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Õpilaste saavutused

Eripreemiad
Yoko Lisette Pirk Märjamaa G
IIIa klassist sai tuleviku nägemuse preemia töö eest „Tule-

vik. Inimesed lahkuvad Maalt“
ja rahvakultuuri preemia töö
eest „Aeg sõuab, aeg jõuab“.
Positiivsuse preemia: Stefan Schu IIIa „Mina vananen“.
Aegade sidususe preemia:
„Oskar Randmaa“ IIIa, „Autode
muutumine ajas“.
Hea idee preemia: Io Dione
Kalda IIIa, „Teel tulevikku“.
Ajahetke tabamise preemia: Siim Oskar Kalme IIIa
„Ajamere lainetel“.
Huumori preemia: Sandra
Raud VIb.
Huumori preemia: Kevin
Nurmberg Vb „Aeg lendab“.
Kõigi eelpool toodud tööde
juhendaja on õpetaja Eve Burmeister.
Huumori preemia: Gerda
Rebane VIIa „Tulevad ajad“ (õp
Kertu Tort)
Märjamaa muusika- ja
kunstikooli õpilastest sai
kompositsiooni preemia Kaisa
Johanna Kann nooremas va-

nuseastmes (7–10a) töö eest
„Ajaportaal“ (õp Anne Aaspõllu).
Samas vanuseastmes sai II
preemia Liisbet Buht MG IIIa
klassist tööga „Kingin sulle
aega“ ja I preemia Yoko Lisette

Pirk IIIa kl „Mõtted muutuvas
ajas“ (mõlema juhendaja Eve
Burmeister).
14-18 a grupis sai III preemia Kertu Kaljusaar maali eest
„Aeg klaarib pilgu“ (MKK, õp
Aaspõllu).

Alates 1. juunist on kõik Märjamaa valla raamatukogud taas
avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel.
Raamatukogu
teenuste
järk-järguline
laiendamine
sõltub omavalitsuse otsusest,
kuid järgida tuleb hetkel kehtivaid kultuuriministeeriumi
ohutus- ja käitumisjuhiseid,
mis on kooskõlastatud terviseametiga:
• Külastajatele kehtivad
jätkuvalt 2+2 reeglid. Järgida
tuleb ohutust tagavaid tähiseid ja juhiseid raamatukogudes.

• Raamatuid palume tagastada Märjamaa raamatukogus
tagastusautomaadi
kaudu,
haruraamatukogudes järgida
kohapealseid juhiseid tagastamise kohta.
• Raamatukokku sisenedes
ja raamatukoguteenuste kasutamiseks tuleb desinfitseerida
käed sissepääsu juurde paigaldatud desinfitseerimisvahendiga.
• Siseruumide külastamisel soovitame külastajatel
kanda ühekordset kaitsemaski
(võib olla ka ise tehtud).
• Riiulite vahel liikudes,

teavikuid kohapeal kasutades
ning leti ees oodates tuleb hoida 2-meetrist distantsi.
• Palume võimalusel eelistada kontaktivaba laenutust,
kasutades võimalusel raamatute ette tellimist lugejaportaalis RIKSWEB või esitada
tellimus telefoni või e-posti
teel.
• Arvutit saab kasutada
päevas 1 tund. Võimalusel broneerige aeg telefoni või e-posti
teel. Ilma broneeringuta saab
arvutit kasutada vaba arvuti
olemasolul.
• Raamatukoguhoidjal on

õigus keelata haigussümptomitega külastajal raamatukogu siseruumidesse sisenemine
ja reguleerida külastajate arvu
teenindusaladel.
• Raamatukogudes on pikendatud viivisevaba perioodi
juunikuu lõpuni.
Tagamaks nii külastajate
kui ka töötajate ohutuse ning
takistamaks viiruse levikut,
palume raamatukogu külastades rangelt järgida hetkel
kehtivaid ohutus- ja käitumisjuhiseid.
Püsigem terved!

Kehtna Kunstide Kooli kujutava kunsti konkursi „Oma
Silmaga” žürii on Raplamaa
laste ja noorte parimad tööd
välja selgitanud. Sel aastal oli
teemaks „Ajaränd, ajamäng”.
Valik tehti 247 töö hulgast.
Osales 12 Raplamaa kooli, töid
juhendasid 15 õpetajat.
Märjamaa lapsed esinesid
väga tublilt ja auhinnatuid oli
palju. Et on olnud nii eriline kevad, ei saa korraldajad tunnustussündmust korraldada, kuid
parimaid töid tutvustati video
abil. Preemiad toimetatakse
õpetajate kaudu õpilastele. Lisaks on kaasas kalender, mis
algab 2020. a juunikuuga ja lõpeb 2021. aasta maiga. Näitus
konkursi töödest pannakse
välja sügisel.

Kertu Kaljusaare maal „Aeg klaarib pilgu”.
Foto arvutiekraanilt

Raamatukogud hakkavad avanema

Ede Talistu
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Kokkuvõtlikult volikogu 19. mai istungist

K

oroonaviiruse levikuohu tõttu toimus volikogu maikuu istung,
nagu see oli aprilliski,
e-istungina, s.t istungi päevakorrapunktide arutelu oli 19.
mail veebikeskkonnas ning
sellele järgnes hääletuslehtedega hääletamine. Istungist
võttis osa 20 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 6
punkti. Kõigi vastuvõetud
otsuste osas oldi üksmeelel.

Volikogu kehtestas Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja
korra. Sellega soovitakse toetada ja motiveerida Märjamaa
vallale oluliste erialade õppureid kindlustamaks valla asutused vajalike spetsialistidega.
Vallavalitsus
kuulutab
enne 15. septembrit välja konkursi, märkides ära, mis erialade õppureid konkreetsel õppeaastal toetatakse. Valituks
osutamise korral makstakse
stipendiumi igakuiselt õppe

toimumise ajal, s.o üldjuhul
septembrist juunini (kaasa arvatud). Stipendiumi suuruseks
on 40% stipendiumi määramise aastal Vabariigi Valitsuse
kehtestatud töötasu alammäärast. (Nii näiteks on 2020. a
määratava stipendiumi suuruseks 233,6 eurot kuus.)
Stipendiumi
taotlemise
eelduseks on, et õppur töötab
valla ametiasutuses või hallatavas asutuses vähemalt 0,5
koormusega ning teeb seda
ka edaspidi vähemalt 3 aastat.
Varem lahkumise korral tuleb saadud stipendium tagasi
maksta.
Volikogu otsustas seada reaalservituudi Märjamaa
alevis
asuvale
Koolipargi
kinnistule
(50401:001:1219) Paju kinnistu (50401:001:1347) igakordse omaniku kasuks. Servituudi
sisuks on Paju kinnistu omaniku õigus kasutada Koolipargi
kinnistule rajatavat teed oma

kinnistule juurdepääsuteena.
Kõnesoleva tee rajab, ja hiljem
ka hooldab seda, Paju kinnistu
omanik.

