit Männiste.
sev töö on väga Foto Piret Linnamägi
oluline. Õnneks
Meie ettelaulmised läkolid kõik ääretult kohusetundsid
väga kenasti. Püüdsin olla
likud ja püüdlikud. Lisaks oli
väga
motiveeriv, mis tagas
ühel laulul veel liikumine, mis
selle,
et
lauljad suutsid jääda
õnneks meil lõpuks mõnusalt
rahulikuks
ning anda endast
selgeks sai. See lugu andis alati
100%.
Nautisime
oma esineägeda energialaengu!
misi
täiel
rinnal
ning
õnneks
Kas oli vahel tarvidus
saime
ka
positiivse
tagasiside.
mõnelt kogenumalt koorijuMissugused esinemised
hilt nõu küsida?
on
Astral lähiajal ees enne
Ma ei küsinud kelleltki nõu.
laulupidu?
Tegin kodus väga palju iseseis7. juunil viiakse Varbolast
vat tööd ja viisin end lauludega
läbi
laulupeo tuli. Naiskoor
põhjalikult kurssi.
Astra
esitab sellel pidulikul
Kuidas
iseloomustada
sündmusel
„Koitu”. Enne lauAstra koori arengut selle
lupidu
me
suuremaid esinehooaja jooksul? Koorivanemisi
endale
võtnud pole, sest
malt kuuldu põhjal tundub,
vajame
nüüd
mõnda aega puhet koor on suure arenguhüpkust
pärast
rasket
tööd. Pärast
pe teinud.
laulupidu
võtab
koor
osa MärMa usun tõesti, et Astra
jamaa
Folgist
ja
Vaba
Rahva
koor on teinud suure arenguLaulust.
hüppe. Olen nende üle ääretult
Kas sügisel koostöö koouhke, sest oma püüdlikkuse ja
riga
jätkub?
suure tahtmisega suutsid nad
Ma
loodan küll. Astra kooselgeks õppida väga raske rerist
on
saanud minu jaoks kui
pertuaari. Lisaks on mul olnud
teine
perekond.
Meie omavaväga suur rōōm kuulda erineheline
keemia
on
niivõrd imevatelt koorijuhtidelt, et koori
line,
mistõttu
ei
tahaks ma
kõla on muutunud lausa fenosellest
kollektiivist
loobuda.
menaalselt!
Nemad
armastavad
mind ja
Kuidas teil ülevaatustel
mina
armastan
neid!
läks?
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Kodukohvikud tulevad taas!
Laupäeval, 3. augustil on Märjamaal jälle tulemas
kodukohvikute päev.
Taas on võimalus pakkuda oma kodus valminud hõrgutisi ka
kõigile teistele ja avada koduaias üheks päevaks oma unistuste kohvik.
Millega oma kliente üllatada ja kuidas kohvik juba kaugelt
kutsuvaks teha? Kas panna kohvikule mõni huvitav nimi?
Kaardistame kõik kodukohvikud ja nii saavad soovijad kõiki
ka külastada.
Oma soovist andke palun teada Märjamaa Valla Rahvamajja
e-mailile 14. juuliks marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee
või tel 5656 4614, 482 0075.
Soovime teada kohviku aadressi, nimetust ja lahtioleku kellaaega.
Hinnad määrab kohvikus omanik ise ja tulu jääb talle endale.
Saame kokku kohvikus!

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
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Tähelepanu koos Märjamaa
pensionäridega reisijad!
11. juunil kell 8.00 koguneme
Märjamaa bussijaama sõiduks
Kose kanti. Riietus ja jalanõud
vastavalt ilmale ja maastikul
kõndimisele.

12.–14. juulil Leedu reisile sõitjail palun maksta sõiduraha (täispilet 151 €, pensionär 142 €) ajavahemikus
5.–15. juuni kontole EE07 1010
7020 0504 4003. Selgitusse
nimi, sünnidaatum ja kellega
soovib tuba jagada (2–4-kohalised toad). Sularahas maksmise võimalus sotsiaalkeskuses 13. juunil kell 11–12.

Väljasõit Märjamaa bussijaamast kell 7.45.
Kaasa võtta ID-kaart või
EV pass. Hommikusöök hinna
sees, lõuna- ja õhtusöögi võimalused peatuskohtades (ca
8 €) oma kulul. Reisi toetab
Märjamaa Vallavalitsus.
Kontakttelefon 489 1943
või 5346 0846 Eesi.
10. augustil Arvo Pärdi
keskusesse sõidu kohta tuleb
teade juunikuu viimases Märjamaa lehes.
Kohtumiseni reisidel!
Eesi Veske

Me elu kui jäätükk, mis soojas ta tilkhaaval kahaneb, kaob.
Me elu kui päikeseloojang,
mis lummab ja siis lihtsalt vaob…

Head Märjamaa valla puuetega inimesed.
Saame kokku sotsiaalkeskuses reedel,
31. mail kell 11.00.

