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Vana-Vigala ametikool pidas sajanda
aastapäeva aktust veebis
Eriolukord on meie elukorraldust küll muutnud, kuid
pannud leidma ka lahendusi,
et plaanid siiski ellu viia. Sada
aastat tagasi 1. mail sai alguse
tänane Vana-Vigala tehnika- ja
teeninduskool. Väärikat aastapäeva ei saanud kutseõppeasutus pidada tavapärasel
moel, kuid virtuaalaktus toimus ja oluline info ning head
soovid said edasi antud.
30. aprillil kell 17 logisid
kutsutud külalised end antud
lingil „peole“. Esmalt ütles
kooli noortejuht Liesel Veskimägi luuleridu kasutades, et
sel aastal tuleb kevad teisiti,
viidates eriolukorrale ja sellega seotud pausile õppetöös.
Aktusega käib ikka koos muusika. Lauluga tervitas kooliperet Vigalast pärit laulja Jaanika
Kuusik, kes ise oli sel hetkel
hoopis Rootsis.
Kooli direktor Enn Roosi
sõnas, et aktus oli suur ja oodatud sündmus ja tavaolukorras oleks seal saadud kollektiivi ja sõpradega kokku, nüüd on
koolipere eri paigus laiali.
„Mul on 25 aastat sajast
olnud võimalus kooliga ühte
jalga käia,“ ütles Roosi ja kommenteeris lühidalt just neid
aastaid, millesse on sattunud
kutsehariduse reform, samuti
majanduslikult raskeid aegu.
Ta tunnustas head kollektiivi,
keda raskused pole verest välja löönud, mitmed ettevõtmised on tagantjärele hinnates
kujunenud enese tõestamiseks.
Taasiseseisvunud Eestis
oli umbes 70 kutsekooli. Eri-

nevatel aegadel on tahetud Vana-Vigalat sulgeda, kuid kool
suutis jääda nende 32 hulka,
kes said võimaluse jätkata. See
andis ka võimaluse eurotoetuste abil kaasajastada kutsekooli õppe- ja olmekeskkonda.
Kooli erilisteks tugisammasteks on ametiõpe erivajadustega inimestele ja mõne
sellise eriala õpetamine, mida
teised õppeasutused Eestis ei
paku.
„Jäime silma ja tundusime
usaldusväärsed oma kindla
sihiga. Soovin, et see jonn ja
visadus jätkuks. Vahel jonnakus ka raskendab läbisaamist,
aga oleme alati asjad omavahel
sirgeks rääkinud,“ iseloomustas Roosi kollektiivi sisekliimat. „Üks suuri muutusi oli,
kui senine põllumeeste kool
leidis õpetamiseks uued erialad. Nüüd on uus proovikivi,
mis katsub inimesi ja olukordi. Usun, et tuleme ka sellega
toime ja saame veel kooli aastapäevi tähistada,“ lõpetas direktor lootusrikkalt.
Meelis Välis oli Vigala
kutsekooli direktor aastatel
1991–98 ja on õpetajana selle
kooliga seotud ligi 30 aastat.
Seekord õnnitles ta kooli kui
Märjamaa vallavanem. Samuti
tänas ta toona direktorina saadud karastuse eest, mis on ära
kulunud järgmistel ametikohtadel. Välis luges ette katkeid
talle kunagi kingitud õppenõukogu protokollidest, millest ilmnesid just nende aegade probleemid ja lahendused.
„Saame siis päriselt kokku, kui
teie pole enam e-kool ja mina

Kõneleb Vana-Vigala TTK direktor Enn Roosi.

Pilt pildis ehk ekraanil on video peotordist.
Fotod: Reet Saar
pole enam e-vallavanem,“ peegeldus Välise soovis eriolukorra eripära.
Tehnika- ja teeninduskooli nõunike kogu esimees
Priit Kärsna tõi heade soovide kõrval välja, et ei tasu olla
tagasihoidlik ja piirduda kooli
vanust arvestades vaid saja
aastaga, sest Oese koolis oli
juba 1840. aastatel tehnilis-

agronoomiline üksus.

Tunnustused töötajaile

Vana-Vigala TTK-l on ilus
tava tunnustada kooli aastapäeval oma töötajaid ja õpilasi.
Õppetulemusi ei saa praegu
reastada, seetõttu õpilasi välja
ei toodud.
Jätkub lk 2
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Vikipeedia Vana-Vigala kutsehariduse ajaloost

V

igala piirkonnas
hakati põllumajandusoskusi õpetama
juba 1840. aastatel
Oese koolis, kus oli arendatud
ka vastav õppekava.

Õpetati põllumajandusoskusi, -meetodeid ning -tööriistu. Ülalpidaja oli Vana-Vigala
mõis. Oese kooli sulgemisega
1889. aastal lõppes ka põllumajandusõpe.
Praeguse
Vana-Vigala
Tehnika- ja Teeninduskooli
eellane Vigala Põllutöökool
avati endise Vana-Vigala
mõisa südames 1. mail 1920.
Koolitalu oli 231 ha. Kursus
kestis kaks aastat. Erialaks oli
loomakasvatus. Praktikavõimalusi pakuti ka Soomes.
1932. aastal lisandus aianduseriala. Kool nimetati Vigala

Traktoristide kursused Vigala Põllutöökoolis
1928. aastal.
Põllundus- ja Aianduskooliks.
1947. aastal nimetati kool Vigala Aiandus- ja Mesinduskooliks (lisandus mesinduskursus). Siit alates muudeti kooli
nime ja õppesuundasid pidevalt. 1966. aastal anti koolile
Mihkel Aitsami nimi.

Vigala Aiandus- ja Mesinduskooli autahvel
1947. aastal.
Mihkel Aitsami foto

Suurim muutus toimus kooli arengus 1975.
aastal. Siis valmis kooli uus
kaasaegne hoone ning koliti
välja vanast mõisahäärberist,
milles edaspidi alustas tööd
põhikool.
Uues hoones jätkas kutsekool reorganiseerituna kutsekeskkooliks (ametlik nimi
M. Aitsami nimeline Kutsekeskkool nr. 29). Lisandus ka

uusi erialasid. 1990. aastal
nimetati kool taas Vigala Põllutöökooliks, kust aja jooksul
hakkasid nõudluse puudumise
tõttu kaduma põllunduserialad ning 1990-ndate keskel
oli kool sulgemise äärel. Kaugeneti põllundusest ning oma
õppesuundumuste tõttu kannab kool aastast 1998 tänast
nime.

Abel, hõbedase (25 aastat) Enn
Roosi ja pronksmärgi (15 a)
Krista Palmissaar.
Staaži tippauhind on nimeline pink. Seni on välja antud neli kuldse nimeplaadiga
pinki, märkimaks koolis töötatud 50 aastat. Selle on saanud
Aime ja Ants Ojavee, Jakob Sinikas ja Helgi Nööp.
Käesolevast aastast antakse välja hõbedase tänutahvliga
pink 40 aasta pikkuse töö eest.
Selle saavad Jaan Õun, Jüri Saareleht ja Ene Raud.
Sünnipäeva juurde kuulus
suur tort, mille oli valmistanud kooli vilistlane Kaja Käär.
Kõik veebiaktuse jälgijad nägid ka päeval tehtud videot

maskis ja kinnastega koolijuhist, kes valmistus peokooki
lahti lõikama. Tordilõigud toimetati asjaosalistele kontaktivabalt ja pärast ametliku osa
lõppu järgnes n-ö seltskondlik
koosviibimine, kus igaüks oma
kodus kooli sünnipäeva edasi
pidas ja sai teistega ekraani
vahendusel mõtteid vahetada.