Volikogu andis vallavalitsusele nõusoleku avatud
hankemenetluse „Märjamaa
valla õpilasliinidele vedaja
leidmine 2020-2021” läbiviimiseks ning hankelepingute
sõlmimiseks. Vallavalitsuse
eesmärk on leida uueks õppeaastaks vedajad meie koolibussiringidele.
Käesoleval
õppeaastal oli Märjamaa vallas 10 õpilasliini ning teenust
pakkuid Perebuss OÜ ja Netsest OÜ.

Tunnistati kehtetuks kaheksa Vigala Vallavolikogu
määrust, mis olid kaotanud
oma aktuaalsuse ja/või ei vastanud enam kehtivale seadusandlusele.
Volikogu oli 18. veebruaril 2020 andnud revisjonikomisjonile ülesande viia
läbi kontroll ja hinnata endise
vallavanema Merlin Suurna
poolt 17.01.2020 korraldatud
tänupeo valla eelarvest rahastamise sihipärasust ja majanduslikku põhjendatust. Nüüd
esitas revisjonikomisjoni esimees R. Laaser kokkuvõte revisjoni tulemustest.
Revisjonikomisjon koosseisus Raivi Laaser, Harri Jõgisalu, Sander Saalise ja Aare
Müil viis läbi revisjoni, mille
kokkuvõtteks tõdeti, et komisjon ei anna ühest hinnangut,
kuna liikmete seisukohad lähevad lahku. Komisjoni esimehe ettepanek vallavalitsusele
oli kaaluda vastava korra, mis
edaspidi reguleeriks analoogsete sündmuste korraldamist
ja finantseerimist, välja tööta-

mist.
Vallavalitsus oma 6. mai
istungil arutas teemat ning otsustas, et nad ei pea eraldi korda vajalikuks, kuna see on juba
vallavanema 21.11.2019 käskkirja (Märjamaa vallavalitsuse
teenistujate
tunnustamine)
punktiga 1.3 reguleeritud (teenistusest lahkumisel peetakse
teenistujat meeles meene ja lilledega, millega võib kaasneda
Märjamaa valla tänukiri).
Volikogus toimus arutelu. Info võeti teadmiseks ning
usutavasti on sellega teema
lõpetatud.
Infopunktis andis arendusspetsialist Kirsti Mau ülevaate valla arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest
ning arengukava ja eelarvestrateegia muutmise vajadusest.
Vallavanem Meelis Välis
vastas volikogu liikme Kristi
Kivisilla kirjalikult esitatud
küsimustele meie koolilõpetajate edasiõppimisplaanide,
Märjamaa gümnaasiumi reklaamimise ja uute plaanide
kohta.
Pikalt kõneldi valla teede
olukorrast ja remondist ning
lasteaiast Pillerpall, kus jätkuvalt on muresid EVIKO Ehitus
OÜ halvasti tehtud või tegemata töödega.
Järgmine korraline volikogu istung on 16. juunil. Loodame, et siis kohtutakse juba
silmast-silma ning istungile
on oodatud ka kõik huvilised.
Seekord veel aga tuleb leppida
salvestise kuulamisega, mis on
üleval valla kodulehel.
Janika Liländer

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.

27. mai 2020
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Lauamängud kinnistavad teadmisi

T

änavu kevadel pidi
toimuma Eesti Õpilaste teadusfestival,
mis küll jäi ära, aga
festivaliväärilised algkooliprojektid (25) valis žürii välja.
Märjamaa gümnaasiumist
oli väljavalitute hulgas kaks
IIIa klassi õpilaste loodud
lauamängu. „Koolimängu“
koostasid Delisa Kirs ja Marie
Eliise Tiits, „Märjamaa mängu” autor on Carolin Pool. Töid
juhendas õp Eve Burmeister.
Oma töid saatsid ka IIIc klassi
õpilased, keda juhendas õp
Kersti Mikkor.
Õpetaja rääkis, et üsna
tähtaja viimse hetkeni mõtles
ta, kas ja kuidas oma õpilastega tänavu välja minna. Kui Art
Linkist saadi suuri pappe, tuli
lauamängude idee. Eeskujuks
sai „Eesti mäng“ oma küsimustega.
Loovtöö teoreetilises osas
otsisid koostajad internetist
infot mängude ajaloo ja eri
tüüpi mängude kohta. Õpetaja
Eve oli väga rahul ka sellega,
et õpilased testisid mängu juhendist arusaamist omavahel,
kuid kutsusid seda tegema ja
mängima ka direktori.
„Koolimäng” ja „Märjamaa
mäng”

„Koolimängu“ autorid Delisa
Kirs ja Marie Eliise Tiits kirjutasid töö sissejuhatuses, et
nende klassis on palju lauamänge, mida vahetundides
mängitakse. Jaanuaris 2020
asusid lapsed ise looma lauamängu, mille eesmärk on uute
teadmiste ja oskuste omandamine. Koos klassikaaslastega

mõeldi ühiselt ka sissejuhatuse ja teoreetilise osa peale.
„Koolimängu” autorid otsustasid, et mängulaud peab
olema rahulik, mitte väga värviline. Nad joonistasid lauale
kooliga seotud esemete pildikesed. Küsimuste otsimisel
võeti aluseks, et need võiksid
põhineda III klassi õpikutel –
see annab võimalusi pidevalt
III klassis õpitut korrata. Õppeained on mänguväljal tähistatud eri värvi ringidega. Ka
otsustati, et kui mäng läheb
igavaks, siis tehakse kohe uusi
küsimusi juurde. Küsimusi on
lihtsamaid ja raskemaid. Kuna
see ongi rohkem nagu kordamise mäng, siis kaaslaste tagasisidest tuli välja just eduelamus – et nii palju osati.
„Märjamaa mängu” autor
Carolin Pool soovitab: „Meie
valla mängu tasub mängida
just oma valla lastel, et kodukoha tegemiste, objektide ja
traditsioonidega kursis olla.“
Mängu luues mõtles Carolin sellele, et mängulaud peab
olema Märjamaaga seotud.
Seepärast joonistas ta sinna Märjamaa kiriku, mis on
ehitatud 13.-14. sajandil. Töö
kokkuvõttes tõdes ta: „Lauamängu loomine oli huvitav
protsess. Põnev oli joonistada. Mul oli väga kindel idee.
Õpetaja soovitas laua pilti
müstilisemaks muuta ja seda
ma tegin. Ta soovitas ka värve
kasutada, aga siin jäin endale kindlaks ja laua välimus on
must-valge. Selline mäng on
hea teadmiste omandamiseks:
alati saab küsimusi vajadusel
muuta (nt vallavanem ja kooli
direktor võivad vahetuda) ja

20. mail 2020 andis Märjamaa vallavalitsus välja korralduse algatada avatud menetlusega riigihange „Märjamaa
valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2020–2021“.
Hankelepingu perioodiks on august 2020 kuni august
2021.
Hanke dokumendid koostab kolmeliikmeline komisjon
koosseisus abivallavanem Ott Valdma, osavallavanem
Priit Kärsna ja vallasekretär
Maigi Linna.
Hanke läbiviimise eest ja hankelepingu täitmise eest
vastutavaks isikuks kinnitati abivallavanem Ott Valdma.