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi
riigieksamite tulemuste põhjal maakonna parima kooli,
Märjamaa Gümnaasiumi direktori
vabanevale ametikohale
Nõudmised kandidaadile:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise,
õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside
juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• teadmised kaasaegsest juhtimisest ja kooli kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
• meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, pingetaluvus.
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
• avaldus;
• motivatsioonikiri koos palgasoovi ja põhjendusega enda sobivusest tööks Märjamaa
Gümnaasiumi direktorina;
• kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• visioon kooli juhtimisest ja arengust;
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid.
Dokumendid palume esitada 17. juuniks
2019 aadressile: Märjamaa Vallavalitsus,
Tehnika 11, Märjamaa 78301 või e-posti
aadressile marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainformatsioon:
haridusnõunik Raivo Heinaru,
tel 5900 9501.

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,
isetegevus- ja 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.
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In memoriam

Helju Unga

27.11.1934–22.05.2019
Kevadisel õitsemisajal lahkus
meie seast Helju Unga, kelle
panust kogukonna ellu tunnustas Märjamaa vald 2011.
aastal Maarjaristi hõberistiga.
Ta lõpetas Märjamaa keskkooli 4. lennu 1953. aastal ja
läks tööle, sest pere neljanda
lapsena ei olnud kohe võimalik haridusteed jätkata, kuigi
unistuseks oli õppida arstiks.
1963. aastal alustas Helju
Märjamaa Tarbijate Koopera-

tiivis algul müüjana ja edutati
peagi kaupluse juhatajaks. Ta
jätkas kaadriinspektorina ja
hulk aastaid töötas kooperatiivi aseesimehena. 1969. aastal lõpetas Helju kolme lapse
emana kaugõppes kaubandustehnikumi. Edasi jätkusid
õpingud Moskva kaubandusinstituudis, mille ta lõpetas
1976. aastal.
Märjamaa Tarbijate Kooperatiivi aseesimehena aitas
Helju Unga kõige muu kõrval juurutada kaubandus- ja
toitlustusettevõtetes
iseteenindust. Ta andis Märjamaa
keskkoolis ka kaubanduseriala
tunde.
1983. aastal läks Helju
Märjamaa sovhoosi partorgiks. 1992. aastal tuli ta tööle
tollasesse Märjamaa alevivalitsusse, kus tegeles palju erastamisküsimustega.
Helju Unga oli Märjamaa
sotsiaalkeskuse „ristiema“ ja
selle rajamise esimene eestvedaja. Ta oli seltsingu Märjamaa Pensionäride Ühendus
loomise juures ja esimestel
aastatel selle agar eestvedaja.
Üle kümne aasta tegutses ta

Ees on suvelaagrid
Märjamaa vallas toimuvad
2019. aastal suvised lastelaagrid:
17.-19. juunil kolmepäevane tsirkuse- ja ratsalaager;
20.-22. juunil kolmepäevane tsirkuse- ja ratsalaager;
25.-29. juunil viiepäevane
kunsti- ja ratsalaager.
Toimumiskoht: Allika talu,
Rangu küla, Märjamaa vald.
Laste vanus: 7-14 a, 10-16
last vahetuses.
Toitlustamine: 4 korda
päevas (hommiku-, lõuna-, õhtusöök ja snäkk).
Nutitelefonide kasutamine: 2 korda päevas vanematega suhtlemiseks.
Lastega tegeleb 2 vastava
erialase koolitusega kasvatajat.
Tegevused lastelaagris:
ratsutamise algõpetus (1-2
korda päevas vastavalt laagrilaste tasemele);

11

Märjamaa Nädalaleht

erinevad tsirkusetrennid
(1-2 korda päevas, erialad:
akrobaatika, žongleerimine
pallide ja rättidega, taldrikute
keerutamine, hularõnga ja diabolo trikid);
tutvumine erinevate kunstiliikidega;
pintslite, värvide ja portselani tundmaõppimine ja kasutamine;
vähemalt ühe portselanimaalitehnikas meene valmistamine;
matkad hobuvankriga või
ratsa (vastavalt laagris osalejate tasemele ja ilmastikule);
ponide, hobuste ja nende
varustuse hooldamise õppimine (teooria- ja praktikatunnid);
lõkkeõhtu ja/või filmiõhtu;
orienteerumis- ja maastikumängud;
pallimängud, batuut, tegelemine väikeste loomade ja
lindudega.

