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Märjamaa spordihoone sai nurgakivi
Esmaspäeva. 3. juuni hommikul, kui kell hakkas 9 saama,
oli Märjamaa tulevase spordihoone ehitusplatsil tavapärasest palju rohkem rahvast. Siin
seisis volikogu liikmeid ja vallavalitsuse töötajaid, ehitajaid
ja kohalikke elanikke, suure
grupina saabusid algklasside
õpilased. Lastel olid kaasas
lõõtspillid ja laulu ilmestamiseks ka tööriistad. Peagi kõlas
ühislaul „Meistrimehed oleme“, mis juhatas sisse nurgakivi panemise tseremoonia.
Esimesena sai sõna Märjamaa vallavanem Merlin Suurna: „ Möödunud suvel otsustas
Märjamaa vallavolikogu asutada Märjamaa valla spordikeskuse sihtasutuse. See otsus
oli märgiline. Rõõm on öelda,
et Märjamaa valla elanike
suur unistus on täitumas ning
Märjamaa valla spordihoone
ehituseks kõlab ametlik stardipauk.
On märkimisväärne, et ligikaudu 4 miljonit eurot valla
enda vahendeid investeerime
hariduse kvaliteedi parandamisse ja meie inimeste tervisesse. Tegemist on sajandi
projektiga, sest nii suurt investeeringut ei ole meie vallas
varem tehtud. Usun, et kasu
toob see projekt vallakodanikele oluliselt rohkem kui need
rahanumbrid – ühe kuupalga
alammäär iga elaniku kohta –
tegelikult näitavad.
Täna paneme nurgakivi
mitte ainult ühele majale, vaid
loome tingimused kogu valla
arenguks. Inimese kõige kallima vara hoidmiseks kaasaegsed, avarad ja mitmekülgsed
sportimisvõimalused on kaht-

lemata vajalikud, seda
eelkõige koolile ja kogukonnale, kuid lisame olulisel määral ka atraktiivsust külalistele ja neile,
kes tulevikus Märjamaa
valla oma koduks valivad.
Loodan, et juba vähem
kui aasta pärast saame
koos avada uue spordikeskuse uksed. Selle hetkeni
jõudmiseks soovin ehitajatele tahet ning jõudu, et
sihikindel ja hea koostöö
kõigi osapoolte vahel jätkuks! Soovin sihtasutuse Algklassiõpilased laulsid tseremoonia avatuks. Fotod Reet Saar
juhtidele tarmukust ja
leidlikkust uuele majale rakenduse leidmisel ning toetajate
siia meelitamisel!
Kutsun üles vallakodanikke pakkuma välja oma ideid,
kuidas uut maja paremini kasutusele võtta ning Märjamaa
vald Eesti spordikaardil nähtavamaks muuta. Tsiteerides
Märjamaa valla spordikeskuse
sihtasutuse juhti Mart Tilka –
asjad sünnivad vaid siis, kui
inimesed seda ise väga tahaKapsli asetas kohale Märjamaa valla spordikeskuse juhataja
vad.“
Märjamaa gümnaasiumi Mart Tilk. Vasakul vallavalitsuse esindaja Ülo Olm ja paremal
direktor Andres Elmik ütles, et Haart Ehituse projektijuht Marek Tiik.
kooli ja tema isiklik suur unisKapslisse rulliti ka Märja- Siis viidi kehalise kasvatuse
tus on täitumas. Ta lisas, et
spordihoonet on kavandatud maa valla 2019. aasta kalen- tunde läbi praeguse raamatujuba 2000. aastate algusest, der, Märjamaa Nädalalehe 29. kogu saalis ja koridorides ning
2003 valmis esimene projekt. mai number, vallavanema sõ- vanal staadionil. Kui müdin
Spordimehest koolijuht too- navõtt, ehituse eskiisjoonis ja koridorides väga kõvaks läks,
nitas, et uus hoone toob kasu ehitaja kontaktid, mõned mün- pistis mõni õpetaja klassist
ennekõike õpilastele, aga seda did, lisaks panid kohalviibijad pea välja ja palus vaiksemalt
tegutseda.
on tarvis ka üldise liikumis- kirja ka oma nimed.
Haart Ehitus esindaja luSaatesõnad ütles ka sihtharrastuse
edendamiseks.
bas,
et
uus
hoone
valmib
aasta
asutuse
juht Mart Tilk. NõukoTa pani omalt poolt kapslisse
pärast.
Tseremoonial
viibinud
gu
esimees
Kalle Uusmaa kinisikliku vile, soovides, et vile
kooli
kunagine
kehalise
kasvanitas:
„Me
teeme
õiget asja.“
uues majas ei katkeks, samutuse
õpetaja
Eevi
Jaago
rääkis,
ti kooli medali, et majas oleks
sees kooli hing, aura ja tähtsus. et ta tuli siia tööle 1952. aastal. Reet Saar
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Märjamaa kaugküttesüsteemi tunnustati
tõhususe ja taastuvenergia kasutuse eest

M

ais tunnustas
Eesti Jõujaamade
ja Kaugkütte Ühing
ühe Eesti suurima
regionaalse soojatootja N.R
Energy üheksat küttepiirkonda tõhusa kaugküttesüsteemi
märgisega. Nende seas sai
tunnustuse ka Märjamaa võrgupiirkond, kus 2014. aastal
valmis moodne hakkpuiduga
köetav katlamaja.

Tõhusa kaugkütte märgis
tunnustab Märjamaa kaugküttesüsteemi efektiivsust ning
võrgu kaudu edastatavas soojuses kasutatavat taastuvenergiat. Nimelt antakse tunnustus
kaugküttesüsteemile, milles
kasutatakse soojuse tootmiseks vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või
75% koostoodetud soojust või
50% sellise energia ja soojuse
kombinatsiooni.

Märgist võib taotleda ettevõte, mille kaugküttesüsteem
on rajanud ja käivitanud uue
tootmisseadme või kes on sõlminud soojuse müügilepingu,
mis tagab märgise nõuetele
vastavuse. Märgis kehtib viia
aastat.
N.R. Energy ei ole Märjamaal loorberitele puhkama
jäänud – investeerime jätkuvalt ka kaugküttetorustikesse,
et liita kaugküttevõrguga kõik
selleks soovi avaldanud korteriühistud, eramud, ettevõtted
ja asutused ning vähendada
soojakadusid. Käesoleva aasta
lõpuks on prognoosi kohaselt
Märjamaal ligi 5 km soojatorustikke, sealhulgas viimastel
aastatel meie poolt rajatud ca
2,1 km kaasaegseid eelisoleeritud torudest väikeste soojuskadudega soojustorustikke.
Vanematel maapealsetel to-

rustikel oleme osaliselt uuendanud isolatsiooni.
Vastavalt ettevõtlus- ja
infotehnoloog iaminist ri
11.12.2018 määrusele nr 83
„Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ § 9 lg 1 on
energiakandjate kaalumistegur tõhusa kaugkütte korral
0,65 ja seega oluliselt parem
tavalise kaugkütte kaalumistegurist 0,9.
Tavainimese jaoks tähendab see odavamat ehitust,
kuna hoone vastavus energiatõhususe nõuetele saavutatakse juba osaliselt tõhusa kaugkütte kasutamisega. Seega on
odavam ja lihtsam saavutada
ka Kredexi poolt finantseerimisel nende nõuete täitmine.

Kõigi meie jaoks tähendab see muidugi ka puhtamat
keskkonda.