1961. aastal sai PMK-9 uue 50 W võimsusega raadiosõlme, millega kaasnes ühiselamu kõikide tubade radiofitseerimine. Lisaks
Eesti Raadio I programmi saadete edastamisele kasutati ka salvestatud muusikaprogramme.
Fotol: PMK-9 raadioringi vanem Mitt annab tubadesse salvestatud muusikat.
Facebooki kommentaaris on lisatud, et see on tuttav tehniline komplekt. Paremal olev vastuvõtja oli iseäranis asjalik - sellel
oli lühilaine alas ka 19 m diapasoon olemas, kust sai müravabalt
Ameerika Häält kuulata.
Fotod Priit Määltsemehe kogust
Nn kolleegipreemiate puhul pidas direktor oluliseks, et
igas kategoorias esitati mitu
nime – „seega peame üksteisest lugu“.
Aasta õpetaja: sepatöö
õpetaja Joonas Kiri.
Aasta töötaja: käsitööerialade osakonna juhtivõpetaja,
inglise keele õpetaja, haridustehnoloog ja projektijuht Kai
Hermann.
Aasta tegu: toitlustamine
nädalavahetusel (tsükliõppijate soovil korraldati nende toitlustamine nädalavahetustel
õpilaskodu kohvikus).
Aasta päikseline kolleeg:
arendus- ja projektijuht Ülle

Rämo.
Aasta
grupijuhendaja:
Krista Palmisaar
Aasta kooli sõber: (selleks on inimene või asutus väljastpoolt kooli) Katriin Orason
HITSA infosüsteemide arenduskeskuse tootejuht-analüütik, kes aitas juurutada kutsekoolide õppeinfosüsteemi
Tahvel, mis hakkas toimima
tänavu märtsi alguses.
Aasta sipelgas (jõuab tegeleda paljude erinevate asjadega): Kai Hermann.
Siis, kui toimub päris kokkusaamine, antakse üle ka
kooli staažimärgid. Kuldse
märgi (tööstaaž üle 35 aasta) saavad Anne Viirma ja Ira

Iga kool on huvitatud, et
uued õpilased siia tee leiaksid. Vana-Vigala TTK korraldab 6. mail virtuaalse avatud uste päeva.
Reet Saar
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Raplamaa Spordiakadeemia idee
elluviimiseks hakatakse looma sobilikku mudelit

R

aplamaa Omavalitsuste Liit veab eest
Euroopa Sotsiaalfondi ja kõigi maakonna omavalitsuste poolt
rahastatavat projekti „Rapla
maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste
ja erinevate spordivaldkonnas
tegutsejate ühise noortespordi koostöövõrgustiku (nn
Raplamaa Spordiakadeemia)
kujundamine”.

Maakonna spordiakadeemia idee on õhus olnud juba
paar aastat. See on läbi käinud mitmetest aruteludest ja
kirja pandud kokkuleppena
ka maakonna arengustrateegias. On mõistetud, et ühiselt
asju ajades ja koos töötades
saavutame rohkem ja suudame luua paremad võimalused
sporditegemiseks maakonnas.
Spordiakadeemia egiidi all on
taotletud ja ka saadud juba vahendeid sporditaristu parendamiseks kõikides valdades,
näiteks Kehtna ja Kohila staadionid, Märjamaa ujula, Rapla

jalgpallistaadion.
Projekt algas aprillis ja
kestab aasta. Projekti lõpuks
valmib Raplamaale sobilik
spordiakadeemia koostöömudel, kasutades nii parimaid
Eesti ja maailma näiteid kui
Raplamaa inimeste vajadusi,
võimalusi ja valmisolekuid
koondavat tagasisidet. Mudeli väljatöötamist juhib Civitta
Eesti AS ning protsessi kaasame kõik huvilised, kes soovivad maakonna noortespordi
arendamisel kaasa rääkida.
Civitta eestvedamisel toimuvad erinevad uuringud,
personaalsed intervjuud ja
mitmed huvirühmade ühised
arutelud ideede genereerimiseks ja läbi arutamiseks. Novembris külastatakse 20-liikmeselise grupiga ka Soome
erinevaid spordiakadeemiaid.
Projektijuht Tavo Kikase
sõnul peab Spordiakadeemia
andma tulevikus noortele võimaluse teha maakonnas tipptasemel sporti ja samaaegselt
hästi õppida. Seda saab saavutada vaid siis, kui kõik olulised

Noortekeskus korraldas
kendama võistluse
Eriolukord lõikas ära valla
noortekeskuse tavapärased
tegevused ja kokkusaamised
noortega kolisid üle veebi,
nagu nende koolielugi. Omavaheline suhtlemine toimub
nüüd ennekõike Facebookis ja
Instagramis.
Et noored arvutist ja telefonist pisutki eemale saada, on
välja pakutud teisi tegevusi.
Praegu on moekad kõiksugu
väljakutsed, mis annavad võimaluse end proovile panna.
Nii on noorsootöötajad käima
lükanud kendama trikkide
õppimise, mille õppimiseks on
üks nädal. Iga kord näidatakse uus trikk ette, pärast tuleb
saata video oma tulemusega.
Neli nädalat kestnud võistlus
lõpeb 6. mail. Siis selguvad ka

võitjad.
Kendama on Jaapani traditsiooniline mänguasi. See
koosneb käepidemest ja pallist, mida ühendab nöör. Mõõgal ehk kenil on kolm kausisarnast pesa ja üks teravik,
pall tuleb nende sisse püüda.
Kendamaga mängimine nõuab
osavust ja õpetab keskendumist.
Kevade juurde kuulub ka
koduümbruse
koristamine.
Eriolukord ei luba tänavu suurema grupiga koristustalguid
teha, kuid ka üksi või paarikaupa liikudes saab oma panuse anda ja maha visatud prügi
üles korjata.
Reet Saar

osapooled teevad koostööd ja
leiavad sobivad lahendused
– olgu need siis spordikoolid
ja -klubid, tavapärased koolid
või kohalikud omavalitsused.
Spordiklubid ja -koolid on
need, kes vastutavad sportliku
külje eest, kutse- ja üldhariduskoolid – hariduse eest ning
omavalitsused lisavad siia
oma toetuse ja neile kuuluvad
spordiobjektid.
Tänaseks on juba loodud
kümneliikmeline projekti juhtrühm, kuhu kuuluvad kõigi
kolme peamise osapoole –
omavalitsused, spordiklubid
ja -koolid ning haridusasutu-

sed – esindajad.
Eriolukorrast
johtuvalt
toimub töö praegu analüüse
teostades ja veebikoosolekuid
pidades, kuid juunikuus loodame avaseminaril saada kõigi
huvipooltega siiski juba ka silmast silma kokku.
Info:
Ülle Laasner
Raplamaa Omavalitsuste Liidu tervisedenduse
spetsialist, projektijuhi
assistent
ylle.laasner@raplamaa.ee,
5284090