koos ühenduse tuumikuga innukalt, et valla eakamate elanike elu sisukamaks ja säravamaks muuta. Kuhjaga oma
isiklikku aega, oskusi, energiat ja hingejõudu pani ta kõigesse, mis selleks ette võeti.
Helju oli väga erinevate tänuväärsete ettevõtmiste algataja
ja teostaja sotsiaalkeskuses.
Ta korraldas vähekindlustatud
laste pannkoogipäevi ja oli ka
Märjamaa päevade ajal pannkoogivanaema, kes keskväljaku ääres lastele kooke küpsetas. Väikesed lapsed andsid
talle alati palju energiat. Ka
oma lapselastele oli Helju selline „vanaema puu otsas“, kes
oli valmis nendega väsimatult
rassima.
Väga südamelähedane oli
Heljule Märjamaa puuetega
inimeste ühing, mille loomise juures ta samuti oli. Lisaks
kogu vallarahvale mõeldud
retseptitalgud ja nunnunäitus,
eakate tervisepäevad ja toredad väljasõidud. Ikka selleks,
et vanadusega seotud tervisemuredest ja argipäevarutiinist
üle olla. Plaanidest ja tehtust
andis ta Märjamaa Nädalale-

he veergudel ka kogukonnale
teada.
Hulk aastaid tantsis Helju
rahvatantsurühmas Lilli Lillekesed. Talle meeldis teha
käsitööd ja õmmelda. Ta oli
Märjamaa vallavolikogu liige
ja aktiivne sotsiaalkomisjoni
liige. Koduloohuvilisena panustas aktiivselt Tunatoimkonna tegevusse. Samuti saatis ta oma materjale Sillaotsa
talumuuseumi
korraldatud
teemakonkurssidele.
Helju Unga oli innustav
ja algatusvõimeline, kohaliku kogukonna ühtsustunnet
toetav märjamaalane. Ta oli
helge inimene, kes tahtis, oskas ja suutis luua väärtuslikke
ühistegevusi ja kokkusaamisi,
millest ka eakad ning puuetega inimesed osa võtta saaksid.
Tema abivalmidust, elutarkust, kogemusi ja inimlikku
soojust jäävad igatsema paljud
tema eakaaslased ja ka noorema põlvkonna märjamaalased.

Ratsutamise- ja tsirkuselaagrisse on oodatud lapsed,
keda huvitab liikumine, suured ja väikesed hobused ning
tsirkus. Eelnev ratsutamis- ja
akrobaatikaoskus pole vajalik.
Nii tsirkusetrennid kui ka
ratsutamine ponide ja hobustega toimuvad 1-2 x päevas.

gud, filmiõhtu, ilusa ilmaga
matk hobuvankris või ratsa.
Esimesel päeval saabuvad
lapsed laagrisse kell 10 ning
vanemad tulevad lastele järele
viimase laagripäeva õhtul kell
18 laagrilõpu meelelahutuse
algusajaks, koos nauditakse
viimast laagriõhtut, vaadatakse laste õpitut ja süüakse
maitsvat magusat.

Kunsti- ja ratsalaagrisse
on oodatud vastavate huvidega lapsed. Laagris õpime tundma hobuseid, nende varustust,
ratsutame ja teeme rakendisõitu. Tegutseme loovalt, kasutades erinevaid kunstiliike
ja -tehnikaid, õpime tundma
ja kasutama vajaminevaid töövahendeid. Teeme valmis vähemalt ühe põneva meene.
Laagrites toimuvad lastele
iga päev veel mõned ühised
valiküritused (meisterdamine, isetegevus, orienteerumisja maastikumäng, sportmän-

Märjamaa Vallavolikogu ja
Vallavalitsus
Märjamaa Sotsiaalkeskus
Tunatoimkond

Suvelaagri hind: viiepäevane 210 €, kolmepäevane 140 €.
Lapse laagrisse registreerimiseks palume saata
kiri meiliaadressile estlike@
gmail.com. Meilis palume märkida osaleja vanus, täiskasvanu kontaktandmed ning soovitud laagri aeg.
Vaata lisaks
www.estlike.ee.

kodulehte:

12

Märjamaa Nädalaleht

K 29.05 kl 17.00; 19.00
„BRIGHTBURN”
USA õudusfilm 1.31 (K –12)
K 29.05 kl 21.00
„TANTSI , KUNI JAKSAD”
USA komöödia 1.31 (K –12)
R 31.05 kl 15.00; 17.00
„LEMMIKLOOMADE SALAJANE ELU 2” 3D
USA kogupere-jooniskomöödia
1.26 eesti keeles
R 31.05 kl 19.00; 21.25
„GODZILLA II: KOLETISTE
KUNINGAS”
USA märuli-ulme-seiklusfilm
2.12 (MS –12)
P 2.06 kl 15.00; 17.00
„LEMMIKLOOMADE SALAJANE ELU 2” 3D