See kõik on veel eriti ahvatlev seetõttu, et SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on
avanud võimaluse toetuse saamiseks korteriühistute kütteseadme väljavahetamiseks ja
kaugküttepiirkonnaga liitumiseks (lähemalt vt https://kik.
ee/et/toetatav-tegevus/atmosfaariohu-kaitse-programmsh-korteriuhistute-kutteseadmed).
N.R. Energy juhatuse liige
Ahto Tisler

Märjamaa raamatukogus
Veera Võsu maalinäitus
Eestimaal pesitsevatest linnuliikidest
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Kabe- ja maleringi juhendanud Memm lõpetab

M

ärjamaa koolilastele laustasin
kabe- ja malemängu õpetamist
18. veebruaril 2003. aastal.
Lastega hakkasin tegelema
sellepärast, et 2003. aastal
ei lastud valdade talimängudel Märjamaa vallal pooliku võistkonnaga osa võtta
(võistkonnast puudusid poiss
ja tüdruk).

Läksin lasteraamatukokku, nägin lapsi lauamänge
mängimas ja sealt algaski
nende õpetamine, algul kabega, mõni nädal hiljem tulid
juurde ka malehuvilised. Sama
aasta 14. mail pidasime oma
esimese kabe- ja malevõistluse Varbola kooliga. 2004.
aastal sain ringijuhendajana
koha Märjamaa gümnaasiumis. Tänaseni on lapsi mängimas käinud umbes 600 ringis.
Aprillis ja mais toimusid
kooli võistlused algkassidele kabes. Esimesed klassid
võistlesid parima kabeklassi (võistkonda kuulus kolm
poissi ja kolm tüdrukut) ja
parima mängija väljaselgitamiseks. Võitjaks tuli Ic klassi
võistkond 15 punktiga. Mängisid Karl Johann Kuusikmaa,
Marten Jakobson, Tristan
Köstner, Alisa Volkova, Sal-

me Seiler ja Lisandra Grauen.
Teine koht kuulus Ib klassi
võistkonnale 12 punktiga.
Mängisid Marten Paukku,
Helger Pikani, Dominic Kaldlaur, Lisandra Jakimainen,
Katriin Erm, Mia Madli Kuljus.
III koha sai Ia klassivõistkond koosseisus Gustav Savtšuk, Mihkel Mitt, Egert-Allan
Lõkov, Jette Jässi, Marielle
Anniko, Kätriin-Helena Tiits.
Kabepoiste
individuaalarvestuses oli parim Marten
Paukku Ib, järgnesid Marten
Jakobson Ic ja Egert-Allan
Lõkov Ia klassist.
Tüdrukutest võitis Alisa Volkova,
järgnesid Lisandra Grauen ja
Salme Seiler, kõik Ic klassist.
2.–4. klass mängisid omavahelist turniiri, võistkondi oli
9. Seekord pidi võistkond olema
kogu aeg viie võistlejaga kohal
(3 poissi, 2 tüdrukut, puuduja
asendati). I koha sai IVa klass
25,5 punktiga. Mängisid Kuldar Kaugemaa, Kristofer Robin Keldremaa, Martin Tamm,
Sten-Marten Gavriljuk, Annabel Parts, Kaisa Vinogradov.
II koht kuulus IVb-le
24,5
punktiga.
Mängisid
Kevin Vaadumäe, Martin
Hansman, Eiki Hõim, Maribel Jakobson, Elo Taaring.
III koht läks IIa kl võistkonnale 22 punktiga. Mängi-

Maadlusuudised
1. juunil peeti Tartus G. Hackenschmidti mälestusvõistlused kreeka-rooma ja naistemaadluses.
Need võistlused lõpetasid
ka siseriikliku hooaja. Juhani klubi oli esindatud seitsme
maadlejaga. Meie klubi maadlejad võitsid kaks esikohta:
täiskasvanute -97 kg kaalus
võitis kõik oma vastased ülekaalukalt Hendrik Kalme ja
naistemaadluses -43 kg kaalus
seljatas Lisette Bötker kõik
oma vastased. Teisele kohale
tuli Mirjam Kask kehakaalus
-57 kg ja kolmandale kohale
Richard Bötker -27 kg kaalus.
Hästi maadlesid ka Kristen

Kanarbik, Aron Aun ja Getter
Tõnstrem, kuid neile seekord
medalit ei tulnud.

Nädal varem toimusid Paides spordiühingu Jõud meistrivõistlused
kreeka-rooma,
vaba- ja naistemaadluses. Jõu
meistriteks tulid kreeka-rooma maadluses Raido Liitmäe
-92 kg kaalus ja Phip Abt -67
kg kaalus. Vabamaadluses
Raido Liitmäe -92 kg kaalus ja
naistemaadluses Nele Truber
-63 kg kaalus.
II koha saavutasid kreekarooma maadluses Kristen Kanarbik -67 kg, Aadu Seller -97
kg ja Hendrik Kalme 130 kg

Koos tänukirjaga saab Memmelt kalli individuaalarvestuses
poistest parim kabetaja Mairo Kozlov.
Foto Kristi Kivisild
sid Markus Vok, Stefan Schu,
Gregor Nilisk, Ronaldo Loodus, Liisbet Buht, Geiri Post,
Marie Eliise Tiits, Delisa Kirs.
Individuaaarvestuses oli
52 mängijat. Neist viis parimat
poissi olid: 1. Mairo Kozlov IIIc,
7,5 p, 2. Karro Võigemast IIIa,
7,0 p, 3. Sten-Marten Gavriljuk
IVa, 6,5 p, 4. Eiki Hõim IVb 6,5 p,
5. Kuldar Kaugemaa IVa 6,0 p.
Tüdrukute esiviisik: 1.
Kaisa Vinogradov IVa, 6.0
p, 2. Anett Jõgis IIb, 5,5 p, 3.
Hendra Arro IIIb, 5,5 p, 4.

Maribel Jakobson IVb, 5,0 p, 5.
Marta Leen Valting IIc, 5,0 p.
Soovin oma toredatele
mängusõpradele: lõpetage korralikult klass ja veetke tore suvevaheaeg, et sügisel alustada
juba koos juhendaja Helinaga.
Pildid võistlustest ja autasustamisest on http://www.
m g k a b e m a l e .we e b l y. c o m .

kaalus. Vabamaadluses Aadu
Seller -97 kg ja naistemaadluses Kelli Sikk -45 kg, Heleena
Truber -50 kg, Getter Tõnstrem -53 kg ja Mirjam Kask -63
kg kaalus. Kolmanda koha said
vabamaadluses Philip Abt -65
kg ja Hendrik Kalme -125 kg
kaalus. Naistemaadluses Rebecca Laidna -40 kg, Kätlin
Sikk -63 kg ja Sandra Plamus
-76 kg kehakaalus.

II koha ja teda pärjati eraldi
võitlusvaimu ja graatsia „Miss
Maadlus“ autiitliga.
Lisette sai nendel võistlustel kolm võitu ja ühe kaotuse.

Samal ajal võistles Lisette
Bötker Venemaal Gatšina linnas naistemaadluse turniiril
Miss Maadlus.
Lisette maadles kehakaalus -42 kg, saavutas tubli

Koidula Elmik,
oma õpilastele Memm

Harri Koiduste

Suvekuudel ehk
1.06-31.08
on Märjamaa
raamatukogu
laupäeviti suletud
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Lõppes lugemisprogramm „Loeme koos“

M

ärjamaa valla
raamatukogude
lugemisprogramm
„Loeme koos“ pidulik lõpuüritus toimus laupäeval, 25. mail.

