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Spordihoone uudised
Need fotod on tehtud Märjamaa spordihoone
ehitusnõupidamisel eelmisel nädalal. Saali põrand on saanud jooned peale, kuid see töö pole
veel lõppenud. Paigaldatud on ülemine barjäär ja
fuajees tuulekoda. 11. mai seisuga oli paigas ka
pool tribüüni.
Spordihoone juhataja Mart Tilk ütles, et administraatorid ja majandusjuht on leitud. Läbirääkimised käivad veel turunduse ja IT-spetsialisti ning koristajate leidmiseks.
Fotod tõnu Kasikov

Kui vabariigi valitsus sel nädalal
otsustab, et eriolukord lõppeb
17. mail, siis märjamaa vallavalitsus alustab alates esmapäevast,
18. maist
tavapärase töökorraldusega.

PILTUUDIS
Sillaotsa talumuuseum alustas välisvalgustuse rekonstrueerimise projekti elluviimist. Pildil paigaldatakse kaablit ja valgustite aluseid parkla valgustamiseks. Muuseum loodab tulevikus
võõrustada senisest rohkem lasteaedade jõulupidusid, mille
korraldamine on valgustamata territooriumi tõttu seni ebamugav olnud.
Tekst ja foto Kalju Idvand
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Naiskodukaitsjad istutasid metsa

N

aiskodukaitse
Märjamaa jaoskond
on loomisest peale
igal kevadel talguid
pidanud. Hoolimata eriolukorrast riigis, leiti talguvõimalus
ka sel aastal.

Nii istutasidki Märjamaa
naiskodukaitsjad 3. mail Kohatu külje alla poolteist hektarit uut metsa. „Teeme ära!“
talgud toimusid sel aastal vabas looduses ja koostöös Vardi
Erametsaseltsiga. Uus kuusik
sirgub maha pandud potikuuskedest ning jõulupuid võib sellest metsast vaatama minna
umbes seitsme-kaheksa aasta
pärast.
„Tore päev, aktiivne puhkus vabas õhus!“ nii iseloomustas ettevõtmist üks kaasa kutsutud naiskodukaitsja
meespool. Tegelikkuses oli aga
ketaskobestajaga triibuliseks
songitud metsalangil parasjagu rassimist naistel ja palju
tegemist vahel ka püsti jäämisega kaasa tulnud viiel lapsel. Tööd sai tublisti tehtud ja
päeva lõpus kehakinnituseks
võetud kringlilõik maises paremini kui kunagi varem.
Päeva algatuseks selgitas
Märt Linnamägi Erametsaseltsist paari sõnaga, miks osalejad on sellisel „sündmuskohal“
– lageraieplatsil. Ühel neist
paljudest, mis meelehärmi võivad tekitada. Kui küpses metsas avastatakse üraskikahjude
kolded, siis tihti on metsaomaniku otsuseks lasta mets maha
võtta. Õnneks oli selle metsamaa omaniku plaaniks ka kohe
uus kasvama panna, ja nii lõid
naised käed külge.
Paarikümne osaleja hulgas
oli kolm, kes polnud varem
metsa istutanud. Paljudele tuli
see aga tuttav ette, kuna juba
nõukaaja maalastena oli käidud klasside kaupa lähikonnas
seda tööd tegemas. Kui isekeskis arutasime, siis ei mäletanud küll keegi enam täpselt,
kus kandis see kooliajal istutatud kuusik olla võiks, aga mõte
tundus ikkagi tore.
Saime teada, kuidas käsitseda säravpunast natuke

Talgulised stardi ootel.
Fotod: Liina Langi
kalanäolist istutustoru ja kuidas kaasaskantavasse pauna
mahub korraga ära sadakond
kuusetaime. Viskad aga tulevase metsa õlale ja hakkad
toimetama. Tegelikult tuleb
istutamisel päris täpselt teada, millisel moel noor kuusk
on vaja mulda pista ja kinni
vajutada, et ta kindlalt kasvama läheks. Vaksapikkused
kuusebeebid ei olegi tegelikult
enam nii väga beebid, enne
mahapistmist on nad istanduses juba paar aastat kasvanud
ning istutajate kätte jõuavad
nad toreda valget värvi kraega. Selgus, et valge värv on
tegelikult vahaga taime külge
kinnitatud kaitsevahend, et
männikärsakad värskeid tulijaid kohe nahka panema ei
kipuks, ja potikuuskede puhul
väike mullapall, mis taimega
kaasas, on justnagu lasteaialapsele kaisumõmm – aitab
kohaneda ja hoiab noort puud
keskkonnavahetuse suurema
stressi eest. Lisaks on kuusekesele mullapalli kaasa pandud ka pisut vajalikke vitamiine. Jääme lootma igatahes
parimat, et puukesi ei võtaks
umbrohi, põud või metsaloomade ahned mokad ning et

Kuusekesed on valmis iseseisvat elu alustama.
tõesti kümnekonna aasta pärast oleks sel kohal uus ja tore
sirguv kuusik.
Kui tavaliselt on metsaistutaja päevaseks normiks
maasse torgata tuhatkond
taime, siis naised päris pikka
päeva ette ei võtnud. Siiski,
kolmehektarilisest
langist
pool ära istutada oli päris tubli
töö! Ilmataat oli pühapäevaselt parema pale ette keeranud ja boonuseks saadi juurde
natuke tarkusi metsakasvatusest, koju kaasa mõnusaid
tärkavaid ravimtaimi värske

tee tarvis ja igaüks oma elamuse kevadisest loodusest.
Lapsed pidasid vapralt vastu
ja on tore, et nüüd teavad nemadki, kust jõulupuud päriselt
tulevad.
Tegelikkuses oli aga suur
rõõm üle pika aja näha – olgugi
et distantsilt – naeratavaid ja
nalja viskavaid omasid. Olime
kõik tublid, ja kuigi õlale patsutamine ei ole ajale kohaselt
kombeks, siis usun, et mõttes
tegime seda ikkagi.
Liina Langi
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Nädalaleht küsib, külavanem vastab
Küsimused
külavanemale

V

väiksesse kogukonda tuleb
rahvast juurde.

Oluline mõttekild teie
küla elanike jaoks.
Aitäh, et olete alati aktiivset osavõttu näidanud ühisüritustel ja olge terved!

astab Haimre ja
Kunsu külavanem
Rasmus Unga.