Delisa Kirs ja Marie Eliise Tiits koostasid „Koolimängu”, mis
kinnistab III klassis õpitut.
juurde valmistada,“ kirjutas
Carolin.
Kuna loovtöö oli nagu väike teadustöö, siis püstitasid
koostajad esmalt hüpoteesid.
Need said kinnituse: „Faktiteadmisi andva lauamängu
küsimuste loomine annab
teadmisi küsimuste koostajale. Mängides saavad kõik mängijad targemaks, st teadmised,

mis on kajastatud küsimustes, jäävad mängides meelde.
Kokkuvõtteks: laseme mängida end targaks, nutikaks ja
sotsiaalseks. Meie jaoks pole
midagi loomulikumat ja lihtsamat kui mäng,“ tegi Carolin
Pool kokkuvõtte.
Reet Saar
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Kultuurielust räägivad rahvamajade juhatajad

M

ärjamaa Nädalaleht saatis kõigile
valla rahvamajadele küsimused,
et kajastada, mida tehti
eriolukorra ajal, kuidas jätkub
tegevus pärast selle lõppemist
ja missuguse augu eelarvesse
jättis sunnitud paus.

Haimre rahvamaja juhataja Kadri Vokk:
Haimre majas saavad ringid kokku hooaja lõpetamiseks, igaüks muidugi omal ajal.
Kuigi kokkusaamise, nägemise
ja suhtlemise soov on suur, siis
on inimesed endiselt ja õigustatult väga ettevaatlikud. Tark
ei torma! Kuna väljundit pole
(Memme-Taadi pidu), siis ei
ole mõtet ka enam hooajaga
jätkata. Sügisel ehk saab juba
oktoobrist uue hooga ja ilma
viiruseta tegevusi alustada.
Numbrid summadena on
suhteline mõiste - ühe jaoks
pisku, teise jaoks suur asi –,
aga veidi rohkem 1/3 aasta
tuluplaanist oleks tulnud meie
majal just selle eriolukorra
ajal. Kümme avalikku sündmust, sealhulgas kaks majas
tegutseva ringi juubelit, kolmepäevane laager, 11 erasünd-

must, mitmeid õpitube, ringide
tunde. Juurde tulevad veel ringide majavälised esinemised.
Samuti oli plaan tutvustada
kahte trenni kogukonnale,
kuid needki jävad nüüd ootama sügist.
Kokkuvõtvalt: see olnuks
tõenäoliselt üks tegusamaid
aegu peale detsembrimöllu,
mis loodetavasti alles ees. Siit
olukorrast tuleb aga võtta kaasa õpetused ja väike ettevaatlikus ning suur tegutsemistahe, mida oli kaks kuud aega
koguda!

Varbola rahvamaja juhataja Piret Linnamägi:
Meie majas oli koroona ajal
vaikne aeg ja nagu igas teises
rahvamajas toimus töö kodukontoris. Ringidest alustavad
juunikuus sporditrennid –
kangoo ja jooga. Peame kinni
reeglitest 9 + 1. Lasteringid
hetkel ei tööta.
Juulis on plaanis kokku
kutsuda naiskoor Astra, et
hakata valmistuma koori 20
aasta juubeliks sügisel ning
tõenäoliselt ka sõitmiseks septembrikuus toimuvale Vaba
Rahva Laulule Haapsallu.
Rendiraha jäi rahvamajal

saamata vähemalt 600 eurot,
kuna just nendeks kuudeks oli
broneeritud saal mitmeteks
trennideks, sünnipäevadeks ja
koosolekuteks. Tõenäoline on,
et tuluplaan jääb tänavu täitmata.
Midagi head ka: nüüd on
meie maja saalis peegelsein ja
lähiajal hakatakse üles panema lavavalgustust. Pingsalt
ootan ja ikka usun, et majja
tuleb osaline remont ja saab
lõpetatud mõned aastad tagasi
alustatud välistrepi ehitus.
Suuri üritusi praegu ei
plaani, las olukord rahuneb
tasapisi. Plaanis on üles panna mitmeid näitusi. Teeme
ettevalmistusi rahvamaja 60
aasta juubeliks 28. novembril.
Hetkel aga käivad ettevalmistused Varbola Puu korraldamiseks. Seekord tulevad säästuvariandis n-ö mini puupäevad.
Valgu rahvamaja juhataja Mervi Vaarmann:
Tegelikult on hooaeg lõppenud, korraks kutsun kokku veel seeniortantsurühma
memmed ja ka naistantsurühma OmaLõbuks mõttetalguteks. Harrastusteater tuleb
kokku augustis-septembris, et

hakata valmistuma maakonna
harrastusteatrite festivaliks ja
trupi 15. sünnipäevaks.
Valgu rahvamajal jäi eriolukorra tõttu saamata (juba
kokku lepitud ruumide rent)
umbes 250-300 eurot. Hetkel
4. juuliks plaanitud Velise Kiigesaare pidu toimub (kui ei
tule muid korraldusi).
Jätkame sügisel!

Kivi-Vigala rahvamaja
juhataja Ave Vaarma:
Kivi-Vigala
rahvamaja
ringide tegevus hetkeseisuga
jätkub. Kuna meie grupid pole
olnud suured, siis saame praeguste piirangute reeglitega
väga hästi toimetada.
Teisipäeviti ja neljapäeviti
on kell 18 ja 19 Hopa Fit treeningud, neljapäeviti saab kokku sõutrupp Singirullid. Näiteringil Sõbravägi on ka plaan
koguneda (plaanide kohaselt
on sügisel maakonna harrastusteatrite festival Vana-Vigalas).
Memmede
tantsurühm
ja lauluansambel maikuus ei
kohtu. Soovime juunikuus teha
mõned proovid.
Vigala meeskoor momendil
ei osanud öelda, kas nad nüüd

Sillaotsa muuseum on valmis uuesti alustama muuseumitundidega

Järgides „Püsime terved!“
reegleid, on muuseum siiski
valmis pakkuma soovijatele muuseumitunde. Uueks
muuseumitunniks on „Tuleohutusest ja hobuse rakendist“. Sellel aastal jäid seoses
epideemiaga ära TULETÕRJE OLÜMPIAMÄNGUD, nüüd
püüame tuletõrjealaseid oskusi meelde tuletada Sillaotsa
muuseumis, et tulevikus jälle
jõudu katsuda olümpial. Räägime tuleohutusest, vaatame,
kuidas töötab suitsuandur,
saame näha pulberkustutiga
tule kustutamist, õpime tulekustutustekiga tule kustutamist, kustutame (loodetavasti
igaveseks) tegelase KOROONA.
Jagame muuseumitunnis
osalejad kahte väiksemasse

rühma. Esimene tegeleb tuleohutusega, teine samaaegselt
hobuse rakmete tundma õppimisega ja hobuse rakendamise
põhitõdedega.
Pakume ka pirukat ja marjajooki. Muuseumitund kestab
1 tund 30 minutit. Pilet maksab 4 eurot.
Muuseumitunnid eelnevatest aastatest „Tule tulemine“
ja „Karjasepäevad“ on samuti
kavas.
Jälgime ikka „Püsime terved!“ reegleid: desinfitseerime ja hoiame vahet.
Sillaotsa muuseumisse olete alati oodatud!
Sillaotsa muuseumi
pedagoog Liivi Miil