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise
enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil
https://riigimaaoksjon.ee
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Kodutütred tegid järgukatse e-õppega
Kevadpüha on täitsa vahva
nautida ka õppides . 1. mail
said veebis kokku Märjamaa,
Kohila ja Vigala rühmade kodutütre-kandidaadid, et õppida üheskoos selgeks 6. järgu
tarkused. Selgeks said nii tõotus kui seadused, vorm, kotkamärk ja teised olulised asjad.
Siiani oleme harjunud järku
õppima laagrites ja koondustel, aga ei saa öelda, et veebis
õppimine vähem tõhus või vähem lõbus oleks olnud.
Igatahes olid õppe lõpuks
kõigil ikka näod veel naerul
ning eriti laiaks venisid naeratused siis, kui kõik kaheksa
osalevat tüdrukut ka järgukatse edukalt sooritatud said.
Need tüdrukud jäävad nüüd

Kodutütarde kandidaatidel oli õppepäev veebis. Foto erakogust

Märjamaa raamatukogu teated

Märjamaa raamatukogus on võimalik hädavajalike e-teenuste teostamiseks ja avalikule teabele juurdepääsu saamiseks kasutada printimisvõimalusega arvutit.
Arvuti kasutamise soovist teatage telefonil 482 1346 või
e-posti: marjamaa.raamatukogu@marjamaa.ee teel. Arvuti
kasutamise aeg broneeritakse 30 minutiks ning kasutajal
tuleb kinni pidada Terviseameti eriolukorra juhistest ja
kasutada raamatukogu poolt antud isikukaitsevahendeid.
Täpsed juhised arvuti kasutamiseks täpsustatakse aja
broneerimisel.

ootama võimalust Kodutütarde pühalikku tõotust anda, et
päriselt kodutütarde ridadesse astuda.
Kodutütred on nii tegusad
tüdrukud, et ka eriolukorra
ajal ei jää miski plaanitu tegemata. Ühtlasi on suurem osa
täna järgukatse teinud tüdru-

kutest seemneks uuele Kodutütarde Vigala rühmale. Siinkohal kutsume ka kõiki teisi
vahvad Vigala tüdrukud, kes
tahaks kodutütarde tegevusega lähemalt tutvuda, endast
märku andma.
Nele Pernits

Alates 5. maist väljastatakse Märjamaa raamatukogus ettetellitud raamatuid E,T,N,R 11.00-15.00; K 14.00-18.00.

Selgitus

NÄDALA MIINUS
Märjamaal on Välja tänava pakendikonteineri juurde tekkinud
kellegi koristava või koliva kodaniku kraam, mis ilmselgelt pole
pakend. Uskumatu, et meie hulgas on veel kirjaoskamatuid!
Tekst ja foto Maiu Linnamägi

Märjamaa Nädalalehe 29.04 numbris oli Reet Saare kirjutis „Põleng avastati õigel ajal“. Põhiteema kõrval oli välja toodud ka antud kinnistule kavandatava metsaraie teema ja nn Lauluväljaku
metsa kaitseks kodanikualgatuse korras astutud sammud. Rubriigi pealkiri „Nädala miinus“ osutas ainult põlengule. Kirjutaja
soov oli tuua välja suurem pilt, mis selle piirkonnaga seotud, põleng ja kodanikualgatus ei ole omavahel seoses. Palun vabandust
Mari Laanesaare ja teiste inimeste ees, keda see lõik puudutas.
Reet Saar
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Nuputamine jätkub

Järvakandi Klaasimuuseumis
hoitakse?
Esimese küsimuse vastus:

Mis on pildil?
Esemel on eelmisega nii sarnasusi kui ka erinevusi. Ka seda
eset on kasutatud mänguasjana, ka see ese on valmistatud
looduslikust materjalist.
Segadusse ajav vihje võiks
kõlada nii, et sobib mitmesse
Raplamaa muuseumisse. Mitte ainult talu(rahva)muuseumisse, miks seda siis ikkagi ka

Kuidas läheb
Jätkame eri elualade tegemiste
kajastamist eriolukorra ajal.

Märjamaa Pillerpalli lasteaia direktor Ene Mätas tõi
välja, et alles mõne kuust sai
lasteaed pärast remondiaegset
eriolukorda tööd oma majas
alustada, kui tuli haigusepuhangust tingitud eriolukord.
Alates 6. aprillist on lasteaias avatud vaid valverühmad
nende vanemate lastele, kes ei
saa oma tööd kodukontorist
teha, vaid peavad kohapeal
ametis käima. Ilma eelneva
kokkuleppeta last vastu ei
võeta. Esmaspäeval, 4. mail oli
lasteaias üheksa mudilast. Vanemad on üha enam hakanud
lasteaeda toomise võimalust
küsima.
Töötajaid
korrastavad
praegustes oludes, kui lapsi on
lasteaias vähe, õueala, värvivad ja puhastavad õuemängu
vahendeid. Õpetajad on jaganud vanematele ka soovitusi,
kuidas kodus olles lasteaia õp-

pildil on kõristi.
Muuseumide andmebaas
MUIS annab kaks seletust:
„hanekõri, kerimiseks“ (ERM)
ja „hanekõri kõristi“ (näit.
Läänemaa ja Järvamaa muuseumid).
Aga nüüd on õiglane pöör-

pekava täita.
„Me kõik juba ootame, millal saab tavaellu tagasi pöörduda. Ootame lapsi – kui on
lasteaed, peaksid siin ka lapsed olema,“ ütles Ene Mätas.

AS RR Lektus Varbola
Rita poe juhataja Helve Riitsaar meenutas, et eriolukorra
väljakuulutamise õhtul neljapäeval, 12. märtsil ja reedel,
13. märtsil oli nende poes suurem ostmine, kui riiulid said
kohati tühjaks, kuid reedeti on
kaubapäev ja siis täideti riiulid
uuesti. Eriolukorra algusaegadel hakkas silma, et maale on
tuldud koroonavarju.
Varbola poes on nagu teisteski toidupoodides, et poes
käiakse harvem ja korraga
ostetakse rohkem. Silma on
hakanud, et lähikonnas elavad
inimesed, kes sageli teevad
oma toiduoste suurematest
ketipoodidest, on hakanud
rohkem käima Varbola poes.
Paaril korral on juhatajal tul-

duda vastuseks saabunud tagasiside poole, mis oli väga sisukas ning uusi teadmisi lisav.
Kõik seekord lehte ei mahugi.
Nimelt veel möödunud sajandi kuuekümnendatel õpetati
lastele neid valmistama. Tsiteerin Urve Tabri meili : „Kui
tapeti kana või hani, siis võeti
linnu hingekõri, sinna aeti herneterakesed sisse, keerati rõngaks, teine ots topiti teise sisse
ja lasti ära kuivada. Kui kõri
oli ilusti kuivanud, siis herned
krõbisesid sees. Riputati lapsele voodi kohale ja oligi mänguasi olemas. Meie kasutasime
siis seda kassile mänguasjana,
riputasime paelaga ukselingi
külge ja kass mängis sellega.“
Kindlasti pidi terade suurus vastama kõri jämedusele,
vahel tuli kasutada viljateri.
Allakirjutanu enda lapsepõlvemälestus on seotud selle
kõristi kasutamisega kerapõhjana. Vanaema ütles, et see oli
lapse kõrin, mida tema lihtsalt

kasutas kerapõhjana. Lisaks
veel üks kümnenditagune
muuseumimälestus. Väga elegantsele daamile, kellel esmapilgul ei oleks pidanud olema
selliseid talumälestusi, meenus, et temalgi oli lapsepõlves
selline kõrin. Vastne muuseumijuhataja mõistis tänu sellele, et muuseumi külastavadki
kullateraga inimesed.
Eesti etümoloogiasõnaraamat ei näita sarnaselt kõlavate sõnade „kõri“ ja „kõristi“
seost, aga küllap on kasvuruumi ka sõnastikul.