TAVS Auto OÜ
traktorite ja põllumajandustehnika ülevaatuse
graafik juunis 2019
10.06
8.00–9.00 Valgu
9.30–10.30 Tamme
11.00–12.30 Varbola
11.06
8.30–09.00 Laukna
9.15–10.30 Sipa
TAVS Auto OÜ ülevaatuspunkt Uus tn 8 on avatud:
tööpäevadel 9.00–17.00
Info tel 509 9272

Reedel, 14. juunil algusega kell 17.00 toimub
Sillaotsa
Talumuuseumis
koitõrje koolitus.
Koolitaja on Eesti
Vabaõhumuuseumi
konserveerimisosakonna juhataja Marike
Laht.
Osalustasu 4 eurot.
Palume registreeruda
sillaotsa@velise.ee
või
tel 5348 4660

29. mai 2019

AS JATSI
EHITUSMATERJALIDE
KAUPLUSES
müügil
* AIAMÖÖBEL
AIA-TOOLID
AIAKIIGED
* Uus valik VAIPU
OÜ teeb ehitus- ja remonttöid korteriühistutele, eramutele ja taludele.
Kõik sise- ja välistööd.
Tel 5197 7698

P 2.06 kl 19.00; 21.00
„MAMPS”
USA põnevik 1.40 (K –12)
T 4.06 kl 15.00; 17.00
„LEMMIKLOOMADE SALAJANE ELU 2”
T 4.06 kl 19.00; 21.25
„GODZILLA II: KOLETISTE
KUNINGAS”
K 5.06 kl 17.00; 21.25
„MAMPS”
USA põnevik 1.40 (K –12)

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

K 5.06 kl 19.00
„GODZILLA II: KOLETISTE
KUNINGAS”
USA märuli-ulme-seiklusfilm
2.12 (MS –12)
HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

Laupäeval,
8. juunil kell 11–14
Orgita keskus 24
maja kõrval

ORGITA
KIRBUTURG

Tule kauplema!
Saad osta ja/või ise
müüa oma korralikku teisele ringile minevat kaupa.

Täname südamest Kuuda
Hooldekodu töötajaid, kes
hoolitsesid meie ema eest.
Siiras tänu kõigile, kes olid
ja on toeks meie leinas ning
saatsid viimsele teekonnale
meie armsa ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema
Helju Unga.
Tütred ja poeg peredega

29. mai 2019

Kas kuuled, kuis nutab Su
kodu, Su puudust leinates
sääl. Talle kaaslaseks
vihmade sadu, kus piiskadel
pisara hääl.

Kord kustub iga küünal,
kuid mälestus jääb.
Mälestame Maarjaristi
hõberistiga tunnustatud
aktiivset Märjamaa valla
elanikku ja Tunatoimkonna
liiget
Helju Ungat.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Märjamaa Vallavolikogu ja
Vallavalitsus
Märjamaa Sotsiaalkeskus
Tunatoimkond

Igaüks meist
saab kingituseks aja,
ta kestust keegi me ei tea.
On kuskil ülim otsustaja,
ta märguandel lõpetame
maise raja...
Ellen Niit
Avaldame kaastunnet
Greta Neidrele
HELLE NEIDRE
kaotuse puhul.
Töökaaslased
Märjamaa vallavalitsusest
Aeg annab kõik meil tagasi,
ei ema südant iialgi…

Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele
HELJU UNGA
kaotuse puhul.
Märjamaa Valla Puuetega
Inimeste Ühingu liikmed
Südamlik kaastunne Harrile,
Indrekule, Mari-Liisile,
Elarile ja Keijole peredega
armsa ema, vanaema ja
vanavanaema
HELLE NEIDRE
kaotuse puhul.
Kaire, Ermo,
Reelika, Andres
Südamlik kaastunne
Indrekule perega
kalli
ema
kaotuse puhul.
Naabrid Liis ja Ando
Kallid Harri ja Heli
laste peredega!
Avaldame kaastunnet armsa
ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema
HELLE NEIDRE
surma puhul.
Lea ja Enno
Vaikib rõõm ja mure,
kõigist jääb järele miski,
mis ei sure...