Alustasime lugemisprogrammiga veebruaris ja ootasime
lugema kuni 8-aastaseid lapsi.
Tegime omapoolse väljapaneku raamatutest, mida lapsed
koos vanematega võiksid lugeda, loetud raamatu kohta
tuli lapsel ka pilt joonistada.

Märjamaa
raamatukogus

RITA MEREKIVI
heegeldatud mänguasjade
näitus Aafrika lille motiividest. Inspiratsioon ja
töövõtted internetist.
Lastekogus Märjamaa
muusika- ja kunstikooli
eelkooli maalinäitus

Iga laps sai raamatukogust
lugemispassi, kuhu kleepisime loetud raamatu kaanepildi ja panime templi. Kokku
osales 44 last ja pilte tuli üle
300, nendest piltidest on raamatukogudes üleval näitus.
Näitusel enda või sõbra pildi
leidmine aga valmistas rõõmu
ja elevust. Samas lapsed tunnistasid, et joonistada oli päris
raske ja võttis vahel rohkemgi
aega kui raamatute lugemine.
Raamatuid otsisid ja valisid
lapsed enamasti endale ise või

vanematega koos, kuulati ka
sõprade soovitusi või küsiti
raamatut hoopis mõne tuttava
raamatutegelase järgi.
Lõpuüritusel oli meil külas
muinasjutuvestja Piret Kukk,
kes jutustas lastele muinasjutte. Abiks olid tal käärid ja
paber, mille abil valmisid põnevad kujundid ja huvitavad
lahendused muinasjuttudele.
Lapsedki meisterdasid endale
väikese raamatu, kuhu ise kodus sisse joonistada või kirjutada. Kõik lapsed said tänukir-

ja ja medali tubli osavõtu eest.
Oli võimalik endale laenutada
ka üllatusraamat, mis oli pakitud, ja kodus pakki avades
alles nägid, mis raamat see oli.
Pidu lõppes maitsva tordi söömisega.
Me täname kõiki lapsi ja
lapsevanemaid lugemisprogrammis „Loeme koos“ osalemise eest!

Programmi „Kainem ja tervem
Eesti“ eesmärgiks on alkoholi
liigtarvitamise ja sellega kaasnevate kahjude vähendamine. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt 2014–2020
rahastatud programmiga ning
tegevust koordineerib Tervise
Arengu Instituut. Programmi
raames tegeletakse alkoholi
liigtarvitamise ennetamisega,
tänapäevaste ravivõimalus-

te tagamisega ja avalikkuse
teavitamisega alkoholitarvitamise häire olemusest ning
ravivõimalustest.
Aastast 2016 osutab alkoholi liigtarvitamise varajase
avastamise ja lühisekkumise
(ALVAL) raames teenust nüüdseks juba 23 perearstikeskust
ning raviteenust pakub 9 raviasutust. Pakutakse võimalust
läbida spetsiaalne koolitus,
et saada oskusi ja teadmisi
alkoholiteema käsitlemiseks.
Programmiga on liitunud
ka Märjamaa Perearstikeskus – esmakordselt aastatel
2016/2017 ja nüüd taas alates
aprillist 2019. ALVAL koolituse on läbinud nii perearstid kui
ka pereõed ning alkoholiteema käsitlemine on koos teiste
tervisekäitumise teemadega
meie igapäevatöö lahutamatu
osa ning patsiendid suhtuvad
testi tegemisse heatahtlikult.
Patsiendiga
tegelemise
aluseks on vastav ravijuhend
ning alkoholitarvitamise hindamiseks kasutatakse AUDITi
(Alcohol Use Disorders Identification Test) küsimustikku.
Testi on välja töötanud Maailma
Terviseorganisatsioon
1993. aastal ning see on üks
täpsemaid ja üldlevinumaid
teste alkoholitarvitamise hindamiseks. Testi tulemuste

põhjal saab tervishoiutöötaja
otsustada edasise sekkumise
vajadused, tegevustes lähtutakse vastavast algoritmist
ning oluline on inimese soov
ja valmisolek probleemiga tegeleda. AUDITi küsimustikku
saab täita ka kodus iseseisvalt,
test on kõigile kättesaadav
veebilehel www.alkoinfo.ee/
testid.
Alkoholitarvitamise häire
ravi teenuseid võivad saada
kõik, kes on vähemalt 18aastased ning ravi on tasuta ka
ravikindlustuseta inimestele.
Ravile pöördujatelt ei küsita
visiiditasu, maksta tuleb ravimite eest. Ravile pöördumiseks ei ole vaja saatekirja ning
esimesele visiidile peaks saama juba viie tööpäeva jooksul
pärast registreerimist. Ka patsientide lähedastel on võimalus abi saamiseks ravikeskustesse pöörduda. Üle-eestilised
abi- ja nõustamisteenuste
kontaktid leiab veebilehelt
alkoinfo.ee või küsi infot oma
perearstilt.
Rohkem infot veebilehtedelt alkoinfo.ee ja terviseinfo.
ee.

urve Nurmik

Abi pakub „Kainem ja tervem Eesti”

Koostanud Märjamaa
Perearstikeskuse pereõde
Marika Tomson

Tugirühm ootab Raplas teisipäeviti kell 18 ja
laupäeviti kell 15.30 aadressil Põllu 6 oma ringi
inimesi, kes on hädas erinevate sõltuvustega. Vajadusel võta ühendust telefonil 5564 0023.
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Laulu- ja tantsupeo tuli Märjamaa vallas

T

ule tulemine on traditsiooniline laulu- ja
tantsupeole eelnev
pidulik rännak lauluja tantsupeo tulega Tartust
Tallinnasse.

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ eel kantakse
tuld kaheksandat korda. Esimest korda korraldati selline
sündmus 1969. aastal seoses
laulupeo saja aasta juubeliga. Tänavu saab tule tulemise
traditsioon 50-aastaseks. Tuli
on teel 1. juunist kuni 4. juulini 2019 ja liigub seekord läbi
terve Eestimaa. Tuli on teel 33
päeva ja läbib 4200 kilomeetrit.
XXVII laulu-ja XX tantsupeo tule tulemine on avamänguks juubelipeole, kandes
endaga laulu- ja tantsupeo
väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka.
Märjamaa vallal on au peotuld võõrustada 7.–9. juunil.
Märjamaa vald võtab tule vastu Läänemaalt Koluvere lossi juures reedel, 7. juunil kell
10.00. Kell 10.45 on tuli Märjamaa keskväljakul, kus toimub
kontsert ja kõik, kes soovivad
viia juubelipeo tuld endale
koju, siis oma laterna olemasolul on see võimalik.
Kell 11.30 peatub tuli Varbola rahvamaja juures, kus
seda tervitab Varbola naiskoor
Astra ja soovijatel on samuti võimalus tuld laternatesse
võtta. Seejärel suundub tuli
Adilasse, kus meie anname
tule üle Kohila vallale. Siis on
tuli Kohila, Kehtna ja Rapla
vallas.
Märjamaa valda jõuab tuli
jälle laupäeval, 8. juunil. Kell
15.10 annab Rapla vald Velisel

tule meile. Velise sillal võtavad
selle vastu Valgu põhikooli
noored rahvatantsijad ja viivad tule Sillaotsa talumuuseu-