Sillaotsa muuseumi varahoidja Meelis Remmel aitab muuuseumitunnis kinnistada tuleohutusega seonduvaid teadmisi ja
oskusi
Foto: Kalju idvand

27. mai 2020
hakkavad proove tegema või
alustavad sügisest.
Uut hooaega alustame
memmedega septembri keskel. Teised trennid ( Hopa Fit,
Singirullid, Sõbravägi ja noored toimetavad ka suvekuudel).
Huvihariduse ja huvitegevuse raames jätkuvad praegu
noortestuudio ja näiteringi tegevused. Täpsed ajad tulevad
jooksvalt (juhendaja Annabel
tegeleb praegu ülikooli eksamite ja seminaritööga). Suvel
on plaanis ka kolmepäevane
laager korraldada ning mõned
väljasõidud.
Jooksevat infot jagan rahvamaja Facebooki lehel ja kuulutused on üleval ka rahvamaja hoone aknal.
Meie majal erilisi tulusid
saamata ei jäänud, vaid paari
sünnipäeva renditulu. Selle
kahe kuu jooksul tegin majas
ära n-ö pisiremondi: värskenduse said kõik abiruumid. Saali ja fuajee remont jäävad arvatavasti uue aasta algusesse.
Vana-Vigala rahvamaja
juhataja Astra Põlma:
Ehkki kuuldused koroona
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levikust liikusid juba ammu, ei
uskunud keegi, et selline kriis
võiks meid päeva pealt tabada.
Meie maja jaoks oli märtsikuu
täis rohkeid toimetusi. Olime
ette valmistamas Raplamaa
teatrifestivali, mis pidi toimuma 21. märtsil. Esimene ehmatus tuli žüriisse plaanitud Elo
Selirannalt. Küsides kinnitust
tema osalemise kohta, vastas
ta, et olen tulemas, aga kahtlen, kas teil festivali korraldada lastakse. Mis mõttes lastakse?! Sellega oli ärevuseseeme
külvatud ja järgmised päevad
oli kaalumist ja vaagimist küll.
12. märtsil korraldas MTÜ
Jätkusuutlik Vana-Vigala kohtumise Vahur Kersnaga. 13.
märtsil tuli käsk majad kinni
panna. Meil olid broneeritud
sünnipäevadeks nii reede kui
laupäev! Kahetsuse ja kurvastusega tuli ära öelda. Ära
jäid veel kevadine tantsuõhtu,
folklooriseltsi Kiitsharakad ja
Vana-Vigala TTK juubeli tähistamine.
Koroonapuhkuse
aega
kasutasime ruumide ja dokumentide korrastamiseks. Rahus sai paigaldatud saaliosale
uus katus ja lavale uus valgus-

park.
Maalinäitust „Soome-ugri rahvaste eluhetked” vaatasime koristajaga kahekesi.
Õnneks on näitus veel üleval
ja seda on võimalik vaatama
tulla.
Hetkel ise puhkan, aga
meie majas on lood küll nii, et
sellel hooajal ringid enam ei
tegutse. Võimalusel korraldame suvel mõned õppepäevad
või töötoad.
Huvitegevuse
ringidest
õpilaste karmoškaring on ka
vahepeal veebi vahendusel tegutsenud.

Märjamaa rahvamaja juhataja Merle Voolaid:
Märjamaa Valla Rahvamaja kasutas eriolukorda suurpuhastuse ja remondi tegemiseks. Samuti sai kodukontoris
kirjutada projekte ja tikkida
rahvariideid.
Alates eriolukorra lõpust
oleme jälle avatud igal tööpäeval. Ka ringide töö väiksemates gruppides on uuesti
alustamas. Nii näiteks alustab
sellest nädalast naisrahvatantsurühm Ülejala Sussisahistajad, segarühm Hopsani ja

naisansambel Cantare, kes tegutseb Sipa mõisas, järgmisest
nädalast ka segarühm Kaareke. Mõned ringid on teatanud,
et lõpetavad selleks hooajaks
oma tegevuse ja alustavad taas
sügisel.
Sündmused, mis eriolukorra tõttu ära jäid, oleme saanud
edasi lükata sügisesse. Nii näiteks laste lauluvõistlus, laste
etendused, Kait Kalli etendus,
Comedy Estonia etendus, Pereklubi tantsuõhtud ja kollektiivide juubelid. Loodame ka
saamata jäänud piletituluga
sügisel ikkagi osaliselt rahvamaja tuluplaani täita ja teeme
kõik selleks, et oma eelarves
miinusesse mitte jääda.
Kui Vabariigi Valitsuselt
tuli luba avada kinod 1. juulil,
otsisime võimalusi näidata
kino vabas õhus, nüüd aga saame välja hõigata, et Märjamaa
kino Helk alustab juba 1. juunil
kell 11 filmiga „Sipsik“.
Vastavalt valitsuse korraldusele tohime lubada inimesi
kinosaali 50% saali kohtadest
ehk Märjamaa kino puhul 55
inimest.
Reet Saar

Märjamaa folgipidu on päeva võrra lühem

M

ärjamaa Folk
toimub 31. juulist
kuni 2. augustini.
Miks on tänavune
folgipidu päeva võrra lühem?
Kas see otsus langetati seoses
eriolukorraga?

Vastab Märjamaa rahvamaja juhataja Merle Voolaid.
Otsus lühendada festivali
ühe päeva võrra sündis seoses
eriolukorraga Eestis ja olukorraga terves maailmas. Sel
aastal ei osale Märjamaa folgil
külalisi kaugetest maadest ja
oleme otsustanud kõik tavapärased folgi siseüritused, nagu
näiteks folgiklubi läbi viia reede õhtul keskväljakul.
Missugune on folgi ülesehitus päevade lõikes?
Festival algab sel aastal

laste- ja noortepäevaga reedel, 31. juulil kell 14 Märjamaa keskväljakul. Samal õhtul
toimub festivali pidulik avamine, kus traditsiooniliselt
heiskavad lipud meie tublid
gümnaasiumilõpetajad ja saavad tunnustatud valla kaunimad kodud.
Avaõhtuks on planeeritud
kontsert Laikrete pereansamblilt. Õhtu jätkub festivaliklubiga ansambli Väliharf
saatel. Laupäeval on traditsiooniliselt keskväljakul laat,
näitused ja kontserdid. Laupäev on ka kodukohvikute
päev. Ootame kõiki, kes soovivad 1. augustil oma koduaias kohviku avada, anda oma
soovist teada 15. juuliks Märjamaa Valla Rahvamaja meilile
marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee.
Laupäeva õhtul toimub lau-

luväljakukul folgi peakontsert,
õhtut jätkavad Anne Veski ja
ansambel Vanaviisi. Pühapäevane lõõtspillipäev toimub ka
sel aastal Jõeääre küla Paisu
talus.
Kust on oodata külalisesinejaid?
Seoses koroonaga on veel
palju ebaselgust, aga loodame,
et meie lähinaabritel Lätist ja
Leedust on võimalik festivalil
osaleda. Samuti loodame, et
saavad osaleda mõnede vähemusrahvaste esindajad Eestist.
Kas külalised esinevad
Raplamaa eri paigus, nagu
see tavaks on olnud?
Plaanime selgi aastal viia
külalised Raplamaa eri paikadesse, et meie festivalist saaksid osa ka need inimesed, kes

mingil põhjusel Märjamaale ei
saa tulla.
Kas välikino tuleb?
Välikino sel aastal ei toimu.