Mis ajast oled külavanem?
2018. aasta augustist saadik olen Haimre ja Kunsu külavanem.

Kui palju on neis külades
elanikke?
Rahvastikuregistris
on
1.05.2020 seisuga registreeritud Haimre külas 63 elanikku
(mehi 39, naisi 24) ja Kunsu
külas 11 (mehi 6, naisi 5)
Suurem osa neist on alalised elanikud, kuid mõned pered käivad siin ka ainult nädalavahetustel.

Millised on kõige olulisemad ettevõtmised/ sündmused teie külas?
Olulisemad ettevõtmised
on jaanipäeva üritused, külakokkutulekud ja kevadtalgud.
Jaanipäevadel käib alati palju
rahvast ning see on siin kandis
populaarne üritus. Inimestele
meeldib meie park. Külakokkutulekuid korraldame iga
viie aasta tagant. Ka sel aastal oli planeeritud külakokkutulek, kuid koroonaviiruse
puhangu tõttu ei ole selle toimumine kindel. Igal kevadel
korraldame talgud, mille käigus korrastame Haimre piirkonda. Isegi noored, kes ise
on Haimrest juba ära kolinud,
kuid kelle vanemad elavad veel
siin, löövad hea meelega kaasa.
Mis on kahe küla valupunktid?

Külavanem Rasmus Unga ostutab Haimre küla tunnusobjektile Muhamedi kabelile.
Foto erakogust
Peamise
valupunktina
tooksin välja teede hoolduse.
Hiljuti lükati kruusateele peale uus kate, mis oli läbimatu.
Samuti talvel ei lükata õigeaegselt teid lahti. Lisaks võiks
külal parem tänavavalgustus
olla. Korvpalli ja võrkpalli
mängimise platsid on vananenud. Samuti ka Haimre park
vajaks renoveerimist.
Milline kitsaskoht piirkonnas sind kui külavanemat eriti puudutab?
Haimres võiks elada rohkem noori, kuid meil pole vabu
maju ning elamispindu, mida
osta või üürida. Haimre on
kena koht ja Märjamaale väga
ligidal. Usun, et noored koliksid siia hea meelega.

Mida on õpetanud külavanema roll?
Külavanema roll on õpetanud mulle vastutustunnet ja
aja planeerimist. Lisaks olen
saanud mitmete ürituste korraldamise kogemuse.
Milline on teie külad

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.

kahe aasta ja 25 aasta pärast?
Üldiselt meil on kõik hästi ja kahe aasta pärast suuri
muutusi oodata ei ole.
Küll aga 25 aasta pärast
võiks olla Haimre park renoveeritud. Projekt selle jaoks on
meil ka olemas, mille kohaselt
on tiigid korras, rajatud kergliiklusteed ja valgustus. Samuti tahaks ma näha, et meie

Kuidas saaks Märjamaa
vallas praegu pisut soiku
jäänud külaliikumist elavdada?
Aastaid tagasi toimusid
vallas küladevahelised võistlused. See oleks hea võimalus
külaliikumist elavdada. Samuti võiks tuua mõningaid valla
üritusi meie kanti. Meil on ilus
Niidiaia tammik ning Haimre park, kus on piisavalt vaba
ruumi ürituste läbiviimiseks.
Kas külade probleemide
toomiseks vallavalitsusse
oleks vaja moodustada nn
külaelu komisjon?
Ma arvan, et hetkel ei ole
selle järele vajadust.
Küsis Reet Saar

Suur tänu Eva Valtule väga ilusa ja väga vajaliku annetuse eest
Sillaotsa Talumuuseumile. Tekid ja kootud sedelgavöö täiendavad meie hobusega seotud ekspositsiooni, linad, takud ja nöörid
avardavad meie võimalusi muuseumitundide korraldamisel.
Muuseum ei saa paraku vastu võtta kogu seda kultuurivara,
mis säilitamist vääriks. Peame olema väga valivad, tervikut arvestavad, sest meie majanduslikud ja õiguslikud võimalused jäävad soovidest kaugele maha. Mida rohkem on muuseumil sõpru,
kellega koos toimetada ja asju arutada, seda kindlamalt säilib nii
kultuurivara kui ka muuseum.
Sillaotsa töötajate nimel Kalju Idvand
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Läbi raskuste tähtede poole
saame tuttavaks

V

iimane kooliaasta on
gümnasistidele nagunii erilisem, kuid see
kevad koos eriolukorra ja distantsõppega lisas kõigile varem kogemata mõõtme
juurde. Aastate jooksul tehtud
tööle jääb nüüd riigieksamitega viimane punkt panna.
Märjamaa gümnaasiumi tänavune lend on tugev: tulemas
on mitu kuld- ja hõbemedalit.
Hõbemedalikursil liigub Elina
Soosaar, kellega vestlesime
koolist, harrastustest ja tulevikuplaanidest.

Alustasime juttu sellest,
kuidas sobib talle distantsõpe. Aus vastus oli, et on olnud
tõuse ja mõõnasid: „Just üleminek distantsõppele tahtis
harjumist. Tundsin, et midagi
on puudu, et mul pole õpetajat,
kes minuga räägiks, et pean ise
kogu materjali läbi töötama.
See võttis algul rohkem aega,
aga nüüd olen harjunud. Olen
leppinud sellega, et enam ei tulegi sellist võimalust, et istun
klassis. Kõik lõppebki selliselt
kummaliselt.“
Elina on rahul veebitundidega, mis on kõige lähedasem
vahetule kontaktile klassiruumis. Ka klassikaaslased selgitavad materjale üksteisele,
kui keegi vajab milleski abi,
ja vajaduse korral saab õpetajale kirjutada. Siis ei pruugi
küll kohe vastust saada, aga
vahepeal on võimalik tegeleda
muude asjadega.
Nüüd on riigieksamite
kuupäevad teada. Juba paar
nädalat on lõpetajad tegelenud
ainult eksamiteks valmistumisega. Enne seda lõpetati veel
aineid, kus olid mingid „sabad“.
„Humanitaarained sobivad
mulle rohkem,“ tõi Elina välja
oma eelistuse. Seetõttu valis
ta õppimiseks ka kitsa matemaatika. Põhikooli kiitusega
lõpetanud ja endale kõrgeid
eesmärke seadev tüdruk hakkas gümnaasiumis algul õppima laia matemaatikat. Pingu-