nud poodi sisenemist hetkeks
piirata, et väikeses ruumis
poleks üheaegselt liiga palju
inimesi. Siin on käinud ka eakamaid inimesi, kes on kohale
tulnud ennekõike sellepärast,
et oste tehes pisutki suhelda.
Silma hakkab, et ostjad ka-

sutavad rohkem kindaid, maske kantakse vähe. Viimastel
päevadel on mõni lapski poes
käinud. „Inimesed muutuvad
üha julgemaks,“ iseloomustas
Helve Riitsaar hetkeseisu.

Kalju Idvand

Nädalalehe toimetajale on helistanud neli inimest. Nemadki
pakkusid vastuseks kas laste mängukõrin või lõngakera
põhi. Veel ühe nüansi lisas
Nurtust pärit Jüri Reimets:
nende kodus kasutati kõrisevat eset eelpool nimetatute
kõrval ka kuuseehtena.

Reet Saar

Head sügisel kooliteed alustavate laste vanemad!

Märjamaa Gümnaasium kutsub kõiki 1. oktoobriks 2020.a
7-aastaseks saanud Märjamaa valla lapsi kooli.
Hea lapsevanem, palun leidke taotlus lapse koolitulekust
teadaandmiseks kooli kodulehelt
www.marjamaa.edu.ee -> vastuvõtt.
Taotluste esitamine kestab 27. aprillist kuni 22. maini.
Taotlusele lisatavate dokumentide loetelu leiate kooli kodulehelt, dokumente saate saata kuni 12. juunini.
I klassi astujad saavad kingituseks kooli vesti. Palun täitke
vesti mõõtude andmed kodulehel oleval vormil.
I klassi vanemate koosoleku toimumise aja teavitame kõikidele taotluse esitajatele e-posti teel ning kooli kodulehel.
Küsimuste korral palume julgesti pöörduda kooli
direktori Kalle Uusmaa (kalle.uusma@marjamaa.ee) või algklasside õppealajuhataja Lia Puhmi
(lia.puhm@marjamaa.ee) poole.
Tere tulemast Märjamaa Gümnaasiumisse!
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Sada aastat näitemängu Kasti-Haimre
kogukonnas 4
Eha Kaljusaar
Algus MN 15.02.2020

1989. aasta 24. juulist on rahvamajas ametikohad täitetud
noorte töötajatega, kes põhirõhu panevad erinevatele
tegevustele Haimre põhikooli
õpilastega, sealhulgas ka laste
näiteringile.
1994. aastal rahvamaja
suletakse, aga kohaliku kogukonna omaalgatuslik tegevus
käib edasi. Korraldatakse üritusi, kus lisaks laulu- ja tantsunumbritele esineb kohalik
sõnakunstnik Laine Kiisma.
Rahvamaja uus algus

1998. aasta jaanuaris avatakse
rahvamaja taas. Juhataja Ester
Haud alustab ka kohe taidlusringide tegevust. Näitering
õpib selgeks O. Lutsu ühevaatuselise naljatüki „Kapsapea“.
Osalevad Hindrek Sarapuu,
Elvi Valdmets, Urmas Kristal,
Ester Haud, Aita Reose ning
lapsosatäitjad Tiina Haud ja
Rauno Jüriado.
1999. aasta 1. jaanuarist
tuleb rahvamaja juhatajaks
Eha Kaljusaar, olles ka näiteringi juht.
1999. aasta talvest kuni
2003. a suveni tegutsesid rahvamaja juures erinevas vanusegrupis laste näiteringid.
Laste arv koolis vähenes, see
lõpetas ka ringi tegevuse.
Laste näiteringi esituses
tulid lavale H. Männi „Kiusupaha tuul tembutab“, E. Tegova
„Koosolek“, T. Tootseni „Jõhviteater“ ja „Kingi-igatsejad“.
Osades Maari ja Mario Vabamäe, Anni Artel, Sille Jüriado,
Kairit Rammo, Martin Raadik,
Rasmus Unga, Kaili Leppsalu,
Kärt Väinola, Mariliis Lobjakas, Kadi Lepik, Kadi Unga.
Veel mängiti L. Mardnu seatud
„Punamütsike ja Muri“.
Laste näitering esitas ka
„Hunt Jõulupuul“, H. Rammo
„Kes on targem“, „Tark kukk ja

kaval rebane“, „Tuli küll meelde“. Osalesid Siret ja Veiko
Koit, Gerli ja Janno Sarapuu,
Clarissa Kullasaar.
Vanemate laste näitering
koosseisus Aet Urvast, Sille Jüriado, Raili Mitt, Aive Smirnov
ja Agnes Rääk mängisid etenduses „Metsakell“.
Viimase etendusena tuli
lavale lastenäidend „Naljakas
pomm“. Osalesid Haimre põhikooli viimaste klasside õpilased Raili Mitt, Gerli Sarapuu,
Clarissa Kullassaar, Anastasia
Mendak ja Merilin Saar. Etenduste dekoratsioonid valmistas Kersti Jeerik (Kokk). Huviliste prooviaegadega tekkisid
raskused ja ka õpilaste vähesus lõpetas laste näiteringi tegevuse rahvamajas.
1999. aastal õpitakse selgeks O. Lutsu ühevaatuseline
nali „Pärijad“. Mängivad Elvi
Valdmets, Inga Artel, Hindrek
Sarapuu, Peeter Reose, Aita
Reose, Olev Kütt ja Sille Jüriado. Dekoratsiooni valmistas
Kersti Kokk.
Mängitakse paaril korral
rahvamajas ja Mõisamaa hooldekodus. Kui 30 minutit kestev
lavalugu on hooldekodu vaatajale sobiv, siis tavavaatajale
jääb väheseks, sestap õpitakse
lisaks ajaliselt sama kaua kestev M. J. Eiseni ühevaatuseline
näidend „Kudas nõiaks saada?
Esietendus on 31. märtsil
2001. aastal, päeval Mõisamaa
hooldekodus ja õhtul rahvamajas. Lühinäidendeid koos
mängitakse Velise klubis, Märjamaa kultuurimajas (9 vaatajat ) ja Raikküla klubis. „Kudas
nõiaks saada?“ mängitakse
kokku kuuel korral, „Pärijaid“
kaheksal korral.
2002. aastal Kivi-Vigala
rahvamajas toimunud Raplamaa harrastusteatrite festivalil osaleb Haimre rahvamaja
näitetrupp stseeniga O. Lutsu
„Pärijatest“. Žürii tunnustab
parima duetina „Pärijatest“

Oskar Lutsu „Kapsapea”. Pildil Urmas Kristal, Tiina Haud, Elvi
Valdmets, Rauno Jüriado, Ester Haud, Hindrek Sarapuu.