Missugune on korraldajate sõnum kogukonnale?
Ootame suure rõõmuga vabatahtlikke, kes tahaksid anda
oma panuse folgi õnnestumiseks.
Küsis Reet Saar
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Märjamaa Perearstikeskus muutus
poole ruumikamaks

M

ärjamaa Perearstikeskus (PAK)
on oma tegevuse
algusest peale asunud Oru tn 12 hoone alumisel
korrusel. Tänavu jaanuaris
algasid majas ümberehitustööd ja nüüd on terviseasutuse päralt ka teine korrus
ehk kogu maja. Hoone omanik
Rein Reinok, kellelt keskus
ruume rendib „kaotas“ küll
kodu, kuid patsiendid ja meedikud võitsid töötingimustes.

Kui eelmisel aastal sai lõplikult selgeks, et kavandatud
uut tervisekeskust ei õnnestu
euroraha toel Märjamaale ehitada (jäägu selle saaga põhjused siin kordamata), hakkas
perearstikeskuse juhataja Marika Hiiemaa tegutsema oma
keskuse laienemise nimel. Ehitamine algas jaanuaris ja sisetööd on lõppenud. Välitöödest
tuleb kõpitseda veel fassaadi
ja varikatuste kallal. Kohaliku firma Schestal OÜ tehtuga
on tellija väga rahul: „Ehitaja
teadis, millist kvaliteeti me
ootame. Nad pakkusid ka ise
nõuandeid ja lahendusi välja,
näiteks milliseid materjale valida,“ tunnustas Hiiemaa.

Märjamaa Perearstikeskus kuulub Eesti parimate hulka.

Ringkäik majas

Esimesel korrusel on nihutatud seinu, ikka selleks, et tulemus saaks avaram ja vajadustele vastav. Alumisel korrusel
on rahulikud hallikad-valgedpruunikad värvilahendused.
Ühes pereõe kabinetis on
vajalikud seadmed esmaste
analüüside tegemiseks ja ämmaemanda
läbivaatusteks.
Tore uudis on see, et eriolukorra ajal on võetud arvele kuus
rasedat – sellist beebibuumi
pole keskuse ajaloos korraga
veel olnud.
Registratuur asub nüüd
ooteruumist pisut eraldatult,
et inimesel oleks võimalus privaatsemalt oma probleemist
rääkida. „See nurk pole veel

päris kodune, aga me kodustame selle ära,“ ütles Hiiemaa,
viidates viimase lihvi andmisele. Ka ooteruumi uued toolid
pole veel käes.
Alumisel korrusel on dr
Hiiemaa ja dr Altmäe kabinet.
Nende lähedal olevasse protseduuride tuppa soetati ka uus
verevõtutool, analüsaator ja
EKG aparaat.
Ratastooliga
patsiendid
pääsevad sisse maja tagauksest, selle kohta on eesuksel
vastav teade. Ruumikas patsientide tualett on kohandatud
kasutamiseks ka puuetega inimestele.
Suundume edasi teisele
korrusele. Varem sinna pat-

Arst-resident Anett Riismaa.
sientidel pääsu ei olnud, kuid
nüüd on taas avatud otsetee
trepile, nagu siis, kui siin majas oli veel õmblusateljee. Meid
saadab ka majaomanik Rein
Reinok, kelle eluruumid olid
varem teisel korrusel.
Heleda vaibaga kaetud koridor mõjub helge ja kodusena.
Tulevase füsioteraapiakabineti seina täidab suur peegel
ja ravivõimlemiseks on ruumi
piisavalt. „Loodame, et siia
saab sügisest tuua meeste
jooga,“ rääkis tohter. Samas
ruumis hakatakse pakkuma
ka massaaži ja teipimise teenust. Üle ukse on tualett ja

Marika Hiiemaa selja tagant
paistab nüüd avatud pääs
teisele korrusele.

27. mai 2020

Perearstikeskuse juhataja Marika Hiiemaa ja majaomanik
Rein Reinok lastekabinetis.

tumid.
Laienemisega sai apteek
ruumi juurde.
Paremate töötingimuste
kõrval muutusid oluliselt paremaks ka personali olmetingimused. Varem oli töötajatel
vaid väike sööginurk. Nüüd on
majaomaniku ruumikas köök
koht, kus mugavalt keha kinnitada ja nõupidamisi pidada.
Lõuna ajal on jäetud vastuvõttude vahele pooletunnine ühine söögipaus, mille ajal saab
kiired küsimused läbi rääkida.
Personali koosolekud on kord
kuus peale selle.
Laiendus erakapitali toel

Füsioteraapiakabinetis hakatakse tegema ravivõimlemist,
massaaži ja teipimist.
dušinurk, kus saab end pärast
võimlemist pesta.
Rõõmsailmelises
lastekabinetis on dinosaurustega
tapeet ja värviline mööbel. Põrandal püüavad pilku suured
jalajäljed – koht, kus laps peab
seisma, et silmatabeleid vaadata, on tehtud lapsele huvitavaks, et ta õiges kohas püsiks.
Pereõe kabinetis, kus
võetakse vastu krooniliste
haigustega patsiente ja kus
apteeker Lii Välis on valmis
pakkuma ka perenõustamisteenust, on samuti särtsakama
kattega istmed. Olgu lisatud,
et kogu sisekujunduse pakkus
välja dr Hiiemaa.
Märjamaa Perearstikeskuse kahe arsti nimistus on
umbes 4000 patsienti. Teisel
korrusel on kolmas arstikabinet. Praegu on siin praktikal
Märjamaalt pärit arst-resident
Anett Riismaa, kes on kohapeal varemgi töötanud. „Ole-
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me pidevalt otsingul, et omale
abiväge saada. Meie nimistute
jaoks kolmest perearstist piisab, aga kahtlen, kas sellest
piisab tulevikus ka kogu vallale,“ ütleb Hiiemaa. Laienemisprojekti alustades peeti
läbirääkimisi terviseametiga.
Nemad leidsid, et siia majja
saab mahutada ka neli perearsti, aga see on hetkel siiski
tuleviku teema. Vestluskaaslased ütlesid, et kui maja sisemus kasvab suureks, peavad
kaasnema muutused väljaski,
kuid praegu veel parklat ei
laiendata.
Majas töötab viis pereõde.
Alates märtsist hakkas perearstikeskuse koosseisus tööle
ka Kuuda hooldekodu õde. Lisakätepaar on oluline – muidu
oleks õdede koormus läinud
liiga suureks, sest järjest rohkem läheb esmane kontakt
patsiendiga just õdedele, arstile tulevad probleemsed juh-