tas mitu kuud, aga tundis, et
see käib üle jõu: „Matemaatika
oli ainus aine, mille õppimist
– et ma pean sellega hakkama
saama –, pidin jõuliselt endale peale suruma. Kui läksin
üle kitsasse matemaatikasse,
tundsin, et saan vajaliku kätte,
kuid ei pea aine omandamise
pärast nii palju muretsema.“
Muidu ütleb ta end olema pigem maksimalist, kes ootab
endast pigem rohkem kui vähem – sest see viib kaugemale.
Ta lemmikained on keel ja
kirjandus, meeldivad ka võõrkeeled. Väga on hakanud huvitama ajalugu, „kuigi see oli mu
jaoks varem väga keeruline,
sest ma ei suutnud endas luua
seoseid ajajoonel toimunust.
Gümnaasiumis hakkasin teadlikult ajalugu õppima.“ Palju
abi on andnud klassivend Sten
Marcus Mesila, kes on seletanud asju, mis pole tunnis kohe
selged olnud.
Põhikooli lõpetaja seisab
tihti valiku ees, kas jätkata
senises kodukoolis või minna
uude kohta. Elina soovis muutust. Ta käis Pärnus Sütevaka
humanitaargümnaasiumi tutvustamispäeval ja sõbrannadega mõlgutati ka Rapla varianti, aga need ei tundunud
lõpuks õiged valikud. „Oma
kool on see, kus sind hoitakse,
kus on toetav õhkkond, võõras koolis sellist „turvapatja“
ei ole,“ loetles neiu Märjamaa
gümnaasiumi plusse. Mugavustsoonist väljaminek tuli
nagunii, kui ta hakkas 11. klassis käima Pärnus Endla teatri
noortestuudios.
Soov saada näitlejaks

„Ma ei mäleta, millal ütlesin
esimest korda, et tahaksin
näitlejaks saada. Vahel mõtlen, et kuna see on olnud juba
nii kaua mu siht, siis äkki on
mul jäänud mõned teised võimalused märkamata. Kohe on
algamas teatrikooli katsed ja
annan endast seal nii palju,
kui saan,“ ei tee Elina saladust
oma suurest unistusest.
Eesti teatrikoolid võtavad

õppureid vastu üle aasta.
Tänavu
on
Tallinna kord.
Elina astub
esimeses eelvoorus
komisjoni ette
juba reedel,
15. mail. Tung
teatrikooli on
suur. Ka Pärnu stuudiost
k a nd ide er ib
neli
noort.
„Kui
mind
vastu ei võeta,
saan vahepeal
minna tööle
ja teatristuudios jätkata,
et siis uuesti Elina Soosaar
proovida. Sel- Foto erakogust

Elina Soosaar Elvisena Endla Noortestuudio lavastuses „Elvis
oli kapis“.
Fotograaf: Danel Rinaldo
lise hoiakuga saan pingevaba- Tšehhovi „Kolme õde“. Proomalt katsetele minna,“ rääkis videga oldi juba päris kaugel,
kahjuks jääb eriolukorra tõttu
ta.
Endla noortestuudiot ju- punkt panemata. Lootus jääb,
hendab Ingomar Vihmar. Sinna ehk saab suvel mängida paar
pääsemiseks olid samuti kat- korda kasvõi oma lähedastele.
„Algul sain Tšebutõkini
sed. Noortestuudios tuleb igal
rolli.
Lisaks pakkus lavastaja
aastal välja lavastus. Eelmise
ka
Maša
rolli. Oleksime vahelaasta tükk oli „Elvis oli kapis“.
dumisi
teise
tüdrukuga neid
Neiu räägib tunnustavalt juosi
mänginud.
Nii kahju, et ei
hendajast, kes annab noortele
võimaluse proovida ja katseta- saa seda teha. See oleks olnud
da, ta ei õpeta mingeid manee- imeline kogemus,“ muljetas
re või „käsitööoskusi“. Elina Elina.
usub, et selle kogemuse baasilt
saab lavakooli minna n-ö puhta lehena.
Sel hooajal õpiti stuudios

Karastus muusikakoolist

Näitlemise soovi kõrval on
tema elus kogu aeg olnud ka

13. mai 2020
laul, tants ja pillimäng. Orgita
lasteaia muusikaõpetaja Mai
Toimetaja mängis viiulit, see
köitis väikest tüdrukut nii
väga, et ta teatas kodus oma
soovist viiulit õppida.
„Ema ütles, et see on väga
raske pill. Kui mul hiljem oli
muusikakoolis mõni raske
hetk ja tahtsin pooleli jätta,
tuletas ema meelde, et sa ise
ju ütlesid, et tahad viiulit õppida,“ meenutas Elina viiulini
jõudmist.
„Muusikakooli
kaheksa
aastat on mind inimesena vist
kõige rohkem kasvatanud. Ma
ei olnud muusikaliselt ehk kõige andekam, aga õppisin seal
seda, et alustatu tuleb lõpule
viia, ja teha seda süvitsi, mitte
pinnapealselt, nagu mu ema
on alati öelnud. Mul oli mitmeid murdehetki, kui oli tahtmine pooleli jätta. Kui nüüd on
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tulnud ette raskeid hetki, siis
kinnitan endale, et sain muusikakooliga hakkama, saan ka
seekord. Tänu muusikakooli kogemusele usun endasse
rohkem,“ tõi vestluskaaslane
välja.
Õppides kasutas neiu kooli
viiulit. Viimasel õppeaastal
pingutas ta nii kõvasti, et pillimängust sai isu täis, kuid
viimastel aastatel tekkis soov
oma lõbuks uuesti mängida.
„Paar nädalat enne 19. sünnipäeva rääkisin vanematele,
et mul võiks ju olla oma pill ja
nad tegid mulle üllatuse. Mängisin terve õhtu ja järgmine
päev, nii et näpud olid valusad
nagu õpinguid alustades. Vahepeal polnud ma neli aastat
viiulit mänginud, nüüd on nii

hea meel pilli käes hoida. Mu
tase on küll madalam kui muusikakooli lõpus, kuid ma naudin pillimängu,“ rääkis Elina
„pean“ ja „tahan“ vahekorrast.
Jutus tuleb välja, et kodu
tugi on neiule eneseusu süstimisel väga oluline: „Mu vanemad usuvad minusse alati rohkem, kui ma ise seda suudan.
Kui koolis või muidu on raske,
siis vestlus nendega aitab alati,
nad ei lase mul alla anda.“
I klassist alates käib Elina
ka rahvatantsuringis. „Kõik
need 12 aastat rahvatantsuga
Karin Andesalu juhendamisel
on olnud nii lahedad ja mälestusi täis. Me oleme palju
käinud ja näinud, see on olnud
väga vahva seiklus. Kindlasti
tahaksin edasi tantsida.“
Lustilise rühmas hakkavad Elina kerge jalg ja emotsioonid kohe silma. „Tants toob