LIIKUV INKOTUBAMärjamaa sotsiaalkeskuses
neljapäeval, 6.juunil 15.00

Müügil: sidemed, nahahooldusvahendid, mähkmed jne. Müük
soodustusega puuetega inimestele ja vanaduspensionäridele
isikliku abivahendi kaardi omamisel. Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile. Tasuta konsultatsioon ning toodete ja
abivahendite tutvustused.
Info ja tellimine telefonil 5343 9837 Ülle,
e-post: t.ulle@inkotuba.ee

misse, kus toimub Raplamaa
33. Memme-taadi pidu. Sinna
jääb tuli kella 17-ni. Jällegi on
võimalus tuld oma laternatesse saada.
Sillaotsalt sõidab tuli KiviVigalasse Vigala Maarja kiriku juurde, kus toimub pidulik
liputseremoonia Kivi-Vigala
põhikooli õpilaste osavõtul ja
tule jagamine soovijatele. Seejärel suundub tuli Vana-Vigala
poole. Vana-Vigala laululava
juurde saabub tuli mööda jõge.
Tiduvere külast pärit noor di-

rigent Jaanika Kuusik toob tule
mööda jõge Vigala Sassi ohvrikivi juurde. Kell 19.00 algab
Vana-Vigala laululaval kontsert „Tule vägi Vigalas“ ja kell
21 viiakse tuli ööbima VanaVigala tehnika- ja teeninduskooli sepakoldesse. Järgneb
simman Nedsaja Küla Bändiga.
9. juuni hommikul kell 9.30
algab tule üleandmise tseremoonia Pärnu maakonnale
koos kontserdiga Vana-Vigala
mõisa ees.
Heli Lints
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Kes on Liivimaa parim ratsutaja?

S

ee küsimus on huvitanud inimesi nendel
ammustel aegadel, see
huvitas kaasaegseid
Eesti esimestel ratsutamisvõistlusel Tartus 1921. (teistel
andmetel 1922.) aastal ja
Märjamaa piirkonna esimestel
ratsavõistlustel Loodna mõisapargis 1. septembril 1929.

See küsimus oli päevakorral ka 16–9. mail Klaipedas
rahvusvahelisel ratsutamisvõistlusel HEST 2019. Meie
kohalikud ratsasportlased ei
osale just väga tihti rahvusvahelistel võistlustel, ja veel
harvem teevad seal ka häid
tulemusi. Nii aga seekord oli.
Mõnele, kes on harjunud meie
tublide maadlejate, jõutõstjate
ja teiste spordialade sportlaste medalite, meistritiitlite ja
esikohtadega, võivad 7. ja 12.
koht tunduda liiga tavalisena.
Kuid just neile – ja ka üldisemalt – kulub ära alljärgnev
olukirjeldus ratsutamisest ja
ratsaspordist.
Ratsutamine on imelihtne.
Aga tegelikult?

Filmidest, raamatutest ja mujalt on üldiselt kujundatud
arusaam, et ratsutamine on
imelihtne – kui aga on olemas
hobune, võta see lasipuu küljest lahti, hüppa selga ja kappa
tuhatnelja loojangu suunas…
Kes aga on hobustega kokku
puutunud, see teab, et see ei
ole nii!
Vahemärkusena tuleb tõdeda, et hobustega tegelemine
on kasvav trend ja mõne aasta
taguse uurimuse kohaselt on
Rapla maakond Eestis teisel
kohal 1000 elaniku kohta hobustega tegelemise võimaluste osas (maakonna lippu selles
vallas hoiab kindlalt Märjamaa
vald eesotsas Juurimaa Talliga).
Teatavasti on ratsasport
ainuke klassikaline spordiala,
kus võistluspaari moodustavad inimene ja loom. See muu-

dab selle spordiala ülejäänutest
erinevaks. Hobune ei ole sündinud
ratsutama: kõige
varem 3-4-aastaselt hakatakse
teda saduldama
(sadulaga harjuma), edasi ratsastatakse (õpetatakse ratsaniku
käe- ja jalamärguannetest aru
saama). Enamus
ratsutajatest ei
ole ega oskagi
seda teha ning
istuvad „valmis“ Stella Brett Mesila ja Nonsu. Jäädvustus võistlustelt Niitväljal.
ratsu selga.
Foto erakogust
Iga ratsu on
eriline, nii ratsastega (vihmavarjud, erinevad
tamise meetodite ja oma ürgse
värvilised esemed, sääsediseloomu, füüsiliste võimete
kärbsed, isegi kõrvalkoplis
ja veel paljude asjaolude pooolevad veised-sead) ja parajad
lest. Ratsutajal tuleb eduka
hellikud. Väheste kogemustekoostöö saavutamiseks mõisga ratsutajatele on need tõsita ratsut (hobune ei saa selgiseks probleemiks, kuid tark
tada ega kurta) ning lihvida
ratsutaja võib sellest hoopis
seda ikka ja jälle treeningulisaväärtuse saada.
tel. Korraliku ratsahobusega
tuleb tegeleda iga päev – teda
Meie võistluspaarist
ei saa jätta vahepeal boksi või
ratsutavad ja võistlevad. Ta
koplisse ja siis mõne aja pärast
Nüüd konkreetsemalt meie on olnud tegev ka treenerijätkata endisest kohast. Hobuvõistluspaarist. Stella Brett na, abistades oma ametlikku
ne ei ole selles mõttes koer, kes
(edaspidi lihtsalt Stella) na- praegust treenerit Kristiina
õpitud trikke ei unusta: hobukatus „hobusepisikuga“ laste- Raudnagelit. Stella esimene
ne traavi ja galoppi ei unusta,
aiaaja lõpus, kui külastas va- treener oli enne seda Krista
kuid üritab vabaneda ahistanematega Juurimaa talli. Nii on Raidmets. Viimane aasta on olvatest teguritest (ratsanik) või
ta juba 12 aastat, algul kord- nud treenerite osas väga viljategutseda omapäi. Seega tuleb
kaks nädalas, viimased viis- kas, sest Stellat on juhendanud
taas nagu algusest peale aluskuus aastat sisuliselt iga päev Eesti tippratsutajad Rein Pill,
tada.
koolipäeval pärast tunde ja Ivo Ots, Kullo Kender ja Hanno
Ajalooliselt on ratsutamine
vabadel päevadel varem sõit- Ellermann ning isegi külalistolnud maskuliinne ala, sellega
nud talli ning õhtul koju. Põhi- reener Hollandist.
tegelesid mehed ja eelkõige
kooli ajal käis ta ka huvikoolis
Samas ei ole Stella saanud
vormis mehed. Sellest ajast päkunstiklassis ja kooli segarah- oma võimeid vääriliselt realirineb vana nn preisi koolkond,
vatantsurühmas, kuid mingil seerida. Kõigepealt on probkus hobune taltsutatakse jõuhetkel tuli neist loobuda.
leemiks olnud hobuste napga ja nüri harjutamisega (riTa on tegelenud ja võistel- pus. Poniga sõitmise perioodil
vidrill). Tänapäeval püütakse
nud suurema osa tuntumate nappis nii tallis kui ka üldiselt
koostöö saavutada heaga, horatsaspordialadega: kooli- ja Eestimaa turul ponisid, samas
bust tunnetades ja arvestades
takistussõidu, kolmevõistluse, täna on tallis olukord vastutema iseloomuga.
krossi- ja derbyga, kestvusrat- pidine: ponisid on küll ja igas
See on kindlasti keerulisutamise ning rakendispordi- suuruses. Hobusega, sh poniga
sem, pikemaajalisem ja kogega. Selle aja jooksul on Stella ratsutamiseks-võistlemiseks
musi nõudev. Ratsahobused on
mitmeid hobuseid saduldanud on kolm varianti: talli gruigaüks ainulaadse iseloomuga
ja ratsastanud, millega teised pihobusega (igal korral võib
(kiiksuga), erinevate foobia-

