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Raplamaa aasta tegu on Wäega Wärgi pärimusmaja
Eelmisel nädalal tunnustati Laukataguse
puhkekülas tänavuse aasta silmapaistvamaid tegusid Raplamaal. „Aasta tegu
2021“ tuli Märjamaa valda – kõrge tunnustuse pälvis MTÜ Wäega Wärk ja Eve
Burmeister ning Wäega Wärgi pärimusmaja. Kokku tõsteti maakonnast esile 17
erisugust ettevõtmist.
2021. aasta alguses valmis Märjamaal Wäega Pärimusmaja, milleks saadi
toetust Leader meetmest ja Märjamaa
vallavalitsuselt, panustasid ka sõbradtuttavad ja lisandusid omavahendid. Maja
valmimiseks korraldati heategevuslikke
kontserte. Talgutel korrastati õueala, lammutati vana aed ja rajati uus piire, istutati
elupuuhekk, paigaldati kärgbetoonist tee,
külvati muru, ehitati maakelder. Ruumide
sisustamisel restaureeriti ise mööblit.
MTÜ Wäega Wärgi nime taha on koondunud seltskond käsitööhuvilisi. Ühendus
pakub erinevaid koolitusi ja laagreid, teeb
käsitööringe ja õpitubasid kõikidele soovijatele.
Märjamaa vallast olid aasta teo nominendiks veel kolm ettevõtmist.
MTÜ Nurtu Kool tõsteti esile selle
eest, et nad on asunud endist Nurtu koolimaja taastama. Kunagises kahekordses

Wäega pärimusmaja Märjama alevi südames.
Foto: Riho Võigemast

koolimajas on asutud toimetama, et hoone
kogukonnale tagasi anda ja sellega edendada kogukonnaelu maakonna servaalal.

Üks naine veab kiva. Tuleb ühelt poolt. Laob üksi vundamendi, ehitab täiesti üksi
seinad, saeb aknaaugud ja upitab üksipäini pääle katuse. Seab isepäiselt korda
õue....
Midagi on selles loos väga valesti. Üksi ei tee ta midagi. Wäega pärimusmaja sai
alguse wäeka seltskonna mõtteseemnest. MTÜ Wäega Wärgi liikmetel on pered
ja sõbrad ja naabrid ja töökaaslased. Müts maha teie kõigi ees, kes te olete hea
sõnaga toetanud. Suured tänud, kes on aidanud ja panustanud võimalust mööda. Üks pani õla alla, teine lükkas takka, kolmas süstis optimismi, neljas haaras
labida, viies reha, kuues puhus peale, seitsmes tegi pai.
Pärimusmaja sündimisel on suur teene Teil, head sõbrad, kaugemalt ja oma
kogukond meie Märjamaal.
Hea rahvas – olete kõik teretulnud. Armastust, hoolivust ja üksteisemõistmist!
Raplamaa 2021 aasta tegu on meie kõigi tegu.
MTÜ Wäega Wärk

Märjamaa discgolfiklubi Easy4 on
teinud mõne aastaga Järta tervisespordikeskuses asuvast discgolfipargist ühe
paremini hooldatud raja Rapla maakonnas. Nad on töötanud selle nimel, et siin
saaks korraldada Eesti suurvõistlusi. Septembrikuus toimusidki Järtas Eesti paarismeistrivõistlused. Kokku osales kahel
võistluspäeval 339 unikaalset mängijat,
kes moodustasid võistluspäevade jooksul
96 ja 103 võistlejate paari.

Märjamaa lasteaed Pillerpall pälvis tunnustuse lasteaia õuele rajatud
madalseiklusraja eest. Lapsed pidasid
2021. a kevadel mõttetalgud, mis lasteaia
hoovil veel võiks olla. Sõeldale jäi seiklusraja idee. Hooandja kaudu hangiti selle elluviimiseks toetust, toetasid ka kohalikud
ettevõtjad. OÜ Seiklusringi ehitatud rada
avati oktoobris.
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Noorsootöö nädala lõpetas tunnustamisõhtu

E

elmisel nädalal tähistati Märjamaa noortekeskuses noorsootöö
nädalat, mille igasse päeva jagus
ettevõtmisi. Kõige pidulikum oli
reedel, 26. novembril juba tavapäraseks
saanud tunnustamisõhtu „Mina märkan!“,
kus tänati aktiivsemaid noori ja koostööpartnereid.

Sissejuhatuseks näidati 2020. aastal
valminud videot noortekeskuse tegemistest, mille olid koostanud noored ise.
Olles mitmel aastal tänuõhtust osa
saanud, on tore näha, kuidas sündmust
läbi viivad noored on muutunud enesekindlamaks. Oma unistusi saan ellu viia
ainult mina, kuid pikk ja käänuline on tee
sinna – see oli vaid üks mõte noorte soove

Noorsootöötaja Annabel Vaarma.

Noorteaktiivi liige Kalista Miljand.

ja tahtmisi käsitlevast luuletusest,
mille kaks noormeest ette lugesid.
„Olen uhke meie
noortekeskuse üle.
Hiljuti
toimunud
välishindamine andis neile samuti hea
tulemuse. Siin on
parimad töötajad ja
tublid noored,“ tunnustas vallavanem
Meelis Välis.
Koos kommentaaridega anti üle
33 kinkekotti. Esimesena kutsuti välja
Marelle Miller, kes on olnud noortekeskuse kõige aktiivsem külastaja. Olgu lisatud,
et maja kodukorra kaks olulist nõuet on,
et iga keskusse tulija registreerib end
elektrooniliselt, ja tuleb käsi pesta. Iga
päev käib majast läbi umbes poolsada
noort. Tipuks on neljapäevad, kui majas
on 60–90 külastajat.
Üha enam täituvad noortekeskuse
seinad seinamaalingutega. Viimasel ajal
lisandunud kujutised on teinud Kevin
Poll, keda selle eest tänati. Noored käivad
palju väljasõitudel ja bussijuhiks on olnud
Urmas Kristal. Ta ütles, et on näinud seetõttu väga mitmeid Eesti noortekeskusi,
Märjamaa paistab teiste hulgast heas
mõttes silma. Ta tunnustas asutuse kindla sõnaga juhti Triinu, kellel on alati kord
majas. Meie teine noorsootöötaja on Annabel Vaarma, kes sel suvel lõpetas Viljandis töö kõrvalt erialase õppe kogukonnahariduse ja huvitegevuse erialal. Annabel
juhatab noortestuudiot ka Kivi-Vigalas.
Sisukas ja siiras oli noorteaktiivi liikme Kalista Miljandi sõnavõtt tunnustamise lõpul. Tänu noorsootöötajaile sai
minust noor, kes julgeb oma arvamust
avaldada. Noorsootöötajad on mulle suureks eeskujuks. Te panete mind pürgima
iseseisvuse poole, rääkis neiu.
Meeleolukas oli internetipõhine mäng
Kahoot, mille küsimused puudutasid meie
noortekeskuse tegemisi.
Edasi jätkus koosviibimine alumise
korruse saalis, kus oli kaetud suupistelaud. Taustaks jooksid videod ja fotod
noortekeskuse tegemistest aasta jooksul. Lustakust lisas fotosein, kus esmalt
võis end meelepäraste aksessuaaridega
ehtida, siis pildistada ja kohe sai ka fotod
kätte.
Reet Saar