Lavastuse „Pärijad“ osatäitjad Aita Reose, Hindrek Sarapuu,
Inga Artel, Sille Jüriado, Peeter Reose, Elvi Valdmets, Olev
Kütt.
Elvi Valdmetsa ja Inga Artelit
tänukirjaga.
2003. aasta 10. mail esietendub H. Raudsepa „Vedelvorst“, peaosas Peeter Reose,
teistes osades Elvi Valdmets,
Inga Artel, Ülli Sarapuu, Ardo
Part, Ingrit Tiik. Selles näitemängus muutsime tekstis
olnud taluperemehe rolli taluperenaiseks, kuna puudus
meesosatäitja. Sellega seoses
pidi veidi muutma ka autoriteksti, vaatajale jäi see märkamatuks.
Praktika on näidanud, et
kõiki näidendis mängijaid ei
ole võimalik teksti ununemi-

se korral etteütlejal aidata.
„Vedelvorstis“ oli meil selline
lugu Ingritiga. Selle asemel, et
etteütleja teksti laval korrata,
ta ainult noogutas ja kinnitas:
„Mmh.“
Kahel aastal mängisime
„Vedelvorsti“, külalisetendused toimusid ka Vana-Vigalas
ja Juurus.
2001. aastal õpiti ära ja
esineti sõnalise estraadiga.
Esineti maakonna näiteringide kokkusaamisel Kodilas ja
Haimres segakavades. Esitati
vene keelest tõlgitud tekste.
„Armuavaldus psühhiaatri kabinetis“, „Halloo, halloo“, „Uni-

6. mai 2020
versaalmažoor“ jne.
Sõnalise teksti esitamisel
on see kõige raskem žanr, mis
lühitekstis nõuab karakterite
esituses puändi väljatoomist.
Sõnalise estraadiga
tegeldakse mõned aastad, kuna
repertuaari on raske leida.
Estraadistseene esitasid Peeter Reose, Elvi Valdmets, Eha
Kaljusaar, Inga Artel.
2002. aastast kuni 2015.
aastani esineb Elvi Valdmets
Männiku Maalina. Ta koostab
endale tekstid aktuaalsetel
teemadel, kasutades ka kodukülas toimuvat ja esitab neid
häält oskuslikult kasutades
väga kaasakiskuvalt. Elvi eriline and on rahvast naerutanud
ka väljaspool Märjamaa valda.
2006. aastal kolib LõunaEestisse elama tugev meesosatäitja Peeter Reose.
2007. aasta 24. veebruaril
tähistame Haimre rahvamaja
70 aasta juubelit esimese vaatusega Agapetuse näidendist
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„Patuoina” lavastusega 2007. aastal tähistati Haimre rahvamaja 70 aasta juubelit.
Pildil Rein Kressa, Alvar Hank ja Rein Pirs.

Hugo Raudsepa „Vedelvorst”. Pildil Peeter Reose, Ingrit Tiik,
Ülli Sarapuu, Ardo Part, Elvi Valdmets, Inga Artel vabaõhuetendusel Sillaotsa muuseumis.
Elvi Valdmets esitas
Männiku Maalina omaloomingulisi päevakajalisi
tekste.
Fotod erakogust

„Kuda nõiaks saada” etendus Varbola linnusel.

„Patuoinas“. Eelnevalt toimuvad nn soojendusproovid endise Märjamaa kultuurimaja
näitetrupiga. Kümme aastat
varem olime esitanud „Patuoinast“ Märjamaa näitetrupiga
40 korda. Tüki valisime seepärast, et Haimre rahvamaja oli
selle näidendiga avatud. Mängisid: Helle Kingisepp, Helle
Nurm, Alvar Hank, Rein Pirs,
Rein Kressa ja Toomas Leomar.
2007. a kevadel tuleb lavale

Hendrik Lindepuu „Memmed
ja taadid“. Pildikesi vanadekodu elust. Näidend kahes vaatuses. Osades Elvi Valdmets, Virve Parsa, Ülli Toomemäe, Inga
Artel, Eha ja Karmo Kaljusaar,
Ardo Part, Ants Arula, Tarmo
Haan.
Mängisime
näidendit
„Memmed ja taadid“ 2007–
2008 kolmeteistkümnel korral. Esinesime lisaks Raplamaale ka Harjumaal Kiilis,
Saaremaal Orissaares ja Vormsi saarel. Orissaares pidi olema
vabaõhuetendus mere ääres,
kuid ilm oli tuuline ja sadas,
esinemine toimus suures telgis.
Selle etendusega kogesime
uut olukorda, kus nelja meestegelase asemel ilmus etenduse õhtul kohale kolm meest.
Enne lavale minekut sai jagatud tulemata jäänud osatäitja
tekst olemasolevatele meestele. Ega vaataja sellest aru
saanud, küll tekitas esinejatele
ärevust. Hiljem mängisimegi
kolme mehega, sest materjal
oli huvitav ja kahju oli mitte
mängida.
Järgneb
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Märjamaa valla aasta ema on Nele Pernits

M

ärjamaa valla
aasta ema kandidaatideks esitati
viis tublit naist,
kelle kohta kirjutasid esitajad ilusad iseloomustused.
Aasta ema 2020 nimetuse
saab Märjamaal elav Nele
Pernits. Tunnustamine toimub
hõbelusikapeol, mille toimumise kuupäev selgub pärast
eriolukorra lõppemist.

Pernitsate peres kasvab
kolm tütart (Liisbet 4, Lisette
8, Luiselota 13). Nele töötab
Alus Kaitseliidu koolis haridustehnoloogina.
Abikaasa
Meelis on Kaitseliidu Lääne
maleva pealik.
Aasta emaks esitasid Nele
Naiskodukaitse
Märjamaa
jaoskonna liikmed. Kandidaadi kohta kirjutasid nad nii:
„Nele Pernits on kolme
silmapaistvalt tubli tütre kasvatamise kõrvalt käivitanud
Naiskodukaitse
Märjamaa
jaoskonna ja kodutütarde
Märjamaa rühma. Viis esimest
aastat oli Nele Naiskodukaitse Märjamaa jaoskonna juht.
Täna jätkab ta tegevust kodutütarde Märjamaa rühma
rühmavanemana, pühendudes tütarlaste sisuka vaba aja
veetmise võimaluste ja riigikaitse õpetamisega seotud tegevustele.
Kuue tegutsemisaasta tulemusena on Naiskodukaitse
Märjamaa jaoskonda kogunenud 33 aktiivset liiget. Kodu-

tütreid on Märjamaal suisa üle
50 ja arv on pidevas tõusujoones.
Märjamaa naiskodukaitsjate tegevust tunnustas Raplamaa Omavalitsuste Liit
aastal 2019 Raplamaa tervise
ja turvalisuse edendaja tiitliga. Tunnustus on tõendiks, et
naiskodukaitse tegevust laste
ja noorte aktiivse tegevuse
korraldajana, esimesel koolipäeval koolitee turvajana, helkurite jagajana (Helkurkõnd
aastal 2018), ohutushoiu ja
meditsiiniõppe korraldajana
on vilja kandnud ja oluliseks
hinnatud. Nelel on olnud oluline roll nende tegevuste ellukutsumisel ja läbiviimisel.
Nele on aktiivne noortele
suunatud projektide algataja –
näiteks Laste seikluspäev, mis
sel aastal tuleb juba kuuendat
korda ning peredele suunatud
Märjamaa Mäger, mis esimest
korda leidis aset 2018. aasta
oktoobris, olles juba avaüritusel väga rahvarohke ja hea tagasisidega ning kordas menu
ka aasta hiljem.
Igal koolivaheajal toimuvad laagrid kodutütardele ja
noorkotkastele, mis aitavad
avardada laste silmaringi,
pakuvad kasulikku vaba aja
veetmise võimalust ja tugevdavad sõprussidemeid. Kuna
laagrid on osalejatele tasuta,
siis saavad sellest osa ka need
lapsed ja noored, kellele kommertseesmärgiga korraldatavad laagrid kättesaamatuks