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...
Siiras kaastunne
Sirlile, Reedale ja Raulile
peredega kalli ema
HELJU UNGA
lahkumise puhul.
Elfe, Vaike, Terje,
Kalev perega

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 29. mai
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (Maarja kirik)
Neljapäev, 30. mai
Kristuse taevaminemise püha
18.00 Missa (Maarja kirik)
Reede, 31. mai
7.30 Missa (Maarja kirik)
Pühapäev, 2. juuni
Ülestõusmisaja 7. pühapäev
11.00 Missa (Maarja kirik)

Unehõlma süda vajus,
mälestused helged
maha jäid...
Mälestame kallist klassiõde
HELJU UNGAT
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Märjamaa Keskkooli IV lend
Avaldame kaastunnet
omastele armsa
HELJU UNGA
kaotuse puhul.
Ilse ja Karin perega
Mälestame
Helju Ungat
ja avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.

Esmaspäev, 3. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 4. juuni
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

Toome 6 naabrid

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11

Töökas ja sõbralik
oli Su hing,
puhkama, puhkama
kutsuti Sind.

Südamlik kaastunne
Harrile ja Indrekule
peredega kalli ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema
HELLE NEIDRE
kaotuse puhul

Südamlik kaastunne Harri
ja Indreku peredele
kalli ema
HELLE NEIDRE
kaotuse puhul.

Avaldame
sügavat kaastunnet
Vivianile ja Innale
kalli ema ja tädi
Vilma Müürisepa
surma puhul.

Enn, Tiit ja Triin peredega

Õie, Naima, Ülo

Aime ja Eha

Avaldame kaastunnet
Harri Viirsalule perega
EMA
surma puhul.

Siiras kaastunne
Harrile, Indrekule ja
kõigile lähedastele
HELLE NEIDRE
kaotuse puhul

Mälestame Mihkli talu
tublit perenaist
VILMA MÜÜRISEPPA
ja avaldame kaastunnet
omastele.

Tihkanid Vana-Nurtust

Naistevalla küla elanikud

Naabrid
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Meie seast lahkus
kallis ema ja tädi
VILMA MÜÜRISEPP
17.09.1926–23.05.2019
Leinavad Vivian ja Inna
Ärasaatmine
31. mail kell 15.00
Tallinna krematooriumis
Pärnamäe tee 36
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86 Aino Villand
86 Elfe Vahur
86 Kaljo Jõeaas
86 Heljula Tedresalu
84 Värdi Malm
82 Anne Mägi
81 Hilja Plamus
80 Silvi Andreller
79 Laine Tramm
79 Merike Koch
76 Luule Viesemann
70 Tiia Nuuter
70 Heino Rokk
70 Mati Krausberg
70 Viive Künnap
70 Rein Krabi
65 Ülo Roosi
1. juunil kl 9-16
Kivi-Vigalas Kiriku tn 4
platsil
Jaanikuu laat
Tulge ostma ja kauplema
Info ja registreerimine
5805 0167, laadakorraldus@gmail.com

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

TEENUSED

koos transpordiga.Tel 5452 2449

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

Müüa sõelutud mulda. 1 tonni
hind 7 eurot + transporditeenuse
maksumus. Tel 505 3120

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee

Müüa kasutatud ja uusi mesipuid
(24 raami). Tel 5664 8121

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
Miniekskavaatori ja minilaaduri
teenus. Multiliftkastide rent.
www.usin.eu. Tel 554 7270
Katuste ja fassaadide pesemine ja
värvimine. Tel 5010834
Katusetööd. Tel 5673 3701

MÜÜK
Plastikvaadid 200 l. 5803 3282
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
Müüa tooreid lõhutud küttepuid.
Tel 5190 6548
Müüa killustikku, liiva ja mulda

Müüa 2-toaline ahjuküttega korter Märjamaal. Tel 5620 8262
Müüa renoveerimist vajav ahiküttega kahetoaline korter Pärnu
mnt 21-5 II korrus. Hind 8500 €.
Tel 526 9688

ost
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee
Ostan sõidukorras sõiduauto või
väikebussi. Võib vajada pisut remonti või olla ka ilma ülevaatuseta.
Tel 5819 0200,
ilusvalgus@gmail.com

KIVI JA MOODULKORSTNATE EHITUS,
REMONT,
PLEKITÖÖD
Tel 554 8699
edissonehitus@gmail.com
Rapla Tarbijate Ühistu
pakub tööd
Märjamaa Konsum |
Ehituskeskuses
KLIENDITEENINDAJALE
Lisainfo: 485 5444
ingrid@raplaty.ee

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

ÜÜRILE ANDA

Üürile anda suur garaaž Märjamaal. Tel 5555 4494

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

ISSN 2613-3253
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MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1045 eksemplari

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.

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