Noortekeskuse kõige aktiivsem külastaja Marelle Miller.

Märjamaa valla noortekeskuse juhataja
Triin Põri.
Fotod: Taimo Lehtsalu
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Vallavanemana jät kab M e elis Välis

V

olikogu oli 23.
novembril koos oma
teisel istungil. Päevakorra seitsmest
punktist olid vast olulisemad
(või vähemalt avalikkusele
suurimat huvi pakkuvad) vallavanema valimine ning volikogu komisjonide esimeeste ja
aseesimeeste valimine.

Märjamaa valla vallavanemaks valiti 12 poolthäälega
Meelis Välis (VL Üksmeelne
Koduvald) . Teise kandidaadina üles seatud Ülo Olm (EKRE)
kogus 7 häält.
Volikogu alatiste komisjonidena otsustati moodustada
majanduskomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon,
sotsiaalkomisjon ning revisjonikomisjon.

Komisjonide
esimeeste
ja aseesimeeste valimistulemused olid järgmised: hariduskomisjoni esimeheks sai
Darja Lehtsalu ja aseesimeheks Anneli Ülemaante; kultuurikomisjoni
esimehena
hakkab tegutsema Ats Nõlvak
ja aseesimehena Avo Lumi;
majanduskomisjoni veab eest
esimehena Triin Matsalu ja
teda assisteerib aseesimehena Andres Jõessar; sotsiaalkomisjoni esimeheks osutus
valituks Kalle Teekivi ning
aseesimeheks Rudolf Jeeser;
revisjonikomisjoni esimehe
vastutusrikast koormat veab
Ülo Olm ja teda abistab aseesimehena Ats Nõlvak.
Sellega olid volikogu enesekorralduslikud
otsused
selleks korraks tehtud ning
asuti igapäevase elu küsimusi

Käes on aeg hakata taotlema
jäätmeveo vabastusi
Tulenevalt jäätmeseadusest
(§ 69) tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada igal aastal
hiljemalt 20. detsembriks
kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei
ole eelmise aasta kestel elatud
või kinnistut ei ole kasutatud.
See hõlmab ka suvilate perioodilist vabastamist sügisel ja
talvel, kui suvekodus ei viibita.
Seetõttu palume isikutel,
kes on saanud korraldatud
jäätmeveo vabastuse ja nimetatud kinnistul ei ole aasta
kestel elatud või kinnistut ei
ole kasutatud, esitada kohalikule omavalitsusele hiljemalt
20. detsembriks sellekohane
kirjalik kinnitus.
Jäätmevaldajad, kes ei esita
nimetatud tähtajaks kinnitust,
loetakse alates 21. jaanuarist
korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
Kui kinnistul ei elata või
kinnistut ei kasutata, esitab
kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele

vastava taotluse. Taotluses palun ära märkida mitteliitumise
periood ja põhjendus. Elamu
kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal seda ei
kasutata (näidata ära kuud).
Mitteliitunuks
lugemise
taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu
omanik) erandkorras teatud
tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada
vaid juhul, kui kohalik omavalitsus on eelnevalt veendunud,
et vabastamise asjaolud on
tõesed ja vabastamist võimaldavad.
Kinnitus palun saata aadressil: Tehnika tn 11, Märjamaa alev, 78304 Raplamaa või
e-posti aadressil: marjamaa@
marjamaa.ee.
Lisainfo:
keskkonnaspetsialist
Anna-Kaia Kikkas,
tel 5668 8591.

lahendama.

Vallavalitsusele anti luba
korraldada hange ning sõlmida parima pakkujaga leping
Märjamaa vallale elektrienergia ostmiseks perioodil
01.01.2022–31.12.2022 ning
Märjamaa valla elektripaigaldiste
käidukorralduseks
ja hoolduseks aastatel 2022 –
2025.
Nõustuti ka Märjamaa
valla tehnilise valve täisteenuse ja ATSi hooldusteenuse
osutaja leidmiseks hanke korraldamisega. Hanke võitjaga
sõlmitakse leping aastateks
2022–2025.

Volikogu andis vallavalitsusele loa investeeringu
tegemiseks: Vigala osavallavalitsuse avahooldustöötaja

ja sotsiaaltööspetsialisti kasutusse soetatakse 2018. aasta
Citroen Berlingo maksumusega 13 488 eurot.

Kohal oli 19 volikogu liiget. Kell 16 alanud istung lõppes 18.25. Järgmine, taaskord
erakorraline istung oli 29.
novembril algusega kell 17.
Päevakorras kokku 19 punkti, s.h näiteks vallavanemale
töötasu määramine, ametist
vabastatud volikogu esimehele hüvitise maksmine, vallavolikogu ja osavallakogu tööst
osavõtu eest makstava tasu ja
volikogu ülesannete täitmisel
tehtud kulutuste eest hüvitise
maksmise kord. Kinnitamisele
tulevad ka 23. istungil esimehed saanud komisjonide koosseisud.
Janika Liländer

PILTUUDIS
Esimesel advendil süttisid tuled meie valla jõulukuuskedel.
Kõige suurema välise muutuse läbis Märjamaa alevi keskel
kasvav kuusk, mida tänavu ehivad eri suurusega punased kuulid ja uued valgusketid. Uued tuled said puud ka
Märjamaa kiriku juures, Orgital, Varbolas ja Lauknal. Viimati
nimetatud külas ehiti seekord rohkem tee ääres kasvav
kuusk, mis paistab nüüd paremini silma. Kokku paigaldati
puudele kaks kilomeetrit valguskette.
Alevis kinnitati peatänava äärsete tänavavalgustite külge
ka plastikust kuuseokstest pallid, milles on samuti valgustäpid.
Tekst ja foto: Reet Saar
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Giidid käisid koolis

E

elmisel nädalal jõudis
lõpusirgele MTÜ Järva
Arengu Partnerid ja
MTÜ Raplamaa Partnerluskogu koostööprojekt
„Kesk-Eesti giidide arenguprogramm“.