LIIKUV INKOTUBA
Märjamaa sotsiaalkeskuse parklas
neljapäeval, 7. mail kell 14.00

• Müügil: sidemed, nahahooldusvahendid, mähkmed jne.
• Soodustusega müük puuetega inimestele ja vanaduspensionäridele isikliku abivahendi kaardi
omamisel.
• Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile.
• Tellitud tooted väljastatakse INKOTOA bussist.
• Info ja tellimine telefonil 5343 9837 Ülle,
e-post: t.ulle@inkotuba.ee

Meelis ja Nele Pernits scoutsrännakul.
Foto erakogust
jäävad. Nele on vabatahtliku
tööga panustanud Märjamaa
kogukonna turvalisuse tõstmisesse ning noorte aktiivse
ja hariva vaba aja veetmise
võimaluste loomisesse eelmisel aastal üle 600 tunni, millele lisandub veel loendamatu
hulk tunde e-maili suhtluseks,
silmast-silma vestlusteks ja
mõttetööks!
Võimalusel teeb ta seda vabatahtlikku tööd koos perega
– abikaasa Meelis on tihti kaasas pereüritustel koos lastega,
olgu selleks siis krõbekülm
talvine rabamatk või 7 km pikkune Ekströmi marss, mille
tegi vapralt omal jalal kaasa ka
pere pesamuna. Vanim tütar
Luiselota on sama aktiivselt
osalenud nii kodutütarde kui
ka Naiskodukaitse ettevõtmistes – spordi- ja laskevõistlustel, linnaorienteerumistel,
erinevatel koolitustel. Aktiivsuselt ei jää lapsed emale alla!

Nele on väga toetav, innustav ja tähelepanelik! Omal leebel moel oskab ta õiged nupud
leida, millele vajutades on inimesed valmis vabatahtlikult
ja, naeratus näol, tegema asju,
mida nad on seni arvanud mitte oskavat või julgevat teha.
Nele testib regulaarselt enda
suutlikkuse piire, et tõestada
endale ja teistele, et kõik on
võimalik, osaledes näiteks 30
km pikkusel scoutsrännakul,
milles tuli liikuda 15 kg kaaluv
seljakott seljas.
Nele on olnud Naiskodukaitse liige aastast 2001. Aastal 2012 omistati talle aasta
naiskodukaitsja tiitel. Naiskodukaitse Märjamaa jaoskonna liikmete hinnangul väärib
Nele Pernitsa aktiivne panus
kogukonna arendamisse ja
perekonna kaasamine aktiivsesse tegevusse tunnustamist
aasta ema tiitliga.”

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja
Märjamaa valla 2020. aasta eelarvest
mittetulundusliku tegevuse toetuste
taotlemise II vooru.

Vormikohased taotlused esitada hiljemalt
1. juuniks 2020 Märjamaa Vallavalitsusele
aadressil marjamaa@marjamaa.ee.
Vorm on leitav valla kodulehelt http://marjamaa.kovtp.ee/eeskirjad-ja-korrad.
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Vabatahtlikuna tulekahjusid kustutamas

4

. mai on rahvusvaheline tuletõrjujate päev.
Meenutan möödunud
sajandi seitsmekümnendaid aastaid, kui olin Märjamaal vabatahtlik tuletõrjuja.

Depoos oli palgalisena ööpäevaringses valves tuletõrje
autojuht, meeskond koosnes
vabatahtlikest. Kohale kutsumiseks oli depoo lähikonnas
kümnekonnal vabatahtlikul
korteris häirekell. Depoos tulekahjust teate saanud autojuht sai valvelaual oleva nupu
abil häirekellad helisema panna. Ja kes sai minna, see läks.
Riided olid autos valmis pandud (nii sai öösel ka pesuväel
kohale lipata), need sai sündmuskohale jõudes selga panna.
Märjamaa depoos oli kaks
autot. Kes esimese välja sõitnud auto pealt maha jäi, see jäi
ootama teise auto väljasõidu
vajadust. Auto ja depoo vahel
sai sidet pidada raadio teel.
Radistideks depoos olid vabatahtlikest naised, kes vajadusel said kutsuda tõsisema juhtumi puhul mujalt abi juurde.
Väike võistlus käis ka, sest
tulekahjudel käimise eest sai
punkte. Kaks punkti said väljasõidul käimise eest ja ühe
punkti depoos ootevalmis ole-

mise eest. Aasta lõpus oli kokkuvõtete tegemise aeg. Suvel
korraldati tuletõrjujatele ka
bussiekskursioon. Loomulikult osalesime tuletõrjevõistlustel.
Meenutuseks paarist tulekahjust. Oli juhtum, kui äike
lõi maja põlema ja pööningul
olevad heinad leegitsesid nii
tugevasti, et natukese ajaga oli
ka katus põlenud. Hanguga sai
üle ääre heinu alla aetud, mida
siis voolikutest järjest kasteti.
Korsten, mis oma täies pikkuses ülevalpool lage, oli kuumusega praod sisse võtnud ja
kukkus ümber. See oli kustutajate jaoks õnnelik moment,
sest vähemalt meetrine tükk
korstent plartsatas üle maja
serva raginaga alla – õnneks
polnud selles kohas parasjagu
kedagi.
Teine juhus meenub kortermaja teisel korrusel olnud
tulekahjust, kus oli teada, et
inimene on sees. Kuna suitsusukeldumise varustust tollal
polnud, ei saanud trepikoja
kaudu appi minna. Tuli redeli pealt kirsasaapaga korteri
aken puruks lüüa. Takkajärgi
sai meenutada, et hästi läks,
sest seal oleks võinud käed
klaasikildudega katki teha.
Igatahes kušetil lamanud ini-

Kandideeri õpilasmalevasse

Märjamaa valla noor, kandideeri koduvalla õpilasmalevasse!
Märjamaa valla õpilasmalev on mõeldud 13–16-aastastele Märjamaa valla noortele
esmase töökogemuse saamiseks. Kokku on 15 kohta.
Õpilasmalev toimub 27.07.
-07.08.2020 (10 tööpäeva).
Tööd teeme iga päev 4 tundi.
Lisaks toimuvad ühistegevused peale tööpäeva.
Kandideerimine kestab
4.05–22.05.2020.
Töövestlus toimub Märjamaa noortekeskuses. Täpsema
kuupäeva edastame e-maili
teel.
Enne kui Sa hakkad kandideerimisvormi täitma, palun

vaata üle, kas Sul pole mõnd
laagrit või muud toredat tegevust õpilasmaleva ajale planeeritud, sest on väga oluline,
et oleksid kõikidel päevadel
kohal ja osaleksid kõikides tegevustes. Kui Sul on need päevad vabad, siis toredat kandideerimist!
Eriolukorrast
tingituna
võib tulla muudatusi Märjamaa valla õpilasmaleva toimumises!
Kandideerimiseks
otsi
Märjamaa
noortekeskuse
Facebooki lehelt üles õpilasmaleva plakat ja sealt leiad vajaliku lingi!
Märjamaa Valla Noortekeskuse juhataja Triin Põri