alati kaasa nii palju emotsioone. Kui proovis oledki väsinud,
siis esinedes vaatab paariline
juba otsa hoopis teisiti ja siis
annad ka endast rohkem,“ tuleb vastuseks.
Eriolukorra ajal möödub
suur osa Elina päevast ekraani
taga. Ta on päevaplaani inimene, kes püüab hoida tasakaalu
sellega, et päeva mahuvad nii
see, mis tuleb teha, kui ka see,
mida tahad teha.
Elinale
meeldib
mõttetera
per
aspera
ad
astra ehk läbi raskuste tähtede
poole. „Minu suureks täheks
on olnud teater, mille poole ma
olen teel. Mul on soov ja tahe
kasvada inimesena, minus on
suur teadmisjanu,“ ütles ta lõpetuseks.

vat üldplaneeringut muutev.
Planeeritava ala suurus on
ligikaudu 5,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on määrata
Paemurrumetsa ja Otsa kinnistutele ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised
abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted ja maa kasutamise sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast äri- ja
transpordimaaks eesmärgiga
rajada nimetatud kinnistutele
tankla-teenindusjaam-kauplus,
puhke-majutushooned ning vajalikud
tehnorajatised ja teenindav
taristu.
Märjamaa Vallavolikogu
otsustas 15.10.2019 otsusega nr 252 ka mitte algatada
Märjamaa vallas Vaimõisa
külas Paemurrumetsa ja Otsa
kinnistute detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilist
hindamist vastavalt Adepte
Ekspert OÜ ekspertide koostatud KSH eelhinnangule.
Adepte Ekspert OÜ ekspertide koostatud KSH eelhinnangu kohaselt pole detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine vaja-

lik, kuna:
1. Detailplaneeringu realiseerimisega ei saa hetkel
teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks
keskkonnaseisundi
olulist
kahjustumist, näiteks olulist
negatiivset mõju põhjaveele,
piirkonna hüdrogeoloogilistele tingimustele ja veerežiimile;
2. Lähtudes planeeringuala
ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei ole detailplaneeringu
realiseerimisel esialgselt teada olevas mahus antud asukohas ette näha muud olulist
negatiivset keskkonnamõju;
3. Planeeringuga kavandatav tegevus ei mõjuta oluliselt
Vardi looduskaitseala/loodusala kaitse-eesmärke, terviklikkust ega kaitstavaid liike;
4. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta
kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeritava tegevusega ei kaasne liikluskoormuse, mürataseme ja
õhusaaste olulist suurenemist
võrreldes praegusega ning ülenormatiivsete saastetasemete
esinemist;
5. Detailplaneeringu alal
ei ole tuvastatud keskkonda

saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase või vee
reostust, mis seaks piiranguid
kavandatavale maakasutusele
või majandustegevusele;
6. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse,
kiirguse, valgusreostuse ega
inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket.
Pärast eskiisi avalikku väljapanekut perioodil 1. juuni
2020 kuni 17. juuni 2020 ning
erinevate arvamuste ärakuulamist toimub Märjamaa valla
Vaimõisa küla Paemurrumetsa
ja Otsa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ning uus
avalik väljapanek.
Detailplaneeringu algataja
ja kehtestaja on Märjamaa Vallavolikogu (Tehnika 11; 78304
Märjamaa alev).
Detailplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ projektijuht, Heiki Kalberg (volitatud maastikuarhitekt tase
7) ning Maastikuarhitekt Karl
Hansson.
Detailplaneeringu koostamist korraldab Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11; 78304
Märjamaa alev).

Pean ja tahan

Reet Saar

Detailplaneeringu algatamine

M

ärjamaa Vallavalitsus teatab, et
Märjamaa Vallavalitsuse 22.04.2020
korraldusega nr 153 suunati
avalikule väljapanekule
Märjamaa valla Vaimõisa
küla Paemurrumetsa ja Otsa
kinnistu detailplaneeringu
(edaspidi DP) eskiislahendus.

DP on avalikul väljapanekul 1. juunist kuni 17. juunini. Selle aja jooksul on võimalik tutvuda DP materjalidega
veebilehel www.marjamaa.
ee/Ehitus,
planeerimine,
teed > Detailplaneeringud>
Vaimõisa külas asuva Paemurrumetsa ja Otsa maaüksuste detailplaneeringu
algatamine.
Samuti on võimalik materjalidega tutvuda eelneval
kokkuleppel
vallavalitsuse
(Tehnika 11, Märjamaa) kantseleis tööajal. Eskiisi avaliku
väljapaneku jooksul on igal
isikul õigus avaldada DP kohta
arvamust. Arvamused saata epostile marjamaa@marjamaa.
ee kuni 17. juuni 2020 (sh).
DP oli algatatud Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2019
otsusega nr 252. DP on kehti-
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Sada aastat näitemängu Kasti-Haimre
kogukonnas 5
Eha Kaljusaar
Algus MN 15.02.2020

Meie Virve

Meil oli eriline võimalus mängida koos Virve Kiple-Parsadanjaniga ühes näidendis.
Virve oli väga tagasihoidlik,
nii ei tunnetanud meist keegi,
et Kaljo Kiisa kursusekaaslasena oli ta lõpetanud Moskvas
GITISe, töötanud lühikest aega
näitlejana, hiljem aga aastakümneid Eesti Televisioonis
režissöörina.
Virve esinemises oli tunda ja näha professionaalset
näitlejat. Me arvestasime väga
tema nõuannetega. Virve elas
Jaaniveski jõe ääres, kunagisele Kasti mõisale kuulunud hoones, mille nad olid tütre perega ostnud. Talveõhtutel tuli ta
sealt 2,5 km jala, vahel läbi tuisu, rahvamajja näidendiproovi. Virve grimeeris meid enne
lavale minekut, kasutades selleks isiklikke vahendeid.
Mängisime tükki „Memmed ja taadid” 13 korda ja
ei enne ega pärast pole meil
grimeerijat olnud. Kui toimusid väsitavad väljasõiduetendused Saaremaale ja Vormsi
saarele, ei tulnud Virve poolt
vastuväiteid, arvestades tema
vanust. Virve jäädvustas end
siinsesse kultuurilukku viiv
enne eluringi sulgumist. Ta
lahkus jäädavalt 2009. aasta
sügisel.
2008. aasta kevadel toimus
Raplamaa harrastusteatrite
festival Haimre rahvamajas.
Näitetrupp Mokakobin sel festivalil ei osalenud, küll oli žürii
liikmena otsustaja ja nõuandja
meie Virve Kiple-Parsadanjan.
2009. aastal õppis näitering Mokakobin kolm pilti
Olev Antoni näidendist „Laudalüürika“. See on südamlikhumoorikas tagasivaade nõukaaegsesse kolhoosiellu. Seda
esitati külade kokkutulekul
Kasti mõisa ees, kui tähistati