5. juuni 2019
sattuda erinev loom), rendihobusega (omanikuga on kasutusleping) või oma hobusega.
Kui oma või rendihobust ei
olnud, siis saigi võistelda selle
hobusega, mis oli vaba või siis
kahekesi-mitmekesi
ühega.
Sellest ajast oli Stella parim
saavutus 2013. aastal ERL
(Eesti Ratsaspordi Liidu) kolmevõistluse (kooli- ja takistussõit + kross) karikasarja II
koht, lisaks erinevaid üksikuid
esi- ja muid auhinnalisi kohti
erinevatel ponikarikate etappidel erinevatel hobustel ja erinevatel distantsidel. Viimasel
suurte lootustega poniaastal
oli soov saada võistlemiseks
rendile üks kahest talli vabanenud (omaniku lapsed lõpetasid) superponist, kuid ootamatult müüdi mõlemad Soome
ja suur võimalus tippu jõuda
kadus. Järgnesid otsingute
aastad, kui sai proovitud erinevaid hobuseid Juurimaa tallist ja kaugemalt (Torist Lätimaani). Halva olukorra juures
on erinevate hobustega tegelemine kindlasti Stella oskusi
ja kogemuste pagasit parandanud. Ainult ühe oma hobusega
ratsutamine võib ratsanikule
ühekülgselt mõjuda.
Sel ajal tõi Teenusega seotud Marit Paluteder talli oma
Rootsi sporthobuse Nonsens
K (edaspidi Nonsu). Marit oli
omal ajal ise ratsutanud ja ka
hobune oli hüpanud 110 cm
takistusi. Kuid sel hetkel oli
ratsu nii „katki“, et omanik ise
ei söandanud tema selga istuda. Tallis pidi keegi Nonsuga
tegelema ja parema variandi
puudumisel oli selleks Stella.
Nonsu oli siis närviline, kartis
kõike, ajas end igal põhjusel
püsti ja käitus ettearvamatult.
Stella nägi temaga palju vaeva ja ootas oma uut hobust, et
Nonsu ära anda. See aga venis
ning mingil hetkel hakkas hobune usaldama ja avaldama
oma suurt hinge: tahet hüpata ja seda puhtalt. Nonsul on
lisaks füüsiline eripära: ta on
suhteliselt väike ja madal ning
ebatavaline. Tal on esijalad
lühikesed ja sellega „esisild“
madalamal tagaosast. Kui üks
tuntud Soome loomaarst Nonsut üle vaatas, imestas ta, kuidas selline hobune takistusi
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suudab hüpata ja veel meetrist
kõrgemaid. Esijalgade lühidust
kompenseerib Nonsu väga
võimsa „tagasillaga“, mistõttu
omanik nimetab teda vahel ka
känguruks. Ka Leedus imestati pealtvaatajate hulgas selle
väikese hobuse tagaosa põrget, millega temaga ratsutaja
peab arvestama. Põhimõtteliselt pooleaastase tegelemise järel klappisid ratsanik ja
ratsu nii hästi, et mais 2017
julgeti Perilas (Järvamaal) ja
Uuemõisas (Haapsalus) rinda
pista 120–125 cm kõrguste
takistustega ja Eesti tippratsutajatega. Perilas suurelt jaolt
noorratsutajate seas saavutati 3. koht, Uuemõisas tippude
hulgas kohad esikahekümnes.
Oluline oli see, et esmakordselt nii kõrgetel parkuuridel
(takistustega
võistlusrada)
sõideti puhtalt. Et tippratsutajatele ja –hobustele on see
kõrgus elementaarne, mängib
lisaks puhtusele väga suurt
rolli juba kiirus. See tuleb aga
just võistlemistega.
Uute võistluste asemel
järgnes hoopis suur tagasilöök: treeningujärgse jalgade
pesemise ajal Nonsu ehmatas
millegi tühise peale, tõusis
tagajalgadele ja maandus siis
Stella jalalabale – tulemuseks
kolme varbaluu murd ja lõppenud hooaeg (plaanis oli Eesti
MV) ja pea aastane võistluspaus. Ega vahepeal polegi väga
palju võistlusi olnud. Märtsis
hüpati Niitväljal Eesti sisemeistrivõistlustel esmakordselt 130 cm takistusi, seega oli
võistlus Leedus kõnealusele
võistluspaarile üldse teine ja
väljas esimene kord. Nimelt on
ratsaspordis võistlemine sisemaneežis või väliplatsil erinevad asjad.
Ning lõpuks võistlusest endast. Kolmapäeva varahommikul asusime kahe autoga teele.
Pea kaheksa tundi koos vahepeatustega teel ning jõudsime
Klaipeda ja Palanga vahel asuvasse ühte neljast Leedumaal
asuvast rahvusvahelisest ratsaspordikeskustest. Esimene
päev oli laagrisse asumiseks ja
registreerumiseks-ülevaatuseks (vetcheck). Võistlusel osales kokku 52 hobust Eestist.
Esimesel päeval võistles paar

Stella-Nonsu
kahefaasilises
120 cm parkuuris (tavapärast
erinevalt eksimine esimeses
faasis ei takistanud 2. faasis jaätkamist). Kuigi parkuur läbiti
eesmärgipäraselt puhtalt, siis
võistlusärevuses tehti seda liiga ettevaatlikult ja seega normajast natuke aeglasemalt –
tulemuseks 1 karistuspunkt ja
23. koht kohe „puhaste paberitega“ sõitjate järel 45 võistluspaari seas. Eesti võistluspaare
oli eespool kolm. Stellat aitas
kohapeal ettevalmistumisel ja
soojenduste ajal Kullo Kender.
Siinkohal suur-suur tänu talle!
Teisel päeval võisteldi 5 cm
kõrgemate takistustega rajal.
Meeles Kullo õpetussõnad ja
ärevusevabam tegutsemine,
andsid auhinnalise 12. koha
40 võistluspaari seas, eespool
eestlastest vaid Catlin Vatsel.
Kolmandal päeval oli siis meie
võistluspaari
põhieesmärk
Silver Tour Grand Prix 130 cm
ümberhüpetega, mille puhta
läbimisega saanuks täidetuks
Eesti MV kvalifikatsioon. Rada
oli väga keeruline, mille taolist
Kristiina Raudnagel polnud
enda sõnul kunagi sõitnud.

Eestis pannakse kõige kõrgemate takistustega radadel
selliselt takistusi, et segamini on kahe- ja kolmeosalised
süsteemid. Kuid Nonsu sai ka
sellega puhtalt ja heas tempos
hakkama. Meie võistluspaar
sai kaheksa hulgas (kokku oli
35 võistlejat) koos teise eestlase Maarja Martisoniga Stella
jaoks esmakordselt ümberhüpetele. Kui ümberhüppeid poleks olnud, siis oleks meie paar
saanud 4. koha. Kuid lõpuks
tegi võistluspinge oma töö ja
ümberhüpetel tuli kiirustamisel kaks takistust maha. Maarjal läks veelgi kehvemini ning
nii sai Stella kvalifikatsiooni
tehtud ja kõrge 7. koha.
Peale seda tabas võistluspaika ootamatu paduvihm,
rahe- ja äikesetorm, nii et
võistlused katkestati ja kõik
distantsid lükati järgmisele päevale. Pea öö läbi sähvis
äike ja hoogudena tuli vihma.
Pühapäeval said võistlused
jätkuda muudetud kujul.
Tõnu Mesila
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Tervisekeskus saagu kõigile

V

iimasel vallavolikogu istungil (18.05)
oli ühe teravama
päevakorrapunktina
arutusel ka tulevase Märjamaa tervisekeskuse rajamisega seonduv.