Märjamaa vabatahtlike tuletõrjujate võistkond 1978. aastal.
Esireas vasakult Enn Sale, vabatahtliku komando ülem Arne
Leht, Toivo Laurits, Voldemar Rauert. Tagareas Heiki Ajaots,
Agu Graf, Rein Roosileht ja Mihkel Laurits.
mene sai aknast mööda redelit
alla viidud.
Olgu lisatud, et metsatulekahjude kustutamise võimekust meil polnud. Metsapõlengutega tegeles metskond ise.

Lõppu natuke lõbusat ka –
vahel sai toanurgast ka kitarr
kaasa haaratud, et eduka kustustustöö järel koju sõites natuke laulu lüüa.
Jüri Kapp
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Pane loodusvaatlused kirja

K

pile ja piiritajatele. Pesakasti
valmistamise ja paigaldamise
juhendid leiab ornitoloogiaühingu veebilehelt.
Suvine aialinnupäevik on
Eesti suuruselt teine harrastusteaduse algatus, mis sai
alguse 2014. aastal. Projektis
osaleb tuhat loodushuvilist
üle Eesti, kes sisestavad päevikutesse üle 27 000 vaatluse
aastas. Algatust veab Eesti Ornitoloogiaühing, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

evad on käes ja eriolukorrale vaatamata
veedavad paljud
pered aega populaarsetel matkaradadel ja looduskaunites paikades. Praegu on
aga on hoopis igaühe koduõu
parim paik, kus ohutult värskes õhus viibida ja loodusest
rõõmu tunda.

Ornitoloogiaühing soovitab kõigil kodus viibijatel pöörata sel kevadel rohkem tähelepanu oma koduaia loodusele
ja tehtud vaatlused kirja panna
suvisesse aialinnupäevikusse.
Lehel
www.eoy.ee/aed
saab iga pere luua endale
veebipäeviku aias tehtud loodusvaatluste kirjapanekuks.
Päevikusse saab üles märkida
koduaias märgatud linnud ja
teised loomad, välja ilmunud
putukad ja õitsema puhkenud
taimed. Päeviku täitmiseks
piisab, kui vaadelda linde kasvõi aknast ning teha korra
päevas tiir aias või kortermaja
hoovis. Täpsemalt saab suvise

Suvise
aialinnupäeviku
koordinaator Meelis Uustal
aialinnupäeviku pidamisest
lugeda siit: www.eoy.ee/aed/
kuidas-osaleda.
Talletatud loodusvaatlused on olulised ka teadlastele,
kuna nii saab jälgida muutusi lindude pesitsusedukuses
ning lindude ja teiste loomade
levikus, samuti fenoloogilisi
muutusi kliima soojenemise
tõttu. Näiteks aias pesitsevate

Maakooli õpetajad olid otsekui tõrvikud
või tuletornid, kes kiirgasid vaimuvalgust
Eriti tähtsat rolli mängisid
aianduse mõtte jagamisel rahvakoolide õpetajad, kes olid
midagi palju enamat kui lihtsalt kooliõpetajad. Nad olid
maa sool – vaimsuse kandjad
ja inimeste igapäevaelu korraldajad ka väljaspool kooli,
kellest võeti eeskuju ja kelle
poole pöörduti kõikvõimalike
küsimuste ja murede korral.
„Ta peab oskama põrsaid
kohitseda, kelli parandada,
teadma isegi valuvõtusõnu.
Kui kellelgi peaks pähe tulema
küsida, misasi on väävelhape
või mis mehed on Bismarck või
Livingstone, peab tal jalamaid
vastus valmis olema,“ kirjutab
Mats Traat külakooliõpetaja
kohta.
Õpetajate roll aianduse
edendamisel seisnes eelkõige
isiklikus eeskujus. Koolimajade juurde rajatud viljapuu- ja

iluaiad äratasid tähelepanu ja
andsid talurahvale aedade rajamiseks ideid ja innustust.
Kooliõpetajad hoolitsesid
ka selle eest, et uued aiataimed
taluaedadesse jõuaksid. Seda
kinnitab üleskirjutus Märjamaalt: „1913. a. asutati Märjamaa alevisse Kõrgem Algkool,
mille juhatajaks sai Jaan Jaani
p. Sihver. Entusiastliku botaanikuna asutas ta kooli juurde
suure ilusa aia ja hakkas kasvatama Märjamaal ennetundmatuid lillesorte nagu astrad,
levkoid, kressid, floksid, lõvilõuad, tagetised. Ka tomatit
nägi Märjamaa rahvas tema
peenral esimest korda.“
Allikas: Anneli Banner
„Eesti aia ajalugu“ 2019
Sillaotsa muuseumi
pedagoog Liivi Miil

kuldnoka, suitsupääsukese ja
linavästriku käekäigu kohta
saabki parimaid andmeid koguda just aialinnupäevikupidajate kaasabil.
Praegu on viimane aeg paigaldada aeda pesakastid kuldnokkadele, tihastele ja linavästrikele. Aprilli lõpus tuleks
pesakastid üles panna mustkärbsenäpile, hall-kärbsenä-

Olevi Puukool OÜ

müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
kvaliteetset toidukartulit, mett, maasikataimi,
vaarika-, mureli-, kirsi- ja
ploomiistikuid,
marjapõõsaid,
võõrasemasid, amplitaimi
ja nartsissi lõikeõisi

R 8.05 kl 10–13
L 9.05 kl 9–15
P 10.05 kl9–14
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!

Eesti Ornitoloogiaühing
aed@eoy.ee
www.eoy.ee/aed

iga päev 9-18
Emadepäeva
puhul
eriti suur valik
LILLEAMPLEID,
suvelilli, püsikuid, liilia- ja gladioolisibulaid,
uusi viljapuid,
turbaid, mulda, väetiseid
ja palju muud aiakaupa.
Kaubavalik laieneb ja
uueneb iga nädalaga!
Tule uudistama!
Infot saate ka taimeaeda
otse helistades:
tel nr 5855 4917
ja FB-s
Märjamaa Taimeaed

6. mai 2020
Märjamaal
Pärnu mnt 74 asuv
Harda kohvik
on taas avatud
tavalistel kellaaegadel:
E–N 11.00–21.00
R,L 11.00–22.00
P
11.00–21.00
Ilusate ilmadega võimalik ka õues einestada.

Ilusalong Irelle
Soengud, punutised,
jumestus, depilatsioon,
kulmude ja ripsmete keemiline
värvimine ja vahatamine.
Telefon 521 6331
Saare 12 Märjamaa

Välja 2 Märjamaa
• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik
tuntud firmade uusi
rehve
uued SUVErehvid
soodushinnaga
13” al 28 €
14” al 30 €
15” al 34 €
16” al 39 €
17” al 47 €
18” al 58 €
19 ” al 64 €

Puurkaevude ja -aukude
projekteerimine,
puurimine ning
likvideerimine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.