Tasuja kolhoosi 60 aastat.
2014. aastal mängisime
seda uuesti nn ülessoojendatult stiiliõhtul „Kolhoosipidu“
rahvamajas ja 2015. aastal Vana-Vigala rahvamajas Raplamaa harrastusteatrite festival.
Žürii tähelepanu pälvis Elvi
Valdmets Veera osatäitmise
eest, talle omistati kiituskiri
ja meene. Teistes osades tegid
kaasa Urmas Kristal, Inga Artel Hermas, Ülli Toomemäe ja
Eha Kaljusaar.
2011. aasta kevadel tõi näitering lavale B. Kangermani
„Sulase südameraasuke“. Nali
kahes vaatuses, välja antud
1934. aastal ja mängitud varemalt rahvamajas 1934. ja 1936.
aastal. Mängisid Elvi Valdmets, Marve Johanson, Rein
Kressa, Ants Riismaa ja Tarmo
Haan. Mängiti ka 2012. aastal,
kokku seitsmel korral.

Näiteseltskond etendusest „Memmed ja taadid“. Vasakult
Virve Kiple, Ardo Part, Ülli Toomemäe, Karmo Kaljusaar, Elvi
Valdmets, Ants Arula, Inga Artel, Eha Kaljusaar.

Laval ainult naised

Tavaliselt mängitakse näidendit paar aastat ja nii palju kordi
kui võimalik. Alati tekitab raskusi uue repertuaari leidmine
ja tegelastele prooviaegade
sobitamine. Tekkis probleem
meesosatäitjatega ja tuli leida
materjal, kus osatäitjad ainult
naised.
2012–2013 aastal on laval
ainult naised Andrus Kivirähki näidendis 5 pildis „Uljas neitsi“. Dekoratsiooni tagafooni maalis Kersti Kokk.
Mängisid Elvi Valdmets, Inga
Artel-Hermas, Ülli Toomemäe,
Eha Kaljusaar ja Agnes Vasmann, hiljem Liina Jänes. Kahe
aasta jooksul esineti 16 korda.
Osaleti Järvakandis toimunud
Raplamaa harrastusteatrite
festivalil 4. pildiga, mida esitasid Inga Artel-Hermas ja Eha
Kaljusaar. Neid tunnustati parima dueti tiitliga.
2014. aastal on laval jälle ainult naised Margus Mölli
kaheosalises naljatükis „Laip

Inga Artel, Agnes Vasmann, Elvi Valdmets, Ülli Toomemäe ja Eha
Kaljusaar lavastuses „Uljas neitsi“.
sahvris“. Osades Elvi Valdmets, Inga Artel-Hermas, Ülli
Toomemäe, Kätlin Kivilo ja
Eha Kaljusaar. Esietendus
toimus Sulu külamajas ja siis
Haimre rahvamajas. Osaleti ka
Märjamaal toimunud Raplamaa harrastusteatrite festival,
kus žürii märkis ära Elvi Valdmetsa osatäitmise.
2015. aasta 30. aprillil
mängisime „Laipa sahvris“
Haimre rahvamajas kauaaegsele näiteringis osalejale Elvi

Valdmetsale pühendatud tänuõhtul. Elvi kolis Viljandisse
ja etendusega tänasime Elvit
olulise panuse eest rahvamaja
näiteringi tegevuses. Viimane,
kaheksas etendus, mis oli tegijaile ka suvereis, anti Kihnu
saarel.

Järgneb
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Kirjastus otsib kodukunstnikke

A

prilli alguses kutsuti
ETV „Ringvaate“
saates inimesi üles
saatma neile fotosid
kodudes valminud taiestest,
mis tehtud kuulsate kunstiteoste järgi. Toimetusse laekus üle saja foto, mida saates
ka näidati.

Avita kirjastuse peatoimetajal tekkis sealjuures mõte
jäädvustada need andekad tõlgendused raamatus „Karantiinikunst 2020“. Oleme tänaseks
suurelt osalt inimestelt, kes
saatsid oma tööd FB vahendusel, saanud tagasiside ja nõusoleku nende tööde avaldamiseks raamatus. Kirjastus on
püüdnud leida kõiki osalejaid
ning suur osa inimesi on oma
pildid saatnud ning nõusoleku
andnud. Osa saatjaid on tänaseks tuvastamata, aga kirjastus loodab neid leida.
Kui soovite, et just teie foto
oleks raamatus avaldatud, siis
saatke oma pilt koos originaali
nimetuse ning oma andmetega
(nimi, elukoht, telefoninumber, fotograafi ja modelli nimi

Köler „Truu valvur”. Tõlgendus Ly Kala
ning vanus nende nõusolekul) kuni 31. maini aadressil
info@avita.ee
märksõnaga
„Karantiinikunst 2020”. Juures peab olema teie nõusolek.
(Olen nõus, et minu foto aval-

datakse Avita kirjastuse välja
antavas raamatus „Karantiinikunst 2020“). Juhul, kui pilt
on e-postiga saatmiseks liiga
suur, siis laadige see Dropboxi,
Onedrive’i vm ning saatke oma

kirjas meile link.