Projekt sai alguse juba kevadel, kuid oludest sunnituna
sai loenguid läbi viia üksnes
virtuaalselt Zoomi vahendusel. Vilunud giidide esituses
saime ülevaate giiditöö iseärasustest, giidile esitatavatest
nõuetest, selle töö juures tekkivatest probleemidest ja nende lahendamisest. Tuli hakata
ka kodutööd tegema, et valmistada ette oma marsruut.
Suve lõpul läks asi huvitavamaks, sest lõpuks sai tutvuda oma õpingukaaslastega.
Koolitused toimusid mitmetes
huvitavates Järvamaa paikades: Konna majas Türil, A.
H. Tammsaare muuseumis
Vargamäel ja Vana-Veski Puh-

kekeskuses. Tuli ka ennast
rohkem proovile panna – tutvustada vidoetreeningul üht
objekti oma marsruudil ja
hiljem esitust analüüsida, tutvustada turismiobjekte võõrkeeles.
Koolituse lõpus oli võimalus teha läbi atesteerimine, et
saada tunnistus, mis annab
õiguse viis aastat tegutseda
Raplamaal giidina. Märjamaa
vallaga seotud inimestest otsustasid oma teadmised ja
oskused proovile panna Pille
Vanker, Kalju Idvand ja allakirjutanu. Pille ja Kalju on juba
vilunud giidid ja varemgi atesteerimise läbinud. Sealjuures
jätkus Pillel tarmukust teha
läbi ka Järvamaa giidiks atesteerimise eksam.
Olime valmis eksami praktilises osas tutvustama Märjamaa valla ja Vigala osavalla
huvitavamaid objekte. Paraku
tuli organisatsioonilistel põhjustel otsustada Rapla ümbru-

Värskelt atesteeritud Raplamaa giidid Pille Vanker, Kalju Idvand
ja Sirje Aiaots.
Foto erakogust
se kasuks. Seegi reis kujunes
väga huvitavaks. Kalju tutvustas väga emotsionaalselt
ja professionaalselt Kehtna
Peetri kirikut ja kalmistut,
Pille tegi inforikka retke läbi
Keava aleviku Keava linnusele,
tutvustades nii ajalugu kui ka
tänapäeva. Minu ülesandeks
jäi Valtu mõisa tutvustamine.
Kesk-Eesti giidide arengu-

programm jätkub ka järgmisel
aastal. Jääb ainult heameelt
tunda sellisest piiriülesest
koostööst, sest ilmselt pole
ühes maakonnas piisavalt potentsiaali sellise koolituse läbiviimiseks.

2 vastust. „Viimane sihtrühm
on meie jaoks kõige rohkem
kadunud. Paljud õpivad eemal
ja ei tarbi kodukoha teenuseid
või lahterdavad end täiskasvanute kategooriasse,“ kommenteeris valla noortekeskuse juhataja Triin Põri.

line. Mõneski punktis anti ise
endale madalam hinne kui panid välishindajad „Olime väga
ausad. Kohe protsessi alguses ütlesime, et see on oluline
kogu valla noorsootöö jaoks,“
sõnas Põri.
Tegevusi hinnati 4 palli
süsteemis. Sise- ja välishindamise keskmiseks tulemuseks
kujunes 2,2 palli. 2017. aastal
oli see 1,6.
Hindamise tõi välja suunad, mida tuleks järele aidata.
Parendustegevuste kava on
koostamisel. See võtab aega,
sest plaanid tuleb osapooltega
läbi arutada.
„Noorsootöö kajastamine
valla arengukavas vajab uuendamist. Vallavanema ja kultuurinõunikuga on sel teemal
juba kohtumine olnud. Tuleb
ka arutelu noortega töötavate
inimestega.“ rääkis Triin Põri
hindamise järel astutud sammudest.

Sirje Aiaots

Valla noorsootöö sai eelmisest korrast kõrgema hinde
Neli aastat tagasi hindas Märjamaa Valla Noortekeskus
esimest korda valla noorsootööd, sel sügisel tehti seda
taas. Noorsootöö kvaliteedi
hindamismudel on töövahend
kohalikule
omavalitsusele,
mille abil saab kaardistada
noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi,
tulemuste põhjal planeerida
edasist arengut ning jälgida edusamme. Noorsootöö
kaardistamise üheks etapiks

oli sisehindamisel läbiviidud
ankeetküsitlus, mida täitsid
Märjamaa valla noored, noortega töötavad spetsialistid ja
noorteorganisatsioonid.
Eelmine kord olid noorte küsimustik jaotatud kahte vanusegruppi, seekord oli
kolmas vahemik juures, et
saada põhjalikumat ülevaadet. 7–12aastastelt laekus
214 vastust, 13–19aastastelt
117 ja 20–26aastastelt saadi

Valgu kooli vilistlaskogu annab teada:

Valgu hariduselu 175 tähistamine
saab toimuma
4. juunil 2022
Täpsem info lisandub kooli kodulehele
ja ilmub Märjamaa Nädalalehes
(ka netis loetav)
MÄLUMÄNGULINE SEOS
Valgu kooli algusest 1847. aastal kulus ajalehe Perno Postimees esimese numbrini veel 10 aastat...