Küsi pakkumist!
• Autode kiirpesu alates
10 eurost
56 59 824
jansenrehvid@hot.ee
www.jansenrehvid.ee

Tel: 526 9604
www.puurkaevumeistrid.ee

* 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

Kandidaadilt eeldame eelnevat
töökogemust kivivaldkonnas või
mingis muus tootmises. Kui puudub vanuse tõttu töökogemus,
kuid on olemas töötahe, siis tule
kindlasti kandideerima.
Kandidaat peab olema valmis
töötama tootmises, omandama
uut tehnoloogiat ja töövõtteid,
peab olema täpne, kohusetundlik, sõbralik jne. Kasuks tuleb
vene keele oskus suhtlustasandi
ja B-kategooria juhiluba.

Märjamaa
Maarja
kogudus

Avatud

Kaasa või ette tellida
saab numbril
+372 482 1012

Exclusive Stone OÜ
otsib oma kivitehasesse
Vana-Vigalas Veetorni 4a
CNC-sae operaatorit
ja viimistlejat.
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Ole valmis lähetusteks nii Eestis
kui naaberriikides.
Tööaeg: 8.30-17.00
Tööle asumine: kohe
Palk ja tingimused:
palk vastavalt oskustele, kuid
Exclusive Stone väärtustab oma
inimesi ja on valmis panustama
korraliku väljaõppe näol oma
töötajatesse, mille läbimine
tagab vähemalt Eesti keskmise
palga. Exclusive Stone OÜ pakub
kaasaegset töökeskkonda ja
sõbralikku meeskonda.
Tehases korralik küttesüsteem,
köök, pesemisvõimalus.

Kontakt: Matis Üürike,
tel: 525 2739

Kolmapäev, 6. mai
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 7. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 8. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 10. mai
Ülestõusmisaja 5. pühapäev
11.00 Missa (kogudusemaja)
Esmaspäev, 11. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)
Teisipäev, 12. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)
Vigala Maarja kogudus
Kirik avatud palvetamiseks
P 11.00–12.30

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)
Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee
Päev õhtule laskus
ja lõppes üks elurada...
Sügav kaastunne
Astale ja Marele
ANTS KERNERI
kaotuse puhul.
Peru 8-klassilise Kooli
1963. a lõpetajad

Me mõtteis püsid Sa ikka,
elad edasi sõprade seas...
Südamlik kaastunne
Anti Rebassoole kalli venna
Mati
kaotuse puhul.
Maime, Mihkel, Ain
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TEENUSED
Raamatupidamis- ja kontoriteenused, asjaajamine ja projektide
juhtimine, trükised ja vanad fotod,
hobustega seotud kaubad ja teenused. OÜ TESS-M. 5645 3139,
tonu.mesila@gmail.com

96 Vaike Varikmaa
84 Helgi Volmer
81 Naima Luhtaru
79 Anne Erkma
79 Mai Saarse
79 Tipuli Saar
77 Maie Kalso
77 Kalev Sagor
76 Sofia Nõlvak
76 Ants Ülemaante
76 Heino Vanker
75 Aili Loodus
70 Peeter Rukiste
70 Jaan Rajaste
65 Maie Ohtra
65 Andres Oppi
65 Anna Piik
65 Hans Nootre

Vajatakse
kohusetundlikku
meestöölist tootmise
abitöödele
Väljaõpe kohapeal.
Soovijatel võtta ühendust
emailil: peeter.lehe@joutsen.com või telefonil
372 5699 4421.

6. mai 2020

Märjamaa Nädalaleht

KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, 24/7. Vaata, kes
on hetkel liinil: ennustus.ee
Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee
Vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitustööd. Elamute liitumised
välistrassiga. Kaevetööd kummilintidega 2,5T miniekskavaatoriga. Kaevetööd kitsastes oludes.
Reoveemahutite ja septikute
paigaldus. Drenaažisüsteemide
ehitus. Usin OÜ. Tel 554 7270
Katuste ja fassaadide pesemine
ja värvimine. Tel 501 0834

Väikefirma võtab tööle
elektriku abitöölise
Väljaõpe kohapeal.
Lisainfo saamiseks
helista 5694 2701
Lossipargi Eakatekodu
Koluveres pakub tööd
Peakokale
Kohene tööle asumise
võimalus.
Täpsem info
telefonil: 5342 8212 või
info@maarjamaakodud.ee

Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse puutub, küll koos lahenduse
leiame. Marko, tel 5399 2362
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968

ost
Soovin osta 1-3 toalist korterit
Märjamaal. Seisukord pole
oluline, võib pakkuda ka täiesti
remontimata korterit. Kõik pakkumised oodatud. Tel 5804 4963
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee

Pärnu mnt 74
Müügil:
tööriistad,
kalastustarbed, riided,
jalgrattarehvid, tarvikud,
turvajalatsid,
kinnitusvahendid,
autokeemia,
oksakäärid jne.
Akuketassaag al 99.Avatud T–L
Tel 515 0119
www.tööriistaäri.ee

Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt
kasutult seisvaid. Kohapeal kiire
vormistamine ja tehing.
Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 5618 8671

al 40 €; kask, hind al 48 €.
Kojuvedu tasuta 10 ruumist.
Lääne Saemees OÜ. Tellimuste
vastuvõtmine: 5697 5216,
laanesaemees@gmail.com

Ostan kasutuseta jäänud sõiduki,
võib vajada remonti. Kiire tehing ja vormistamine. Kõik pakkumised oodatud. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee

Müüa 50 cm pikkusi küttepuid.
Hel pärast kl 18. Tel 525 6258

MÜÜK
Saadaval toored ja kuivanud
lõhutud küttepuud: lepp, sanglepp, kask. P: 30, 33, 38, 43, 50
ja 60 cm. Vedu al 5 rm. Olemas
ka 40 l võrgus. Tel 5373 7294
Kanarbiku talu
Müüa toorest küttepuud: valge
lepp, hind al 36 €; sanglepp, hind

50 cm kuivad küttepuud.
Tel 5618 8983

Müüa kõdu- ja värsket sõnnikut
Märjamaa alevisse. Hind kohale
toomisega 50 €/5 m3.
Tel 56152 931
Müüa tomati-, pirpa- ja paprikataimi Sihi 2. Tel 5194 6400
Müüa sõidukorras Ford Focus (2001), kehtiv ülevaatus ja
liikluskindlustus. Tel 5561 8235
Müüa rulliheina Sõtkes. Küünis.
10 €/rull. Laadimisvõimalus.
Tel 5377 6931

Kliendikaardiga kõik kaubad
Rangu Kaubamajas
9. mail

10% odavamalt
EDU KAUPLUSES igal teisipäeval
kliendikaardiga kõik kaubad 10% odavamad
Kliendikaardiga kõik toidu- ja tööstuskaubad
igapäevaselt 2–5% soodsamalt!
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www.marjamaa.ee
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Märjamaa valla infoleht
Toimetus 78304 Märjamaa
Tehnika 11 tuba 10, telefon 5306 5805
Toimetaja Reet Saar
reet.saar@marjamaa.ee