Perearstikeskuse laiendus on
tehtud erakapitaliga. Investeeringu summat Reinok ei
nimetanud, lisades, et lõplikud
summad veel selguvad, „kuid
see polnud väike raha“.
„Saime üle poole ruumi juurde,“ iseloomustab dr
Hiiemaa, mis ongi kõnekam,
kui hakata ruutmeetreid lugema. „Laieneda oli vaja, sest
muidu oleksime hakanud alla
jääma tänapäevastele nõuetele, mida kaasaegsed arstikeskused vajavad. Kui tehtut patsiendi seisukohalt vaadata, siis
nad näevad, kuidas me uuenduste läbi neid väärtustame.
Nüüd on nende jaoks siin palju uusi võimalusi. Suure vaeva vääriline tasu on iga päev
näha, kui rahul on personal
uue töökeskkonnaga,” rääkis
perearstikeskuse juhataja.
„See, mida dr Hiiemaa on
teinud, pole üldse arsti töö, see

on olnud suur lisapingutus.
See on uskumatu energia, mis
laienemise sisse on pandud,“
tunnustab Rein Reinok.
„Tundsin, et selleks kohustab mind Märjamaa valla
aukodaniku tiitel,“ sõnas dr
Hiiemaa. Ta on kogu aeg pingutanud selle nimel, et arstide
noor põlvkond tahaks Märjamaale tööle tulla, kuid selleks
peab olema ka tänapäevane
töökeskkond.
Siinse taseme kinnituseks
on ooteruumi seinal Eesti Perearstide Seltsi poolt välja antud vaip kirjaga „kvaliteetne
perearstikeskus“ ja selle kinnituseks rosetid alates 2013.
aastast. Sellest ajast peale on
Märjamaa PAK kuulunud Eesti
40 parima perearstikeskuse
hulka. Hindamisel võetakse
arvesse praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust,
ravi kvaliteeti, sealhulgas
haiguste ennetamist, arstiabi
järjepidevust ning koostööd
patsientidega. Algusest peale
mindi siin välja A-kategooria
peale ja latti pole alla lastud.
„Haigekassa rahastab kvaliteetset tööd ja mida rohkem
seda teed, seda parem,“ kommenteerib tohter Hiiemaa.
Märjamaa Perearstikeskuse lahtiste uste päev tuleb 1.
juulil, kui asutus tähistab oma
21. sünnipäeva. Siis saavad huvilised maja oma silmaga üle
vaadata. Selleks ajaks on loodetavasti käes ka hoone kasutusluba.
Reet Saar

Alates 5. juunist alustab Varbola rahvamajas taas kangoo
jumps trenn. Rühma suurus 9+1. On veel vabu kohti.
Helista kiirelt! Alla 18aastastele trennis soodushind.
Täpsem info tel 502 7322,
võid ka kirjutada piret.linnamagi.001@mail.ee
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Nelipüha – koguduse sünnipäev

E

namasti teatakse
kirikuaasta suurtest
pühadest neid, kus
Jumal saab „käega
katsutavaks”. Jõulud Jeesuse
sündimise pühana ja ülestõusmispüha, et tähistada Jeesuse
võitu surma üle. Mõlema
pühaga on seotud rida tavasid,
mida tähistatakse sõltumata
sellest, kas keegi on ristitud
või mitte. Nende suurpühade
kõrval võib aga märkamata
jääda kolmas igaaastane suurpäev – nelipüha, mida tänavu
tähistatakse pühapäeval, 31.
mail.

Pühakirjast leiab selle
päeva sündmuse kirjelduse
Apostlite tegude raamatu 2.
peatükist: Jeesus on ära läinud taevasse, tema järgijad on
Jeruusalemmas koos palvetamas… Ning Jumal vastab nende
palvele enamaga, kui osatakse
paluda – nad täidetakse Jumala Vaimuga. See ei ole lihtsalt
„vaimustumine” või „vaimseks
saamine”, vaid täitumine jumaliku selguse, usu, lootuse
ja armastusega. Sellepärast on
Vaim iga kristlase jaoks väga
olulisel kohal.
Nagu Luther oma Väikeses katekismuses ütleb: „Mina
usun, et ma ei suuda omaenda arust või jõust Jeesusesse
Kristusesse, oma Issandasse,

uskuda või tema juurde tulla,
vaid Püha Vaim on mind evangeeliumi läbi kutsunud, mind
oma andidega valgustanud,
õiges usus pühitsenud ja hoidnud, nii nagu ta kutsub, kogub, valgustab, pühitseb kõiki
kristlasi maa peal ning hoiab
neid Jeesuse Kristuse juures
ainsas õiges usus. Nende kristlaste keskel annab ta mulle ja
kõigile usklikele iga päev kõik
patud heldelt andeks ning äratab viimsel päeval minu ja kõik
surnud jälle üles ning kingib
mulle koos teiste Kristusesse
uskujatega igavese elu; see on
kindlasti tõsi.”
Lutheri viide “kõigile kristlastele” pole juhuslik. Nelipüha
peetakse ka kristliku kiriku
sünnipäevaks. Jumala Vaim
kutsub meid kogudusse, lähedusse teiste kristlastega ning
selles ühenduses ka õpetab ja
julgustab meid.
Kogudusemaja aastapäev

Märjamaa Maarja kogudusel
on sellel pühapäeval veel teinegi põhjus rõõmustada. 27.
mail 1995. a avati kogudusemaja.
Helesinine hoone Pärnu
mnt 26 valmis Vihanti (Soome) sõpruskoguduse abiga.
Pea 700 kilomeetri kauguselt
käisid talgulised seda ehita-

Märjamaa kogudusemaja ehitamine.
Foto koguduse arhiivist
mas, siin majutasid neid paljud
Märjamaa pered. Kokku võeti
ette ligi 70 talgureisi.
Toonasel Eesti talude taastamise ajal saadi vajalikku
ehitusmaterjali ka seeläbi, et
Soome talunikud annetasid
oma kasutatud põllutehnikat,
mis vahetati siinsete talunikega metsamaterjali vastu. Maja
fuajee seinal on nimekiri enam
kui sajast Soome firmast, kes
oma annetusega ettevõtmist
toetasid. Näiteks vaieldi mõni
aasta tagasi maja ülevärvimisel, milline on see „õige” värv.
Katalooginumbrit sellel toonil
polegi. Kui maja ehitamise ajal
värvimise aeg kätte jõudis, helistas Soome värvipoodnik, et
näe, lubasin annetada värvi,
aga mis tooni see peab olema.