Avita kirjastuse turundusja kommunikatsioonijuht
Anneli Veskimäe
Märjamaa Vallavalitsus
kuulutas välja lihthanke
„Märjamaa Ujula katuse
rekonstrueerimine”
(nr 223156).
Hanke läbi soovitakse leida
pakkuja Märjamaa ujula
rekonstrueerimisprojektis
1504-245 (lisa 2) ette nähtud katuse rekonstrueerimise töö teostamiseks.
Hanketeade avaldati
riigihangete registris 8. mail
2020 kell 15:00 ja pakkumuste esitamise tähtaeg
on riigihangete registris
01.06.2020 kell 09:00.
Kavandatav hankelepingu
pikkus on 15.06.2020–
31.08.2020. Täpsem tööde
sisu on kirjeldatud hankedokumentide lisas 1 kuni
3. Pakkumuste hindamise
alus on madalaim hind.
Täpsem info:https://riigihanked.riik.ee/

13. mai 2020
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Nuputamine jätkub

iga päev 9-18
Müügil jätkuvalt suures
valikus suvelilli, püsikuid,
ampleid, köögiviljataimi,
maasikataimi,
liilia- ja gladioolisibulaid,
viljapuid, ilupuid-põõsaid,
turbaid, mulda, väetiseid
ja palju muud aiakaupa.
Kaubavalik laieneb ja
uueneb iga nädalaga!

Fotod: Tiina Gill
Mis on pildil?
Muuseumi varudest üles pildistatud esemete hulgas on
mitmeid kujukesi, nii kipsist
kui savist, nii ilu- kui ka mänguasju. Näiteks paberist välja
lõigatud sebra, millele rattad
alla meisterdatud. Pildil olev
siilipoisi kujuke on teistest
erinev. Millega tegu?
Jätkuvalt võite vastuseid
pakkuda, helistades Märjamaa
Nädalalehe toimetajale 5306
5805 või kirjutades meie muuseumile sillaotsa@velise.ee
Küsimuse vastus:
Pildil on täis puhutud ja kui-

vatatud seapõis, nagu vastajad
ka õigesti märkisid. Läbi paljude sajandite kasutati seda
mänguasja nii õhupalli kui ka
kõristina. Põie täis puhumiseks ja venitamiseks tarvitati
hilisemal ajal jalgrattapumpa.
Klaasimuuseumiga seob
seapõit see, et kuni 19. sajandi keskpaigani oli see üheks
looduslikuks valgust läbilaskvaks kileks akende ees. Aknad
olid sel ajal väikesed, enamasti
kahe ruuduga. Siis hakkas levima ka klaas. Sedagi toodeti
algul puhumismeetodil. Klaassilinder lõigati lahti ja sirutati.
Aknad muutusid suuremaks,
kasvas ruutude arv, algul neli,

PILTUUDIS
Kevadkülv Sillaotsa Talumuuseumis ei olnud sellel aastal muuseumitunni osa. Külastajate puudumise tõttu pole külvaja linases taluriides ega külvinõuks pole külimit. Meelis Burmeistrilt
saadud suvinisu seemne pani mulda Meelis Remmel, pildi tegi
Liivi Miil ja uudise sõnastas Kalju Idvand.

seejärel kuus ruutu. Tõmbemeetodil aknaklaasi valmistamine andis akendele selle
väljanägemise, millega tänapäeval harjunud oleme.
Nädalalehe toimetajale tuli
kaks vastust, mõlemas nimetati seapõit kui mänguasja ja
aknaklaasi. 95aastane Linda
Keller Kivi-Vigalast meenutas,
et talus tapeti aastas kaks siga:
üks jõuluks teine suve alguses.
Põis pidi mõne päeva kuivama,
siis said lapsed selle mänguasjaks. Proua Linda lisas veel, et
tema isa valmistas põiest ka

Tule uudistama!
Infot saate ka
taimeaeda
otse helistades:
tel nr 5855 4917
ja FB-s Märjamaa
Taimeaed

tubakakoti. Ta ei osanud öelda,
millega põit töödeldi, kuid kuidagi seda hõõruti, nii et materjal muutus pehmeks nagu siid.
Kotti pani isa päevase portsu
tubakat ja lõi kotisuu keeruga
kinni.

Taluaias kasvasid tubakaroos,
päevaroos, siidiroos ja tupsuroos
Ants Viires on pakkunud, et
küllap esimesed ilupõõsad,
mis taluaedadesse istutati,
võisid olla kultuurrooside tasased õed – meie looduslikud
kibuvitsad. Oma õie tagasihoidliku ilu ja puhta lõhna
poolest väärivad needki igati
roosiks nimetamist. Ilusa asja
võrdkujuna on rahva seas roosideks kutsutud teisigi lilli:
tubakaroosina kutsume saialille, päevaroosina päevalille,
siidiroosi ja tupsuroosina magunaid jne.
XIX sajandi jooksul jõudsid
mõisaaedade vahendusel taluaedadesse mitmed sissetoodud pargiroosid. Nende seast
tuntuim ja siiani levinuim on
suve hakul valgeid lõhnavaid
täidisõisi kandev näärelehine
kibuvits ehk mairoos. Paljud

endisaegsed roosisordid on
unustusehõlma vajunud, kuid
roosid pole aedadest kuhugi
kadunud. Nad tulid kunagi selleks, et kindlalt jääda.
„Kas on mingit lille, mis
kodukannist armsam oleks?
Kas leidub maailmas inimest,
kellele tema õie ilu, uimastav
lõhn ja lehtede rohelus ei meeldiks? Tuhanded ilusad taimed
on warsti pärast oma ilmumist
moodi mõjul aiast välja aetud,
aga koidukannist ei ole suur
saks „mood“ weel jagu saanud
ega saa saamagi!“ leidis ka
ajakiri Majapidaja XX sajandi
alguses.
Allikas: Anneli Banner
„Eesti aia ajalugu“, 2019
Sillaotsa muuseumi
pedagoog Liivi Miil
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Kes valguses elab, ei vanu.
Kes kuulub kõiksusse,
kõigile jagub,
ei kulu.
(D.Kareva)
In memoriam
ENDA PALMEOS
19. X 1938 – 8. V 2020
Tärkav kevad viis Sind meie
juurest igavikuradadele. Märjamaa kooliga olid Sa, Enda,
seotud palju aastaid. Haimre
kooli lõpetajana tulid Sa õppima
Märjamaa Keskkooli. Selle kooli teadmistepagasiga läksid Tallinna Pedagoogilisse Instituuti,
et saada kunsti- ja käsitööõpetajaks. Seal said Sa lisaerialaks
füüsika, mis aga taandus käsitöö
ees. Pärast lõpetamist kulges
Sinu tee jälle läbi Haimre Märjamaa kooli.
Siin möödusid Sinu tööaastad, mil jagasid oma käsitööos-