Kui 2015. aastal vallavolikogu
projektile nõusoleku andis, oli
eesmärgiks koondada tulevasse tervisekeskusesse kogu
valla perearstiteenus koos
seonduvate spetsialistide töökohtadega, et luua perearstidele ja külastajatele kaasaegsed
tingimused.
Ajendiks oli riigi
poolt algatatud esmatasandi tervisekeskuste rajamise
toetusprogramm,
millest oli võimalik
projektile taotleda kaasrahastust
kuni 75 % ulatuses.
Seda üllatavam
oli istungil kuulda, et Märjamaale
jääb endiselt kaks
füüsiliselt eraldi
asuvat perearstikeskust – üks uues
tervisekeskuses ja
teine kõrval asuvas
Märjamaa
haiglas. Kuigi arutelu

lõpuks kõlasid ka lubadused,
et võimalus on kõigil perearstidel ühe katuse alla kolida, ei
jäta selline asjade käik siiski
usaldusväärset muljet, et tegu
ei ole kellegi huvides protsessi
tahtlikus suunamises. Oleks
soovinud vallavalitsuse esindajate selget sõnumit, et tervisekeskuse rajamise protsessi
juhtimine on vallavalitsuse
kätes ja vähem kuulda asjast
huvitatud perearsti seletusi,
kuidas tulevikus saab olema.
On teinegi aspekt, mis murelikuks teeb. Nimelt tagab
rahandusministeerium omapooolse kaasrahastuse projektile ainult programmis kirjeldatud tingimuste täitmise
korral. Kuna olen ise olnud üks
projekti algatajaid, siis olen
ka kursis probleemidega, mis
Märjamaal seoses tervisekeskuse rajamisega on tekkinud.
Nendele probleemidele peaks
vallavalitsus küsima rahandusministeeriumi hinnangut,
kuidas edasi minna ja kas Märjamaal kavandatud lahendusi
aktsepteerib ka ministeerium.
Seni seda tehtud ei ole, mis paneb küsima, miks? Põhjendus,

et kuna ehitushange on läbi
viidud, siis peab protsessiga
kiiresti edasi minema, ei päde.
Meenutame, et esmatasandi
tervisekeskuste programmi
lõpptähtaeg saabub alles 2023.
aastal ja näiteks Pillerpalli
lasteaia rekonstrueerimisel ei
seganud miski vallavolikogul
otsustamast kordushanke kasuks. Teatavasti ka tervisekeskuse ehitushanke võitja pakutu ületas planeeritud summat
tunduvalt.
Pidasin vajalikuks oma arvamuse ka volikogu istungil
asja kohta välja öelda, sest ei
soovi tulemust, kus kõigi valla
elanike jaoks avaliku raha eest
ehitatavasse tervisekeskusse
osal abivajajatel ikkagi asja
pole. Pealegi saaks ka Märjamaa õendus- ja hooldusabi
haigla vabanevaid rendipindu
oma põhitegevuse arendamiseks efektiivsemalt kasutada.
Üksikasjalikumalt
saab
volikogus arutatuga tutvuda
istungi protokolli kaudu valla
kodulehel.
Märjamaa vallavolikogu
liige Villu Karu

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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Märjamaad ümbritseb kolm päikeseparki

P

äikesepaneelid pole
meie maastikul ja
majade katustel enam
mingi haruldus. Kui
aga Märjamaa külje all valmis
2018. aasta lõpul koguni kolm
päikeseparki, siis see tekitab
tahtmise teemast pisut rohkem teada.

Kõige suurem päikesepüüdja on aadressi järgi Sõtke külas Päikese kinnistul või
lihtsamalt öeldes – üsna gümnaasiumi lähedal heinamaal,
teine on Päädeva tee veeres ja
kolmas alevi piiril otse Koluvere maantee ääres.
Mõttes oli ja on teemapark

Lähemalt rääkis Orgita külas asuvast päikesepargist
MTÜ Märjamaa Päiksepark
juhatuse liige Alar Linna. Selle
MTÜ-ga on seotud väike grupp
kohalikke taastuvenergia huvilisi. Oma ideede elluviimist
alustades oldi siinkandis esimeste hulgas. Vahepeal on
olnud valdkonnas kiire areng
ja päikesepüüdjaid on tublisti
juurde tulnud.
„Viie aasta eest alustades
oli siinkandis vaid paar katust
paneelidega kaetud. Kümme
aastat tagasi panin oma majale
päikesekütte, mis toodab sooja vett. Kui selle üles saime, siis
küsiti ja käidi uudistamas, kuidas kõik on tehtud ja kas ikka
tuleb energiat. Müügijuttu
võivad paljud seadmete pakkujad rääkida, aga väga paljud
inimesed kahtlevad seniajani,
kas meie laiuskraadil päike
piisavalt energiat annab. Päikesepaneelide usku siinkandis
pigem ei olnud, arvati, et see
on rohkem lõunamaa värk. Tegelikult on siin sama seis nagu
Põhja-Saksamaal, kuigi meil
on jahedam ja päikselisi päevi
vähem,“ rääkis Alar Linna.
Kõik need küsimised ja
kahtlemised andsid aga mõtte
ehitada teemapark, kus saab
kohapeale tulla vaatama, kuidas erinevad näidised töötavad ja kui palju energiat annavad. Plaan oli panna mõne
toetusmeetme abil erinevad