Hindamise alguses kaardistatakse omavalitsuse profiil. Siin tuuakse välja valla
elanike arv, eelarve, kui palju
on noori (7–19aastaste noorte
arv oli 977, 20–26aastaseid oli
tol hetkel 486).
Sisehindamise
käigus
kaardistati Märjamaa valla
noortega töötavad spetsialistid. Ülevaade sisaldas, kas nad
on palgalised või vabatahtlikud, mis ringe juhendavad ja
kui suur on nende töökoormus.
Järgnevalt asusid tegutsema kolm välishindajat. Nende
kokkuvõte on ära toodud lisaloos lk 5.
Välishindajad märkisid, et
noortekeskuse pool oli oma
tegevuste suhtes pigem kriiti-

Reet Saar
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Noorsootöö kvaliteedi hindamine ei ole meelakkumine

N

oorsootöö kvaliteedi
hindamine võimaldab
noorsootöö valdkonna tegemistele tähelepanu tõmmata ning teadvustada selle valdkonna olulisust.
Seda kõike on Märjamaa vald
2021. aastal teinud.

Noorsootöö
kvaliteedi
mõõtmise ja hindamise süsteem on mõeldud kasutamiseks vallasiseste- ja vallaväliste inimeste hindamise
kombinatsioonina.
Välishindajad
tutvusid
sisehindamise materjalidega
ja valla dokumentidega. Kuna
me kohalikku tausta ei tea ja
tekkis küsimusi, siis käisime 7.
oktoobril vallas kohalike olude, inimeste ja asutusega tutvumas ja kogusime lisatõendeid. Vestlesime noorsootöö
tegijatega ning külastasime
Märjamaa noortekeskust ja
Märjamaa gümnaasiumi. Eriti
väärtuslikud olid kohtumised
Märjamaa gümnaasiumi õpilastega. See kõik andis valla
noorsootööst väga hea pildi!
Mis on kõige tähtsam?
On siiras rõõm näha, et
Märjamaa vald on noorsootöö
kvaliteedi hindamise protsessis olnud aus ja kogu protsessi päriselt ka üle terve valla
läbi viinud (sh küsitlused nii
digikeskkonnas kui ka paberil, kohtumised partneritega
ja välishindamise päev). Kogu
vallasisest hindamise protsessi juhtis Märjamaa Valla Noortekeskuse juhataja Triin Põri.
Peamiste tugevustena julgeme öelda, et Märjamaa vald
on motiveeritud noorsootöö
olukorra ning arenguvajaduste määratlemiseks, kitsaskohtadele lahenduste leidmiseks
ning noorsootöö paremaks
muutmiseks. Vallavanem usaldab valla noorsootöö tegijaid,
ja neid, kes noorsootööd vallas
hindasid.
Noortel on julgust ja tahet oma arvamust avaldada
ja anda eeskuju noorematele.
Samuti on hea näha, et vald
töötab kinnitatud dokumentide alusel ja kõigil on võimalik
tutvuda ja näha oma võimalusi.

Mida peaks muutma?
Arenguvajadustena toome
välja, et mõiste „koostöö” omab
Märjamaal erinevaid tähendusi ning tuleb leida valla noorsootöötajate koostööle ühtsed
alused. Noorsootöötajad vallas on huviringide juhendajad
koolides ja rahvamajades, treenerid, noorsootöötajad noortekeskustes ning huvijuhid
koolides.
Samuti tuleb pöörata tähelepanu Märjamaa gümnaasiumi õppetöö välise tegevuse
korraldamise
põhimõtetele
ning korraldada ülevaatus valla koolides, et leida vahendid
õpilasesinduste
rahaliseks
toetamiseks.
Tähelepanu vajab noorsootöötajate koolitamine. Oluline
on noorte ja noorsootöötajate
n-ö digiteadlikkuse tõstmine,
sest see lihtsustaks tööd. Ar-

Haimre rahvamaja
aknad on kaunistatud

Haimres kaunistatakse juba
kolmandat aastat rahvamaja
aknaid aktiivsete ja heade
inimeste abiga. Sel aastal on
meile kaunistamisel abiks
olnud Lokuta küla, Saable talu
pere, perekond Kann, Märjamaa gümnaasiumi õpilased
Eliise Siiber, Liis Johanson ja
Riana Abel.
Ajad on keerulised ja sündmuste tegemine komplitseeritud. Õnneks kaunistada ja
meeleolu luua saab ikka. Kutsume kõiki Haimre rahvamaja
ümber jalutama ja jõuluaknaid
vaatama. Eriti mõnus on akende „jutustusi kuulata” õhtusel
ajal. Äratundmisrõõmu on nii
väikestele kui ka suurtele!
Soovime kõigile imelist
advendiaega ja kaunist jõuluootust!
Haimre rahvamaja töömesilased

Pildil Lokuta küla esinduse
aknakaunistus.

vestades praegust suunda rohepöördele ja covidit, on see ka
mõistlik ja vajalik.
Noorsootöö on valdkond,
millest väga tihti ei räägita,
ikka on tähtsam kas teede ehitus või hoonete remont. Seetõttu on noorsootöö kvaliteedi
hindamine hea võimalus, mis
võimaldab valdkonna tegemistest rääkida ning tulemused
on abiks noorsootöö valdkonna arenguplaanide elluviimise
põhjendamiseks. Kogu hindamisprotsessi lõpuks valmib vallas tegevuskava, koos
vastutajate ja tähtaegadega,
milles leitakse lahendus nendele probleemidele, mida valla
noorsootöö tegijad peavad vajalikuks lahendada.
Miks me seda tegime?
Noorsootöö kvaliteedi välishindamine ei ole meelakkumine. Läbi tuleb töötada

ühe valla aastatepikkune töö,
tutvuda asutuste kodulehtede
ja kohalike asutuste ning inimestega.
Peale kasu, mida hinnatav
vald kvaliteedi hindamisest
saab, on mujalt pärit välishindajatel hea võimalus tutvuda
teiste valdade noorsootööga
ning vahetada teadmisi ja kogemusi. See on nagu õppereis,
mille käigus ei ole võimalik
probleeme varjata ja näidata
ainult häid asju.
Välishindajad
Liis Särg, Viljandi Avatud
Noortetoa noorsootöötaja-maleva koordinaator
Anneli Meisterson, Saaremaa Noorsootöö Keskuse suunajuht-noorsootöötaja
Kristjan Kruus, Tallinna
Haridusameti noorsootöö osakonna noorte tugiprogrammi
„Hoog sisse” projektijuht
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Saalihoki on kiire ja emotsionaalne mäng
TRENNILOOD

T

rennilugude sari on
jõudnud saalihokini.
Märjamaal on selle
kiire mängu „maaletooja“ spordimees Toomas
Jaaniste. Tema juhendab siinses spordihoones ka meeste ja
laste trenne.