kust ja -armastust lugematutele
õpilastele ja kolleegidelegi.
Uhked ja mahukad olid kevadised õpilastööde näitused, kus
pälvisid kiidusõnu Sinu juhendamisel valminud kindad, sokid,
kampsunid, Haapsalu sallid, käterättide ja kardinate kaunid heegelpitsid, põlled, heegeldatud ja
kootud linikud. Need pakkusid
silmailu tervele kogukonnale.
Vabariiklikelt õpilastööde näitustelt noppisid Sinu õpilased

hulgaliselt tunnustuskirju. Kui
aeg nõudis uut lähenemist, siis
koondasid Sa enda ümber tikkijad, kellest nii mõnestki sai
rahvusliku käsitöö meister. Nii
valmisid Lihula rahvariided
väikestele tantsijatele, peaaegu
30 aastat hiljem tantsitakse neis
endiselt.
Sa hindasid Eesti rahvakunsti, olid oma ala meister, armastasid oma ametit, võib kindlalt
öelda, et olid kooli kunstiõpetuse ja käsitöö hing. Sinu heast
värvitajust, joonistamis- ja kujundamisoskusest rääkisid omal
ajal Märjamaa kooli stendid.
Paljudel meie kooli lõpetanutel
on kodus Sinu filigraanse käekirjaga kirjutatud lõputunnistused.
Kolleegina olid Sa, Enda,
huumorimeelne, naerusuine, Sinus oli kunstiinimesele omast
boheemlaslikku vabadust. Sa
oskasid kuulata, lohutada, nõu
anda ka siis, kui Sul endal oli
raske. Me ei jõudnud ära imet-

13. mai 2020
leda Sinu erakordselt maitsekaid
ja omanäolisi kostüüme, kleite,
salle – Sinu oma näppude alt
tulnud peent käsitööd. Kandsid
Sa kõike sinulikult/endalikult
uhkelt ja elegantselt, kõige krooniks daamilikud kõrged kontsad
ja kübar. Nii oled Sa meelde jäänud paljudele.
Kui Sa lahkusid koolist,
jagasid pensionieas lahkelt käsitööalaseid nõuandeid abivajajatele ja Sinu käed ei puhanud
kunagi. Sa lõid ilu oma pereliikmetele ja endale viimse hetkeni.
Ka kooli ja selle käekäigu vastu
tundsid Sa huvi oma elupäevade
lõpuni. Oleme Sulle selle eest
tänulikud.
Aitäh Sulle, Enda, kõige
eest! Jää hüvasti.
Südamlik kaastunne poegade
peredele, õe ja venna perele.

Märjamaa Gümnaasium

Rahvastikuregistri andmete õigsuse tagamiseks on igaühe panus oluline
E-rahvastikuregistris avanesid kaks uut teenust. Rahvastikuregistris olevate andmete
kontrollimise ja parandamise
lihtsustamiseks on e-rahvastikuregistris nüüd võimalik
veast teavitada ja vajadusel abi
küsida. Lisaks saavad lapsevanemad lapsele nime valides erahvastikuregistris nime sobivust kontrollida.
„Kriisi ajal, kus erinevad
ametkonnad inimestega kontakteeruma peavad, on äärmiselt vajalik, et inimesed
kontrolliksid ja esitaksid rahvastikuregistrisse õiged andmed. Et see veelgi lihtsamaks
teha, on lisandud rahvastikuregistris uued e-teenused oma
andmetes leitud veast teavitamiseks. Rahvastikuregistri
andmed tuginevad kontaktandmete osas inimeste endi
esitatud andmetele, mistõttu
on iga inimese enda panus
nende andmete kaasaegsetena
hoidmisel ülioluline,” selgitas
rahvastikuminister Riina Sol-

man.
Nüüd on portaalis rahvastikuregister.ee võimalik teavitada leitud veast ja paluda
vajadusel abi andmete leidmiseks ja parandamiseks. Lisaks
on värsketel lapsevanematel
võimalik lapsele nime valides
kontrollida valitud nime sobivust juba enne sünni registreerimist.
Vastsündinule nime panemisel kontrollivad perekonnaseisuametnikud nime vastavust seadusele. „Ametnikel
tuleb tööalaselt ikka ette, et
vanemate valitud nimi ei vasta
nimeseaduse normidele. Lapse
nime valik on lapsevanematele
tähtis otsus. Samal ajal on aga
vaja nime valikul kinni pidada
nimeseaduse nõuetest, mis on
kehtestatud peamiselt selleks,
et liig lennuka nimevaliku tõttu lapsed hiljem kannatama ei
peaks. Uus rahvastikuregistri
e-teenus hõlbustab ja kiirendab oluliselt valitud nimele
tagasiside saamist, et vajadu-

sel seda parandada,“ ütles Solman.
E-rahvastikuregistris saab
esitada sünni ja elukoha registreerimise avaldusi ning
kontrollida isiku surma fakti,
samuti on võimalik üle vaadata ja muuta oma meiliaadressi, telefoni ja teisi elukoha
aadresse (lisa-aadresse). Rahvastikuregistri e-keskkonna
järgmised teenused valmivad
järk-järgult 2020. aasta jooksul, nt perekonnasündmuse
tõendi tellimine ja omaniku
eluruumi registreeritud isiku-

te päring, mille abil on ruumi
omanikul võimalik elukohaandmete lõpetamiseks esitada avaldus nende kohta, kes
ei kasuta tema eluruumi oma
elukohana.

Hüvasti, tädi Enda …
Mälestame alati abivalmis
Enda Palmeost
Avaldame kaastunnet
omastele.
Kristi, Maive ja Laine
Lembit Miks
16.05.1935 – 01.05.2014
mälestab sünniaastapäeval
Mari
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Märjamaa
Maarja
kogudus

Ei tulek ega minek
ole meie endi teha,
Vaid see,
mis sinna vahele jääb.
Ja see on elavate mäletada.