näidised püsti, kuid selgus,
et kuna taastuvenergia on
juba toetatud, siis sellise
pargi rajamiseks toetust
ei anta, kuigi erinevaid
lahendusi otsiti. Nüüd on
seadus pisut muutunud ja
on taas tekkinud lootus
avatud teemapargi rajamiseks.
Iga päikesepargi rajamisel võivad tekkida oma
ettenägematud kitsaskohad. Nimetatud pargi kõrval oli Alari saekaater, kus
oli 200amprine kaabliots
juba olemas, seega võrguga liitumist ei tulnud teha, MTÜ Märjamaa Päikesepark juhatuse liige Alar Linna.
samuti asus platsil alajaam. Foto Reet Saar
Arenduse käigus tekkis
dise nurga all. Paneelide jalad jad vaadata lahedusi kohapeal
Märjamaa vallal plaan rajada
on valmistatud Itaalia tehases. ning tootmisandmeid kodulesamasse kohta oma jäätmeAlar lisas muheledes, et seal hel www.paikesepark.ee.
jaam ja vald tegi ettepaneku
räägiti juba eesti keeles, nii
Aprilli algusest hakkas
maad ära vahetada. „Algul
palju tuli siit tellimusi. Kuna Märjamaa Päikesepark elekttundus see hea idee, kuid edaskeegi ütles oma kogusest ära, rit võrku andma, aga kuna
pidi on just see kõige rohkem
õnnestus meie meestel viima- paberite vormistamine võttis
tagasilööke ja viivitusi põhjussel hetkel jalad hankida. Nüüd nii pikalt aega, siis arvestama
tanud,“ ütles Alar.
tekkis uus takistus: raamide hakati seda mai algusest. Üks
paigaldajaid polnud ka võtta ja magus periood läks pakkujate
Võidujooks ajaga
täitmise tähtajaks pakkus üks jaoks seetõttu tühja: kõige pa2018. a lõpul muutus taastuv- firma mitu nädalat. Omanikud rem tootlikkus on kevadel, kui
energia toetuse maksmise võtsid töö ise ette ning kolme päike on kõrgel ja paneel jahe.
skeem. Kui varem oli toetus ja poole päevaga olid kõik raa- Suvel suure palavaga töötab
garanteeritud summana, siis mid ja paneelid paika pandud paneel pisut vastu, kui see üle
nüüd on vähempakkumise ehk palju kiiremini, kui oleks kuumeneb.
süsteem – toetust saab see, tellituna saadud.
„Arvestuslikult ja mudeli
kes vähem küsib. Tingimuste
Märjamaa Päikesepargis järgi on maikuu kõige tootlimuutmine pani eelmise aas- on praegu 360 paneeli ja par- kum aeg, aga tänavu oli aprill
ta lõpul kõik päikeseparkide gi võimsus on 100 kW. „Selline kõige magusam aeg. Iga ilmaga
rajajad ajaga võidu jooksma, võimsus sobiks väikesele töös- park midagi annab, aga koguet saada toetust varasemate tusele. Kõige kasulikum ongi, sed selle paneelide hulga kohreeglite järgi. Pealegi tekkis kui võimsuse kohapeal ära tar- ta on väikesed,“ selgitas Alar
parke Eestis kordades roh- bid. Siis pole vaja maksta võr- Linna. Meie rääkisime pilviselkem, kui toetuse jagajad pla- gutasu, mis on elektri hinnast vihmasel päeval, ka siis tootis
neerisid. Alari arvates on päi- oluline osa,“ selgitas Linna. jaam elektrit 21 kW tunnis.
keseparkide rajamise suurem Selliseid väikeste jaamade näiVõrdluseks andmed Sõtke
buum mõneks ajaks läbi.
teid siinkandis juba on (Sipas külas asuva Päikese kinnistu
Märjamaa
Päikesepar- puidutööstus, Varbolas van- kohta, mis on kümme korda
gi ehitajaile tundus esmalt, nitööstus, Konuveres Papagoi suurem. OÜ Solar Light, millel
et nad aasta lõpuks nagunii Keskus).
on päikeseparke üle Eesti mitvalmis ei jõua, siis paistis, et
MTÜ Märjamaa Päikese- mes kohas, on Päikese kinnisikka saaks ja hakati kiiresti park plaanib oma parki laien- tule Sõtke külas paigaldanud
tegutsema. Vajalikke detaile dada, paneelide lisamiseks 3960 päikesepaneeli. Pargi
tellides selgus, et just paneeli- vaba pinda on. Endiselt on võimsus on 1,08 MW. Juhatude jalgade tootjad on tellimus- mõte teha siia näidiste ala: ehi- se liige Heino Hõbeoja ütles, et
tega ülekoormatud. Jalgade tada katused ja lisada juurde investeeringu suurus oli 600–
kaldenurk valitakse vastavalt kodumajapidamistele sobivad 700 000 eurot ja see peaks end
geograafilisele
asukohale: komplektid, juures ka mõõ- ära tasuma 10–12 aastaga. Ka
mida enam põhja poole, seda dikud, kust näeb tootlikkuse see park müüb elektrit võrku
järsuma nurga all paneelid on. täpselt ära. Siis saaks kõik alates 2019. a kevadest.
Siin on paneelid 35-45-kraa- veel päikeseenergias kahtle- Reet Saar

10

5. juuni 2019

Märjamaa Nädalaleht

Selgusid Raplamaa parimad ettevõtjad
30. mail selgusid Raplamaa
2018. aasta parimad ettevõtjad.
Konkursile esitati 70 kandidaati.
Ettevõtjaid tunnustati neljas põhikategoorias (Äritegu 2018, Väike ja Tubli 2018,
Uustulnuk 2018 ja Tubli talu
2018), lisaks anti välja eripreemiaid: kiideti tublisid õpilasfirmasid, ettevõtjad, kes on
järjepidevalt maakonnas tegutsenud vähemalt 25 aastat ning
olnud samal ajal ka tööandjad,
tunnustati tiitliga Vana Kala 25,

piltuudis
25. mail sai kokku 1964. aastal Haimre 8-klassilise kooli lõpetanud klass, et tähistada 55 aasta möödumist kooli lõpetamisest.
Neil on tavaks kohtuda iga viie aasta järel. Klassis oli 24 õpilast,
neist kaheksa on surnud. Seekord oli kohal 11 kunagist klassikaaslast.
Käidi Haimre koolimaja juures ja pandi seal Memme-Taadi
kivi juurde lilled. Järgnes ringkäik Haimre rahvamajas, kus tehti
ühispilt presidentide portreede juures. Lugupidamisega meenutati oma esimest õpetajat Hilda Õunapuud ja järgmist klassijuhatajat Asta Toomet. Seekord olid koosviibimisel õpetajad Aino
Mitt ja Linda Vallimaa. Edasi suunduti Haimre küla Nurga tallu,
kus Valdo Unga sõpru vastu võttis. Kui vihm jäi üle, jalutati ka
Haimre pargis.
Pildil vasakult esireas Haimre rahvamaja juhataja Eha Kaljusaar, kunagised õpetajad Aino Mitt ja Linda Vallimaa. Tagareast
alates klassikaaslased Taimo Mäeväli (Kask), Kalev Veesalu,
Jüri Kauk, Ado Kornak, Silvi Puntso, Valdo Unga, Evi Tamm,
Mihkel Luist, Meida Satsi, Tiit Riismaa ja Elle Liisalu.
Foto erakogust
Valgu pargis reedel, 21. juunil kell 21.00

JAANITULI
Tantsuks ans Meremees laulja Raul
* isetegevuslaste etteasted * kohapeal müügipunkt
Sündmust toetab Märjamaa Vallavalitsus
Valgu Põhikool
võtab konkursi korras tööle
ajutiselt äraoleva töötaja
asendamiseks,
osakoormusega
matemaatikaõpetaja
füüsikaõpetaja
keemiaõpetaja
osakoormusega
vene keele õpetaja
klassiõpetaja

Tööleasumise aeg on
augustis 2019.

teist aastat järjest valis rahvas
Facebooki hääletuse kaudu rahva lemmiku.
Märjamaa valla ettevõtjatest olid nominentide hulgas
Adam Bd AS (Äritegu), FIE Erki
Plamus (Tubli talu), Eufony OÜ
(Uustulnuk), A.K.K. AS ja Orgita
Põld OÜ (Vana Kala 25).
Eriauhind „Rahva lemmik
2018” kuulub FIE-le Erki Plamus!
„Vana Kala 25” auhinna saajate hulgas olid A.K.K AS ja Orgita Põld OÜ.

PILTUUDIS
1.juunil toimus Märjamaa noortekeskuse õuel perepäev. Perepäev alustasime noorte kontserdiga, kus esinesid Reelika
laululapsed ja noortekeskuse noortebänd. Skatepargis toimus
noortele võistlus. Vahvaid tegevusi ja uudistamist jagus kõigile.
Märjamaa Valla Noortekeskus tänab kõiki, kes perepäeva õnnestumisele kaasa aitasid!
Triin Põri
Foto Märjamaa noortekeskuse arhiivist
Märjamaa Lasteaed Pillerpall kuulutab välja konkursi
õpetaja
vaba ametikoha täitmiseks
(1,0 kohta).
Nõutav vastavus
kvalifikatsiooninõuetele.
Tööle asumine
21. augustil 2019.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
palume saata
21. juuniks 2019 e-posti aadressil valgu.kool@marjamaa.ee
või aadressil Mõisa Valgu küla
Märjamaa vald.

Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide
koopiad palume saata hiljemalt 18. juuniks aadressile
Pärna 1, Märjamaa 78302,
Raplamaa või e-postiaadressile: lasteaed.pillerpall@
marjamaa.ee

Lisainfo tel 522 7167

Lisainformatsioon lasteaia
telefonil 5199 0988.

Valgu Põhikool pakub tööd
lasteaiarühma
õpetajale
Tööleasumise aeg on
augustis 2019.
Kandideerimiseks palume
saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt
21. juuniks 2019 e-posti aadressil valgu.kool@marjamaa.
ee või aadressil Mõisa Valgu
küla Märjamaa vald.

Lisainfo tel 522 7167

5. juuni 2019
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Helimeditatsioon
gongide ja
kristallkaussidega
Märjamaa rahvamajas
9. juunil kell 13.30.
Osalustasu 10/12

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

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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8. juunil
K 5.06 kl 17.00; 21.25
„MAMPS”
USA põnevik 1.40 (K –12)

AS JATSI
KAUPLUSTES

K 5.06 kl 19.00
„GODZILLA II: KOLETISTE
KUNINGAS”
USA märuli-ulme-seiklusfilm
2.12 (MS –12)
R 7.06 kl 17.00; 19.15
„X–MEHED: TUME FÖÖNIKS”
USA märuli-ulme-seiklusfilm 2.00
(MS –12)
R 7.06 kl 21.30
„ROCKETMAN”
USA fantaasia-draama
2.00 (K –16)
P 9.06 KINO EI TOIMU – NELIPÜHA
T 11.06 kl 17.00; 19.15
„ROCKETMAN”
T 11.06 kl 21.30 „ X–MEHED:
TUME FÖÖNIKS”
K 12.06 kl 17.00; 19.15
„X–MEHED: TUME FÖÖNIKS”
USA märuli–seiklus–ulmefilm 2.00
(MS –12)
K 12.06 kl 21.30
„ROCKETMAN”
USA fantaasia–draama
2.00 (K –16)
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
ilusa ilma korral

ORGITA
KIRBUTURG

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

-10%
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:
• CV;
• 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

Pursystem pakub kiiret ja korralikku PUR vahu
soojustuse paigaldust Pärnumaal ja kogu Eestis.
PUR vahuga soojustades hoiad raha kokku ehituse
kuludelt ja küttekuludelt.
Vahuga saab soojustada:
vundamente, sokleid, seinu, lagesid, katuseid
Võtke ühendust telefonil (+372) 5343 3260
või e-post:info@pursystem.ee
Külastage ka meie kodulehte
www.pursystem.ee
Soojustame Teie kodu kiirelt ja
kvaliteetselt! Soojusta oma hoone
juba TÄNA!!!

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

Märjamaa rahvamajas
7.06 kell 10.45 „Tule tulemine“ tervituskontsert Märjamaa keskväljakul
8.06 kell 19 Suve suur avapidu Märjamaa lauluväljakul,
22.06 kell 9 Jaanilaat Märjamaa lauluväljakul, tegevused lastele ja laadakontsert
22.06 kell 21 Jaaniõhtu jaanitule ja ansambliga Audru
Jõelaevanduse Punt
19.07 kell 10–14.30
Doonoripäev
24.07 kell 20 Vestlusõhtu
„Mida mehed tegelikult tahavad“ Märjamaa lauluväljakul
Ly galeriis
Märjamaa muusika- ja
kunstikooli õpilaste
lõputööde näitus
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.
ee

5. juuni 2019
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Puurkaevude ja -aukude
projekteerimine,
puurimine ning
likvideerimine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Tel: 526 9604
www.puurkaevumeistrid.ee

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

Kõik tuled kustutas öö
ja valud vaigistas
igavene uni …
Südamlik kaastunne
Maiko Rolandile
EMA
kaotuse puhul.
Klassikaaslased Märjamaa
gümnaasiumist

Kallis Harri perega!
Südamlik kaastunne kalli
ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema
HELLE NEIDRE
kaotuse puhul.
Vello, Virve, Janne, Janek

Lahkus meie kallis
KAAREL-MAIDU
ALTMÄE
Ärasaatmine Pärnamäe
krematooriumist reedel,
7. mail kell 12.30.

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 5. juuni
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (Maarja kirik)
Neljapäev, 6. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
Reede, 7. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
Pühapäev, 9. juuni
Nelipüha
11.00 Missa (Maarja kirik)
Esmaspäev, 10. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
Teisipäev, 11. 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

Lesk ja omaksed
Siiras kaastunne Mallele
kalli abikaasa
KAAREL-MAIDU
ALTMÄE
lahkumise puhul.
Ellen, Aare, Virve,
Vello, Liia
Avaldame kaastunnet
Mallele abikaasa
KAAREL-MAIDU
ALTMÄE
surma puhul.
Maire ja Vello

EELK Vigala Maarja
kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11

Meenutame
armsaid vanemaid nende
90. sünniaastapäeval
Osvald Mühlberg
30.05.1929–31.08.2000
Lutsia Mühlberg
05.06.1929–11.03.2011
Lapsed ja
lapselapsed peredega

Südamlik kaastunne lastele
peredega.

Tänan südamest
Märjamaa Haigla hooldusravi osakonna töötajaid,
kes hoolitsesid
LILIA KAUKINENI
eest.

Sirje, Ester, Hans

Darja Lehtsalu

Mälestame alati lahket ja
sõbralikku
HELJU UNGAT
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TEENUSED
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee
Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee

93 Evald Veski
90 Raimond Nurm
87 Voldemar Rauert
87 Aksel Viisut
87 Erich Püü
86 Asta Nõmmik
85 Udo Knaps
83 Aino Mitt
82 Valentina Kulikova
81 Alvina Silberg
79 Meido Remmel
78 Leili Tunnel
78 Rein Lemberg
77 Heinu Akermann
75 Rein Pirs
65 Jüri Kukk
65 Tiina Valgma

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

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

MÜÜK

Facebook.com/kasutatud kodutehnika
Pärnu mnt 68
Tel 5566 9903
Avatud E–L

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
Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Fassaadi survepesu ja värvimine.
Tänavakivide puhastus.
Tel 5624 1509 Andres
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
koos transpordiga.Tel 5452 2449
Müüa sõelutud mulda. 1 tonni
hind 7 eurot + transporditeenuse
maksumus. Tel 505 3120
Müüa kasutatud ja uusi mesipuid
(24 raami). Tel 5664 8121
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
Müüa mesilasi: sülemeid. 48 €/tk.
Tel 5190 3374

ost

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

41 a naine otsib tööd Märjamaal
kl 8-17. Tel 5645 0796

ÜÜRILE VÕTTA
Keskealine naine üürib kuuks
või paariks teie tühjana seisva
korteri. Tel 5647 9624

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

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

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

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

Kliendikaardiga kõik kaubad
Rangu Kaubamajas
8. juunil

10% odavamalt
EDU KAUPLUSES igal teisipäeval
kliendikaardiga kõik kaubad 10% odavamad
Kliendikaardiga kõik toidu- ja tööstuskaubad
igapäevaselt 2–5% soodsamalt!

ISSN 2613-3253

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1050 eksemplari

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