Nimekirja järgi harrastab
saalihokit 33 mängijat, kes
on vanuses 16 aastat ja enam.
Trennis on iga kord kohal umbes pool seltskonda. 7–9aastaste laste grupis on kirjas 16
last, kohal käib neid kümmekond. Laste trenn on alles teist
aastat, poisid ja tüdrukud harjutavad koos. Olgu lisatud, et
lastelt trennis osalemistasu ei
küsita.
Saalihokit tutvustas Jaaniste eelmisel aastal kooli
kehalise kasvatuse tundides
ja see tõi mõnegi uue huvilise
ala juurde. Mitte küll arvukalt,
sest jalgpall ja korvpall on
suurema osa lapsi juba „endale
võtnud“. Sel õppeaastal tuleb
treeneri sõnul koolis uuesti
selle ala tutvustamisring.
Milliseid oskusi saalihoki
nõuab? Jaaniste selgitas, et

Saalihokitrenne juhendab
Toomas Jaaniste.
SAALIHOKI TREENINGUD
Märjamaa spordihoones
Lapsed 7-9a:
E ja K kell 18:00
Mehed
E ja N kell 19:00

saalihoki nagu iga sportmäng
nõuab kolme sorti oskusi: esiteks, kiirust ja vastupidavust;
teiseks, tehnilisi oskusi ehk
palli ja kepiga läbisaamist ja
kolmandaks mängust arusaamist, mille alla kuulub taiplikkus, reageerimine ja otsuste vastuvõtmine. Kõiki neid
oskusi trennis õpitakse. Nii
meeste kui ka laste trenn on
kaks korda nädalas.
Iga trenn koosneb tavaliselt kolmest osast. Soojendusele järgneb tehniline osa, kus
tehakse kas meeskondlikke
või individuaalseid harjutusi.
Viimaseks on mäng, milleks
kulub umbes pool trenni ajast.
Lapsed tahaksid muidugi kohe
alguses mängima hakata. „Kas
me täna mängime suurte väravatega ja väravavahid on
varustusega?“ on nende sage
küsimus. „Tugevaks mängijaks saavad need, kes taluvad
ära rutiinsed tehnilised harjutused. Vahel peatan mängu
ja selgitan, et just praegu oli
see olukord, mida enne kuivalt
harjutasime. Mida paremini
mingit elementi valdad, seda
lihtsam on mängus hakkama
saada,“ rääkis treener.
Kui korv- ja võrkpallis on
pikk kasv oluline, siis saalihoki sobib nii pikkadele kui lühemat kasvu inimestele. Takistuseks pole ka suurem kehakaal.
Mänguaeg on 3 x 20 minutit.
Mäng on kiire, mängijate vahetusi tehakse n-ö jooksu pealt.
Vahetusi võib teha korduvalt,
mis mängu intensiivsuse juures on loomulik. „Mängija võib
platsil olla mõnikord vaid minuti. Ka meie üritame nii, et
üle kahe minuti väljakul ei
ole,“ selgitas Jaaniste.
Saalihokit on Märjamaal
mängitud juba paarkümmend
aastat. Päris alguses polnud
meil veel portesid ja väravaid.
„Siis mängisime saalihoki sarnast mängu,“ kõlas meenutus.
Võistlema hakkasid mehed
2014. aastal. Jaaniste sõnul
on nad tore sõpruskond, mille
liikmeid võib iseloomustada
ka saalihokini jõudmise kaudu.

Meenutus aastast 2018, kui Märjamaa meeskond tuli Raplamaa meistriks. Saalihokit mängib meie meeskond Märjamaa
Valla Spordikeskuse nime all, kuna nimesponsorit ega muud
toetajat hetkel ei ole.
Foto erakogust
Üks osa, peamiselt pisut vanemad mehed, on enne mõne muu
(pallimängu)alaga tegelenud,
osa nooremaid on algusest
peale õppinud just saalihokit
ja kolmandad pole varem spordiga eriti tegelenud. Ühiselt
harjutades areneti nii kaugele,
et Raplamaa meistrivõistlustelt tuli 2018.a. meistritiitel ja
2019.a.karikavõit. Märjamaa
Valla Spordikeskuse meeskond mängib ka üleriigilises
35+ ehk meeste seenioride liigas, kus senine parim tulemus
on III koht on 2017.aastal.
Raplamaa avatud liigas
osaleb tänavu seitse saalihoki võistkonda 125 mängijaga.
See on suur arv. Lisaks eriline,
sest teistes maakondades oma
sellist liigat ei olegi. Märjamaa
meeskonnal on maakonna
liiga esimese ringi kõik kolm
mängu võidetud. Kolm kohtumist on ees.
35+ liigas võistleb sel hooajal kaheksa meeskonda. Mängud toimuvad Eesti eri paigus.
Märjamaa on seni mõlemad
mängud kaotanud, kuid Jaaniste sõnul on kevadeni kõik veel
võimalik. Enne kevadet mängivad kõik kaks ringi läbi, siis
tulevad kohamängud. Ta lisas,
et palju sõltub ka võistkonna
koosseisust. Mänguks kokkusaamine pole alati lihtne: kes

on tööl, haige, isolatsioonis või
pole vaktsineeritud. Kindel
on aga see, et saalihoki alana on Raplamaal praegu väga
populaarne. Seda mängitakse
Raplas, Märjamaal, Alus, Kehtnas, Järlepas, Järvakandis.
Lapsed seni veel võistlustel ei käi, kuid U-9 liigat proovitakse Eestis esimest korda
teha. Selleks saab maakonnast
ehk ühise võistkonna kokku.
Jaaniste juhendab lapsi Alu
koolis, saalihokit mängitakse
ka Raplas.
Saalihokis on häid saavutusi ka meie vallast pärit naistel, aga nemad mängivad Rapla
võistkonnas.
„Selles mängus juhtub nii
palju ja emotsioone on palju.
Poolteist tundi kulub trennis
märkamatult. Kohti trennis
jätkub uustulnukatele alati.
Tulge proovima! Kohustust
võistlustel käia ei ole. Mõned
mehed käivadki vaid oma lõbuks mängimas,“ ütles treener
Toomas Jaaniste.
Juba
sel
laupäeval,
4. detsembril peetakse Märjamaal Raplamaa liiga kolm
mängu. Tulge vaatama.