Kolmapäev, 13. mai
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)

(J. Viiding)
In memoriam

Neljapäev, 14. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)

MAIT JÕGISOO
1. VII 1952 – 4. V 2020
Lahkunud on kaua aega Valgus koolmeistrina ametis olnud
Mait Jõgisoo - õpilaste hirm ja
arm.
Mait asus Valgusse tööle 1999. aasta sügisel füüsika
ja poiste tööõpetuse õpetajana ning oli selles ametis kuni
2003. aastani. Pärast mõneaastast pausi oli ta 2009. aastal jälle meie seas – siis juba keemiat
ja füüsikat õpetades. Kui kool
jäi ilma matemaatika õpetajast,
sai Mait need tunnid ka endale.
Ta oli tõeline Õpetaja, nn
vana kooli mees. Teadmisi
õpilastele andis ta edasi väga
selgesõnaliselt ja arusaadavalt,
seejuures fanatismi ja entusiasmiga ning oli seetõttu ka nõudmistes range. Õpilastelt nõudis
ta eelkõige materjalist arusaamist, siis täpsust ja korrektsust
vastustes. Maidu jaoks polnud
koormav õpetada ka nädalavahetuseti või varastel hommikuTeatame kurbusega,
et lahkus meie armas
ENDA PALMEOS
19.10.1938 - 08.05.2020
Leinavad pojad,
õde ja vend peredega.
Ärasaatmine lähedaste ringis.

Mälestame
ENDA PALMEOST
Südamlik kaastunne omastele
ema, õe ja vanaema
surma puhul.
KÜ Tööstuse 1

Reede, 15. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 17. mai
Ülestõusmisaja 6. pühapäev
11.00 Missa (kogudusemaja)

tundidel. Tagasiside lõpetajatelt
on alati olnud positiivne, sest
edasiõppimisel mujal koolides
pole reaalained valmistanud
raskusi. Tema tunde meenutatakse kui karmi katsumust tol
hetkel, aga tagantjärele suure
tänutundega.
Maiduga seoses meenuvad
paljudele Valgu kandi inimestele ka tema juhendatud emotsionaalsed peotantsutunnid, kus
nii mõnigi karu tantsima pandi.
Mait oli vastutustundlik,
sõbralik, hooliv ja tähelepanelik kolleeg oma töökaaslastele.
Ükski hommik ei möödunud
kooli meesperel ilma Maidu
tugeva käepigistuseta, millest
ongi saanud traditsioon. Temale omase huumoriga vürtsitas
ta teinekord üksluiseks ja tröösSüdamlik kaastunne
Margutile, lastele ja
lastelastele
MAIT JÕGISOO
kaotuse puhul.

tituks kujunenud päeva palju
rõõmsamaks.
Paraku mehe jõud rauges,
vaim aga jäi tugevaks, mis ei
lasknud veel tööl käimisest loobuda. Eelmisel kevadel, juba
vähendatud koormusega tunde
andes, muretses tema selle eest,
kuidas õpilastel lõpueksam tehtud saab.
Raske on kaotuse lein ja valus on uskuda, et nüüd on saabunud vaikus ja rahu.
Meie jääme Maitu ikka mäletama optimistliku, kindlasõnalise ning abivalmis kolleegi
ja õpetajana.

Mälestades
Valgu koolipere
Südamlik kaastunne
Margutile laste ja
lastelastega kalli
MAIT JÕGISOO
kaotuse puhul
Anne ja Jaak

Perekonnad
Nõojärv, Tammoja,
Kingsepp ja Tommingas

Elu on laul,
on lihtne ta viis.
Heliseb ajas
ja vaikib siis...
ENDA PALMEOST
mälestab
Märjamaa Keskkooli
9. lend

Vana sõpra
MAIT JÕGISOOD
mälestavad Madis ja Alvar.
Südamlik kaastunne
perele ja lähedastele.
Südamlik kaastunne
Maret Jõgisoole isa
Mait Jõgisoo
kaotuse puhul.
Kaitseväe peastaap

Esmaspäev, 18. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)
Teisipäev, 19. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)
Vigala Maarja kogudus
Pühapäeval, 17. mail
Ülestõusmisaja 6. pühapäeva armulauaga jumalateenistus Vigala
kirikus algusega kell 11.00

Mälestame
aprillikuus
lahkunuid
Vilma Müürsepp
Aino Ajaots
Valve Rausberg
Evald Linnumäe
Tiia Lodu
Mati Rebassoo
Me lehvitame hüvastijätkuks,
las kuivab pisar,
mis veeremas palgel.
Teadke - siiski mälestus
jätkub,
teadke - me pole teist kaugel.
Avaldame kaastunnet kõigile
lähedastele armsa
Mait Jõgisoo
kaotuse puhul.
Aimar ja Merje peredega,
Tõnu ja Ilju
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Märjamaa Nädalaleht
Mulla sõelumisteenus
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

93 Herbert Pikani
91 Amanda Maalinn
88 Osvald Veesalu
85 Õilme Aak
83 Eili Seimann
83 Laine Kaljuvee
81 Riho Paim
80 Edna Lundver
78 Leili Pintsaar
78 Maive Saaliste
77 Maaja Orgusaar
77 Ainu-Koidula Liivapalu
65 Genadi Sepp

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

ja haljas-

Pärnu mnt 74

ost

KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, 24/7. Vaata, kes
on hetkel liinil: ennustus.ee

Soovin osta 1-3 toalist korterit
Märjamaal. Seisukord pole
oluline, võib pakkuda ka täiesti
remontimata korterit. Kõik pakkumised oodatud. Tel 5804 4963

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee

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

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

Katuste ja fassaadide pesemine
ja värvimine. Tel 501 0834
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide puhastus.
Tel 5624 1509 Andres
Katusetööd, lame- ja viilkatuste
ehitus, remonttööd. Tel 554 8699
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

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

ISSN 2613-3253

tus. Tel 5645 0325

13. mai 2020

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

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
al 40 €; kask, hind al 48 €.
Kojuvedu tasuta 10 ruumist.
Lääne Saemees OÜ. Tellimuste
vastuvõtmine: 5697 5216,
laanesaemees@gmail.com
50 cm kuivad küttepuud.
Tel 5618 8983

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

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 €

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

Müüa lõhutud küttepuud.
Info tel 5092 933

Müüa uusi 24 Eesti raamiga
mesipuid. Tel 5664 8121

Müüa kõdu- ja värsket sõnnikut
Märjamaa alevisse. Hind kohale
toomisega 50 €/5 m3.
Tel 56152 931

ÜÜRILE ANDA

Müüa sõelutud mulda ja kõdusõnnikut. Tel 516 0782

Üürile anda 1-toaline korter
Märjamaal. Tel 5645 0325

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 990 eksemplari

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