Vastuseks oli: taevasinine.
Seega, nii palju kui on taevas
siniseid värvitoone, on igaüks
õige. Sarnaseid seiku ja anekdootlikkegi juhtumisi on maja
ehitamise loos veel hulganisti. Tänuga võime meenutada
eestvedajaid vaimulikke Esa
Malkamäkit ja Priit Rannutit,
arhitekte Esko Vuokilat ja Malle Reinlood ning sadu toetajaid
mõlemalt poolt Soome lahte.
Tähistame nelipüha ja
kogudusemaja aastapäeva
pühapäeval, 31. mail kell 11
jumalateenistusega kirikus
ning kirikukohviga kogudusemaja õuel. Tere tulemast!

on tähelepanelik inimeste suhtes.
Märjamaa kirik on kolmel
suvekuul avatud teelistele igal
reedel, laupäeval ja pühapäeval kell 10–15. Õpetajal on selleks abilised. Ester Suurkuusk
teeb graafikuid ja paneb kirja,
kes ja millal saab kirikuvalvesse tulla. Igal pühapäeval mängib teenistusel orelit Marika
Kosubenko. Kiriku uksi avab
ja sulgeb Ants Liiva, kes lööb
ka kella. Õpetaja ei unusta neid
tänamast.
Pärast jumalateenistusi on
kogudusemajas kirikukohv,
kus õpetaja võtab sõna ja rää-

gib alati midagi huvitavat ja
vajalikku.
Huvitavad on ka tema korraldatud nn palverännakud
Eestimaa kirikutesse. Igal
aastal ise kohta ja toimuvad
tavaliselt augusti lõpul. Need
on alati hästi ette valmistatud.
Märjamaa kogudusemajas
käib koos pühapäevakool lastele, kus tehakse tutvust Jeesusega. Seal käisid ka õpetaja
enda lapsed. Nüüd on nad juba
suured. Tütar Triinu lõpetab
tänavu gümnaasiumi, poeg
Martin 10. klassi. Mõlemad on
tublid ja hästi kasvatatud. Illimar ja Riina abiellusid 2000.

Märjamaa Maarja koguduse
õpetaja Illimar Toomet

20 aastat Märjamaa kogudusega
Õpetaja Illimar Toomet tuli
Märjamaale aastal 2000. Sama
aasta 9. aprillil ta ordineeriti.
Väärikas Priit Rannut andis
teatepulga üle noorele tegusale järglasele. Illimar Toomet on
seda auga kandnud.
Talveti on jumalateenistused pastoraadis, suvel kirikuhoones. Õpetaja peab teenistusi ka Kuuda hooldekodus.
Kui Toomet Märjamaale tööle
tuli, oli ta hingekarjane ka
Märjamaa haiglas. Peale selle
külastab ta haigeid ja vanureid
ka nende kodudes, teeb üllatusvisiite ja viib neile väikesi
meelespidamise kingitusi. Ta

Märjamaa kirikuõpetaja
Illimar Toomet

27. mai 2020
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Nuputamine jätkub

ning veel paar sajandit varem.
Arheoloogilised leiud annavad
tunnistust, et 10. sajandist
kasutasid viikingid klaasist
„triikraudu“ – triikraua-kujulisi paksu klaasi tükke oma
keepidele ilusama väljanägemise andmiseks. Hilisemal
ajal arenesid neist seenekujulised klaasist silumisvahendid.
Klaas on ju teatavasti hea soo-

Mis on pildil?
Eseme pikkus on 25 cm. Sarnase väljanägemisega, aga märksa väiksemad, on kaasaegsed
küüslaugupressid.
Täna neid küsitud eesmärgil enam ei kasutata, vähemalt
pole kuulnud, et keegi kasutaks.

jusmahutavusega.
14. sajandil võeti Euroopas
kasutusele kolmnurksed metallist käepidemega plaadid,
mis sarnanesid meie pressraudadele. 15. sajandil ilmusid
nii-öelda vahetatava kütteelemendiga triikrauad: söetriikraud ja polditriikrauad.
Viimaste eeliseks on see, et kui
söed võivad triikrauast välja

Poldiga kuumutatav triikraud
Mahtra talurahvamuuseumi
kogust. Sillaotsa muuseumis ei ole vahetatavat polti
säilinud.

aasta sügisel. Riina on Pillerpalli lasteaias õpetaja.
Igal aastal võtab õpetaja
soovijaid leerikooli.
Illimar Toomet on töökas
ja abivalmis inimene. Palju on
ta lasknud kirikus ehitada-kohendada. 2003. a 7. detsembril
sai Märjamaa kirik uue altari
ja altarimaali. Äsja korrastati
kiriku lühtreid.
Õpetaja loeb palju ja teab
palju. Ta räägib soome, saksa,
inglise ja vene keelt. On olnud
tõlgiks seminaridel ja tõlkinud
raamatuid eesti keelde. 2017.
a said kirikuvalvurid tänuks
raamatu „Maarja piiblis ja
meie elus“, mille on meie õpetaja tõlkinud soome keelest.

Kalju Idvand

iga päev 9-18

Küsimuse vastus
Pildil on poldiga kuumutatav
triikraud.
Kuumust kasutatakse kangaste silumiseks juba väga
ammu. Meie ajaarvamise algul
olid Hiinas selleks otstarbeks
kasutusel erilised söepannid,
mõnedel andmetel ka Kreekas

pääsedes riiet määrida, siis vahetatav kuumutav metallitükk
ehk polt seda ei tee.
19. sajandil algusest hakati
Euroopas kasutama piirituse,
gaasi, õli vms abil köetavaid
triikraudu. Juhtmega elektritriikraud patenteeriti 20. sajandi alguses.
Kõik, kes pakkusid triikrauda või ka pressrauda, võivad end lugeda õige vastuse
andjateks!

Pildil on neli enam levinud triikrauatüüpi Sillaotsa muuseumi
kogude näitel. Vasakult esimene on täismetallist pressraud.
Väidetavalt pandi selline väiksematele lastele taskusse, et
tugev tuul neid ära ei viiks. Teine on küsitud poldi-triikraud
ning lõpuks kaks erinevat söetriikrauda.
Foto: Kalju Idvand
Peale kõige on ta suur fotohuviline. Tema fotosid on
olnud üleval ka Märjamaa rahvamaja Ly galeriis.
Õpetaja Toomet on väga
abivalmis. Ta pakub abi toidu
poest koju viimisel. Oskab inimesi kuulata ja neile nõu anda.
Ta on oodatud.
Oleme talle alati tänulikud. Soovime õpetajale tervist
ja hingejõudu veel kauakskauaks!
Märjamaa kogudus
Kirja pannud Milja Sale