Reet Saar

1. detsember 2021
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Teenuse mõisa lugu 3
Katrin Talvik

T

eenuse piirkonna raamatu koostamine on jõudmas
lõpusirgele. Koostöös Katrin Talviku Mõisablogiga
(moisablogi.ee) on raamatu koostamisel võetud uudne
vaade ka Teenuse piirkonna mõisate –Teenuse, Luiste
ja Tolli – ajaloo esitlemisele. Nagu piirkonna talude lugudes, nii
soovime tuua lugejani ka mõisaperede elu keerdkäike ja saavutusi koos ilmekate piltidega.
Peale mõisa võõrandamist
jäeti Maydellidele elamiseks
valitsejamaja, kus nad elasid
kuni 1939. aastani. Vaatamata
suurema osa maade loovutamisele, pidasid nad 50 lehma,
keda hooldas ja lüpsis vaid 4
inimest – pr Vita Maydell, tema
vend Olaf, sulane ja tema naine. Vend Olaf tegi lisaks veel ka
sepatööd. Ta oli välja arendanud peagi kogu maal ihaldatud
tööriistaks kujunenud „umbrohuriivi” - kettäkke, mille
valmistamise ja müügiga ta
üsna hästi teenis. Selle aja koh-

ta ütles Vita: „Oli raske, kuid
see oli siiski minu kõige toredam aeg!... Ja vend, vend lüpsis
tõepoolest hästi.“ Peahoone
ja oma elukoha, valitsejamaja, vahele istutati kuusehekk,
et vältida juhuslike pilkude
sattumist oma endise elumaja poole. Nad lihtsalt polevat
sinna suunda enam vaadanud,
vaid tegid hambad ristis tööd.
1930. teises pooles elas Vita
Matsalu mõisas, mille tema
abikaasa isa ostis 1935. aastal.
1939. aastal likvideerisid nad
oma Teenuse majapidamise ja

Peale Gerhard Gustavi surma päris Teenuse mõisa tema
poeg Guido Nikolai Georg von Maydell (1876-1934), keda
rahvasuus kutsuti ka lihtsalt Koljaks. Guido Maydell (pikem
noormees) koos õdede Marie, Else, Käthe ja vend Aleksandriga.

lahkusid Eestist. Ligi kuu aega
kestnud rännaku jooksul jõudsid nad Poola, vahepeal sünnitas Vita kolmanda lapse. Poola
jõudes said nad enda käsutusse ühe kehvapoolse rendimõisa, kuid töökusega said nad
paari aastaga jalad alla. Tema
isa ja mõlemad vennad hukkusid sõjas, Vita ise jõudis lõpuks

Saksamaale. Vita Maydell oli
suur Eesti sõber - rääkis eesti
keeles ja Eesti vabaks saades
veetis ta oma suved maakodus
Pärnumaal Ares. Ta suri 2005.
aastal Saksamaal ja on maetud
Kullamaa kalmistule Teenuse
mõisnike matuseplatsile.
Järgneb

Teenuse mõisa valitsejamaja. Tänaseks on sellest jäänud vaid
varemed.

Vita ja Olaf Maydell, pildistatud vahemikus 1928-1934
ERA.1298.1.475.115

Teenuse mõisa peahoone interjöörid, tõenäoliselt on pildistatud ajavahemikus 1918-1923.
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Märjamaa vallas ootab 24 last Inglipuu kingitust
Maxima on viimase 12 aasta
jooksul aidanud viia jõulurõõmu tuhandetele lastele üle
Eesti. Selgi aastal saab iga eestimaalane hakata ingliks, täites Maxima kauplustesse üle
Eesti püsti pandud Inglipuudel
leiduvad laste soovid kuni 8.
detsembrini.
„Paljulapselise pere peana tean, kui oluline on lastele
jõulurõõm ja millist rolli mängivad selles kingitused, mida
lapsed on südamest soovinud.
Seetõttu on mul väga hea meel,
et Maxima on nii pikalt vedanud heategevuslikku Inglipuu
kampaaniat ja jätkab seda ka
sel aastal,“ lausus MAXIMA
Eesti tegevjuht Edvinas Volkas. Märjamaa vallas ootab
kampaania raames kinki 24
last.
Maxima on viimased 12
aastat aidanud heade inimeste abiga viia jõulurõõmu
tuhandete perede lastele üle
Eesti. Kaubandusketi poolt
ellu kutsutud heategevuslik
kingikampaania „Inglipuu“ on
selle aja jooksul täitnud ligikaudu 20 000 lapse salajase
jõulusoovi. Ka sel aastal kogus
Maxima koostöös erinevate
omavalitsuste lastekaitse- ja
sotsiaaltöötajatega,
Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ning

Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku nende ligi 2000
lapse jõulusoovid, kelle perel
puuduvad tänavu võimalused
lapsele soovitud kingituse tegemiseks.
Just sellistes olukordades
ongi kaasinimestest hoolivad
kampaaniad tänuväärt abimeheks, võimaldades igaühel
panustada ka nende laste pühadesse, kel muidu jõulukingid
saamata jääksid. Inglipuud,
millel ripuvad laste jõuluunistused, asuvad 45 Maxima
kaupluses üle Eesti. Üks Inglipuu asub ka Maxima enda
peakontoris, kus ettevõtte
kontoritöötajad saavad samuti
lastele jõulurõõmu valmistada.
Pikalt on Maxima selle
kampaania raames teinud
koostööd Eesti Lasterikaste
Perede Liiduga, kes esindab
kolme ja enama lapsega perekondi kõikjal Eestis. Tänu sellele on kõrvuti kohalike omavalitsuste abiga kogutud laste
soovidega kingisaajate hulgas
ka 500 lasterikkast perest pärit last. „Laste unistused on sageli ka üsna praktilist laadi. Nii
näiteks soovitakse uut hambaharja, sokke, kokaraamatut
või kõrvaklappe koduste koolitööd tegemiseks,“ kirjeldas
Eesti Lasterikaste Perede Lii-

PILTUUDIS
Uuemõisa heinamaal jätkuvad korrastustööd. Siin võetakse
maha võsa ja puid ning freesitakse kände, et järgmisel aastal
saaks hakata pargiala niitma. Edaspidi paigaldatakse pargitee
äärde ka pingid.
Tekst ja foto: Reet Saar

Maxima Inglipuu kampaania.
du president Aage Õunap laste
selleaastaseid soove.
Kolmandat aastat lööb
Maxima heategevuskampaanias kaasa ka Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, kelle kaudu
saab Inglipuu kampaania abil
tänavu jõulukingi 72 last.
Iga eestimaalane saab hakata ingliks, tehes Inglipuul
olevale lapsele soovitud kingituse ajavahemikus 23. november – 8. detsember. Kingi-

kampaanias osalemiseks tuleb
valida Maxima kaupluses Inglipuult lapse nimi, kelle jõuluunistust tahad täita ja osta talle
kingitus. Kingituse saab jätta
pakkimata kujul kas poe infoletti või kassasse, kust Maxima toimetab selle juba lapseni.
Inglipuude täpsed asukohad
on leitavad veebilehel www.
maxima.ee/inglipuu.
Siiri Liiva

1. detsember 2021
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Ligi 40 Raplamaa korteriühistut on tundnud huvi
KredExi toetusmeetmete vastu

A

lates kevadest nõustavad maakondlikud
arenduskeskused
(MAK) üle Eesti korteriühistuid tasuta erinevate
KredExi toetuste, laenu ja
käenduse teemal.

„KredEx teeb alates kevadest koostööd maakondlike
arenduskeskustega, et pakkuda ühistutele ja tulevikus ka
eraisikutele parimat võimalikku kohapealset nõustamist
ning seda kohalikke olusid
hästi tundvate ekspertide
poolt,” lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu. „Esimeste kuude statistika näitab,
et tegemist oli ülimalt vajaliku
ja oodatud teenusega, kuna
üle Eesti on nõustamisvõimalust kasutanud 430 ühistut.”
Sihtasutuse
Raplamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Janek Kadariku
sõnul on ühistud selle võimaluse tänuga vastu võtnud ning

kokku on viimasel neljal kuul
korterelamute energiatõhusamaks muutmise võimaluste
ja KredExi toetusmeetmete
vastu huvi tundnud 38 ühistut.
„Huvi on tuntud kõigi korterelamutele suunatud teenuste ehk nii renoveerimislaenu,
käenduste kui ka rekonstrueerimistoetuste vastu. Ühistute
tagasiside kohaselt on väga
positiivne just võimalus infot
oma kodukohast saada, kuna
see annab lisamotivatsiooni ja
lihtsustab korterelamu uuendamise ja energiatõhususe
suurendamisega edasi liikumiseks,” lausus Janek Kadarik.
Ühistud võivad maakondliku arenduskeskuse konsultandi kutsuda ka korteriühistu
koosolekule, et ühistuliikmed
saaksid otse eksperdilt neid
huvitavaid erinevaid küsimusi küsida ning Raplamaal on
konsultant juba ühe ühistu
liikmetega kohtumas käinud.
Lisaks korraldati üks infopäev
Kehtnas ja võimalusel tehak-

Pärna 12 kortermaja Märjamaal on renoveeritud KredExi
toetuse abil.
Foto: Tiina Gill
se neid uuel aastal ka teistes
maakonna kohtades. „Usume,
et järgmisel aastal, kui on lähenemas uus taotlusvoor, kasvab
ka ühistute huvi konsultante
koosolekule kutsuda,” lisas ta.
Eelmisel aastal jagati korterelamutele
erakorraliselt
100 miljonit eurot toetust,
millega tehakse korda umbes 310 maja Eestis. Järgnevatel aastatel jagab KredEx toetustena stabiilselt
50-60 miljonit eurot aastas
ehk igal aastal saab korda
teha vähemalt paarsada maja.
KredEx pakub korterelamute korrastamiseks ja energiasäästu kasvatamiseks erinevaid toetusi, otselaenu ja
käendust. Alates 2015. aastast
on KredExi toel üle Eesti korda

tehtud ligi 750 korterelamut.
Maakondlikust arenduskeskusest saavad korteriühistud abi küsida nii erinevate
teenuste tingimuste ja sobivuse, taotluste nõuete, ajakava
kui vajalike tähtaegade kohta.
Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esitamisel.
Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb korteriühistul
võtta kohtumise kokkuleppimiseks ühendust Raplamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse konsultandiga, lähemalt
leiab infot siit https://raek.ee/
teised-suunad/kredexi-noust amine-kor teriuhist utele/.
Karin Ratas

Vigade parandus

PILTUUDIS
Väikesed kadrid Kasti-Orgita lasteaiast tõid muuseumisse
lambaõnne ja lasteõnne. Seda oligi väga vaja!
Lahkudes ütlesid kadrid, et nelja nädala pärast tulevad jõulud.
Muuseum teebki juba ettevalmistusi, et soovitud lasteõnn täide
läheks ja külastajaid muuseumisse tooks.
Tekst ja foto: Kalju Idvand

Märjamaa Nädalalehe 24. 11 ilmunud loos „Tiia Oidram: kirjandus on elu” on sisse lipsanud 2016. aastal lõpetanud gümnasistide jaoks väga oluline ebatäpsus. 2016.aastal olid Märjamaa
gümnaasiumi õpilased oma eesti keele riigieksami tulemusega
Eestis 9. kohal keskmise punktide arvuga 75,1 (loos oli märgitud 12. koht).
Ajaleht Postimees arvutas 2016. aastal välja ka koolide
panuste keskmise 2014–2016 toimunud eesti keele eksamisse.
Selles pingereas on Märjamaa gümnaasium esikohal kui kolmel
viimasel aastal eksamisse enim panustanud kool. See näitab
Märjamaa kooli kõigi eesti keele õpetajate väga head tööd ja
õpilaste soovi ning püüdlikkust oma emakeelt õppida.
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Tähelepanu!