Müügil jätkuvalt suures valikus suvelilli,
püsikuid, ampleid,
köögiviljataimi,
viljapuid, ilupuid-põõsaid, turbaid, mulda,
väetiseid
ja palju muud
aiakaupa.
Kaubavalik
laieneb ja
uueneb iga
nädalaga!
Tule uudistama!
Infot saate ka taimeaeda otse helistades:
tel 5855 4917
ja FB-s
Märjamaa Taimeaed
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E 1.06 kl 11.00; 13.00
„SIPSIK”
EESTI – AFILM kogupere joonisfilm
1.14 (L)
E 1.01 kl 15.00 ; 17.30
„EDASI” 3D
USA kogupere joonis-seikluskomöödia
1.42 (L) eesti keeles
E 1.06 kl 20.00 „ASJAD, MILLEST
ME EI RÄÄGI”
EESTI komöödia 1.49 (K –14)
T 2.06 kl 15.00; 17.30
„EDASI” 3D
T 2.06 kl 20.00 „ASJAD, MILLEST
ME EI RÄÄGI”
K 3.06 kl 15.00; 17.30
„EDASI” 3D
K 3.06 kl 20.00
„ÜRGNE KUTSE”
USA kogupere seiklusdraama
1.45 subtiitritega (MS –6)
N 4.06 kl 15.00
„EDASI” 2D (tavaline)
USA kogupere joonis–seikluskomöödia 1.42 (L) eesti keeles
N 4.06 kl 17.30
„SIPSIK”
N 4.06 kl 19.15
„ÜRGNE KUTSE”
N 4.06 kl 21.30 „ASJAD, MILLEST
ME EI RÄÄGI”
R 5.06 kl 15.00; 16.30
„BAMSE JA KÕUEKELL”
ROOTSI kogupere seiklus-joonisfilm
1.05 (L) EESTI keeles
HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

Bussiinfo
Alates 01.06.2020 jõustuvad muudatused Läänemaa
avalikul kaugliinil nr 317
Haapsalu – Martna – Märjamaa.
Sõiduplaan on nähtav
www.peatus.ee.
• Liini 317 Haapsalu –
Martna – Märjamaa liinile
on lisatud päevane väljumine (Haapsalust kell 11:10
ja Märjamaalt kell 13:05).
Mõnel väljumisel sõidab
buss läbi Taebla. Muutunud
on väljumisajad.

Märjamaa valla
Vana-Vigala Põhikool
kuulutab välja konkursi
vabade ametikohtade täitmiseks
alates 1. septembrist 2020
(tööle asumisega 21. august)
• vene keele õpetaja – 13 tundi
• töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi
• käsitöö ja kodunduse õpetaja – 8 tundi
• õpilaskodu kasvataja (käitumisprobleemidega
õpilaste grupid)
• õpilaskodu öökasvataja

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide
koopiad esitada hiljemalt 28. juuniks 2020
vanavigala.pohikool@marjamaa.ee
Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor
Margit Liira
tel 5330 5966
Vt lisaks
www.vana-vigala.edu.ee

27. mai 2020

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

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

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

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

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968

Soovime osta heas seisukorras
maja Märjamaal. Tel 5624 6431

Mulla sõelumisteenus ja haljastus. Tel 5645 0325

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

Märjamaal Pärnu mnt
äärde on rajamisel
uus energiasäästlik
äri-, teenindus- ja
laohoone.
Planeeritav valmimine on
august 2020.
Hetkel on veel saadaval
200 m2 (2 x 100 m2 ) ladu/
teeninduspinda ja 170 m2 teenindus-, esitlus või/ja kontoripinda
(ruumid asuvad kahel korrusel). Tänases ehitusstaadiumis on
võimalik arvestada kliendi soove pindade suuruse, kasutusproportsioonide ja siselahenduse osas.
Huvilistel palun võtta ühendust tel 505 3553 või 505 3523.

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

Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 27. mai
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (Maarja kirik)
Neljapäev, 28. mai
7.30 Missa (Maarja kirik)
Reede, 29. mai
7.30 Missa (Maarja kirik)
Pühapäev, 31. mai
Nelipüha
11.00 Missa (Maarja kirik)
Esmaspäev, 1. juuni
2. nelipüha
7.30 Missa (kogudusemaja)
Teisipäev, 2. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)

Kiriku koristamise talgud
laupäeval, 30. mail kell 10

50 cm kuivad küttepuud.
Tel 5618 8983
Müüa lõhutud küttepuud.
Info tel 5092 933
Kooritud tuulekuiv kuusk 50 cm.
Kui tuled laupäeval või pühapäeval ise järele, siis on ruumi hind
30 €. Tel 5663 8098
Müüa kõdu- ja värsket sõnnikut
Märjamaa alevisse. Hind kohale
toomisega 50 €/5 m3.
Tel 56152 931
Müüa sõelutud mulda ja kõdusõnnikut. Tel 516 0782
Mesipuud. Tel 5191 0540
Müüa uusi 24 Eesti raamiga
mesipuid. Tel 5664 8121

Vigala Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus Vigala kirikus pühapäeviti algusega
kell 11.00

Mälestame õpetaja
MAIT JÕGISOOD
Tema endised õpilased
Valgu koolist
Kadri, Liisa, Kerstin, Kerdo,
Hans, Aadu ja
vennad Maasikad

ÜÜRILE ANDA
Üürile anda 1-toaline korter
Märjamaal. Tel 5645 0325

Üürile anda garaažiboks Märjamaal. Tel 5555 4494

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

Avaldame kaastunnet
Meribelile vanaema
ANDRA KALMISTE
surma puhul.

Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele
MEERI KÄRME
kaotuse puhul.

Märjamaa gümnaasiumi Ia
klassikaaslased ja
klassijuhataja

Märjamaa Valla Puuetega
Inimeste Ühingu liikmed ja
sotsiaalkeskuse võimlejad
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Pikaajaliselt välja rentida korterid
Majesi Apartments majas Pärnu mnt 78A.
Lisainfo: info@oselhaus.ee,
tel: 5335 8784.

89 Asta Jalakas
87 Aino Villand
85 Värdi Malm
83 Ants Palu
81 Elgi Väljar
81 Silvi Andreller
80 Laine Tramm
80 Merike Koch
75 Maie Kornak
75 Enn Jäävälja
65 Anne Hunt
65 Meelis Lindal
65 Udo Hunt

KORVTÕSTUKI
TEENUS

Orgita Põld OÜ otsib
hooajatöölisi,
kivikoristajaid.

Tel 526 6518

Tööle asumine esimesel
võimalusel.
Kontakt:
orgitapold@hot.ee;
tel 5648 3154

27. mai 2020

Pärnu mnt 74
Müügil:
tööriistad,
kalastustarbed, riided,
jalgrattarehvid, tarvikud,
turvajalatsid,
kinnitusvahendid,
autokeemia,
oksakäärid jne.
Akutrimmer al 55.Avatud T–L
Tel 515 0119
www.tööriistaäri.ee

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

Teostame üldehitustöid
Märjamaal ja lähiümbruses. Korstnapitsid,
katused, fassaadid,
terrassid jpm.
Personaalne lähenemine,
võtmed kätte lahendused.
Info tel 5666 5495 või
FB Reino-Mer

Raplamaa kaeve- ja
kalluritööd, kastide rent,
multilift teenus.
Tel 5610 3200

ISSN 2613-3253

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