K 1.12 kl 16.00 „ENCANTO” 3D
USA kogupere-jooniskomöödiaseiklusfilm 1.46 (L) eesti keeles

Orgita ristmikul peatub
nüüd arvukamalt liinibusse. Oluline on aga teada, et
kui vedaja on
Lux Express, peab eelnevalt olema ostetud pilet,
muidu peale ei saa.
Täispileti hind Orgita ristmiku peatusest Tallinna või
Pärnusse maksab 5-7 eurot
(täpne hind sõltub väljumispäevast). Kehtivad kõik
Lux Expressi tavapärased
soodustused.

K 1.12 kl 18.00
„GUCCI TRAGÖÖDIA”
USA põnevus-draama-krimi
2.37 (K –12)
K 1.12 kl 21.00
„JAHIHOOAEG”
EESTI komöödia 1.25 (MS –12)
N 2.12 kl 17.00 „ENCANTO” 3D
N 2.12 kl 19.00
„JÕULUD DŽUNGLIS”
EESTI – LÄTI – USA kogupere
seiklusfilm 1.43 (MS –6)
N 2.12 kl 21.00
„JAHIHOOAEG”
R 3.12 kl 15.00
„JÕULUMUINASJUTT”
ROOTSI kogupere komöödiadraama 1.44 (L) EESTI keeles
R 3.12 kl 17.00
„RIFKINI FESTIVAL”
USA komöödia 1.28 (MS –12)
R 3.12 kl 19.00
„JAHIHOOAEG”
R 3.12 kl 21.00 „KUPEE NR 6”
EESTI – SOOME draama
1.47 (MS –12)
P 5.12 kl 13.00
„JÕULUMUINASJUTT”
P 5.12 kl 17.00 „KUPEE NR 6”
P 5.12 kl 15.00; 19.00
„JAHIHOOAEG”
P 5.12 kl 21.00 „LENDUR”
VENEMAA draama–sõda
1.47 (MS –12)
T 7.12 kl 15.00
„JÕULUMUINASJUTT”
T 7.12 kl 17.00
„JAHIHOOAEG”
T 7. 12 kl 19.00 „KUPEE NR 6”
T 7.12 kl 21.00
„RIFKINI FESTIVAL”
K 8.12 kl 15.00
„JÕULUMUINASJUTT”
K 8.12 kl 17.00 „LENDUR”
K 8.12 kl 19.00
„JAHIHOOAEG”
K 8.12 kl 21.00 „KUPEE NR 6”
HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

Segaansambli Ceres 2021. aasta jõuluprogramm
2021. aasta detsembris 37-aastaseks
saav segaansambel Ceres kutsub advendiaega ülistama.
„Tänavamuusikutena“ laulame vanemaid
ja uuemaid jõululaule ning jagame Teie
kodudesse tähetükikesi, mis jäävad
saatma advendiaega.
II advendil, 5. detsembril kell 15
COOPi kaupluse ees
III advendil, 12. detsembril kell 11
Märjamaa pastoraadi jumalateenistusel
IV advendil, 19. detsembril kell 15
Märjamaa rahvamaja trepil
Ja siis kostitame sünnipäevaselt ka Teid, armsad kaasteelised.
Cerest juhendab Marju Plamus

Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool
otsib oma meeskonda
PUHASTUSTEENINDAJAT
KOOLI PEAHOONESSE.

Tööülesandeks on puhas
tus-koristustöö peahoones koolipäeva jooksul ja
hoone korrastamine peale
koolipäeva lõppu.
Tööaeg esmaspäevast neljapäevani 12.00 kuni 20.00.
Peahoone korrastamine
järgneva nädala alguseks
võimalik teha omal valikul
nädalavahetuse jooksul.
Muud informatsiooni töökoha kohta palume küsida:
Enn Roosi, 5112468 või
e-mailil enn@vigalattk.ee

1. detsember 2021

7. detsember kell 17.00
muusikakooli TALVEKONTSERT

Märjamaa
rahvamajas
4. detsember kell 17.00
segarühm Hopsani 70
4. detsember kell 19.00
„Komöödiateatri etendus „Nuta
või naera“ (Brigitte Susanne Hunt
ja Henrik Normann),
piletid 17.-/ 19.-
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7.detsember kell 19.0 0
MÄLUMÄNG
8. detsember kell 11.00
Reky lasteetendus „Nuusikhiirte
jõulud“, pilet 10.Ly-galeriis
Jaak Kadariku näitus
AKTID & PORTREED

Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
HAPUKAPSAST,
toidukartulit, porgandit,
mett ja küüslauku
reedel, 3. detsembril
laupäeval, 4. detsembril
kell 10-13
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!

Info ja registreerimine
tel 5656 4614
marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee

Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 1. detsember
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 2. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 3. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 5. detsember
Advendiaja II pühapäev
11.00 Missa (kogudusemaja)
Esmaspäev, 6. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Teisipäev, 7. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)

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

Armulauaga jumalateenistus
algusega 11.00.

Tel: 526 9604,
www.puurkaevumeistrid.ee

Jumalateenistused armulauaga
Kullamaa kirikus pühapäeviti
algusega kell 11.00
Kantselei avatud neljapäeviti
kell 10-14.
Õp Kari Antero Tynkkynen
tel 5305 5761

Kullamaa Püha Johannese
kogudus

MARIE VÄNT
Südamlik kaastunne
Jaanusele lähedastega
kalli ema
kaotuse puhul.
Endised klassikaaslased
Kivi-Vigala Põhikoolist
Avaldame kaastunnet
naabrimees Jüri Veskele
abikaasa
SIRJE
kaotuse puhul.
Tiia ja Raivo

Südamlik kaastunne Jürile
abikaasa
SIRJE
kaotuse puhul.
Elga perega
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94 Viola-Koidula Lehtsalu
89 Kaljula Kalso
85 Elle Rein
83 Eevi Palmiste
81 Heinu Evestus
81 Heldur Terve
81 Jüri Mäeots
80 Osvald Hannus
79 Hans Grünmann
78 Anne Vahtra
77 Vello Jeeser
77 Aksel Juhkam
77 Saima Mägi
75 Laine Saard
75 Sulev Link
75 Helme Kuusemets
70 Väino Liigend
65 Ene Siiber
65 Jaan Kaarits

OST

MÜÜK

Raamatud, heliplaadid, kassetid,
klaasesemed, vana raha, fotod
jm kila-kola. Tel 505 4450

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-liitrises võrgus, al 50 tk.
Tel 5373 7294, Kanarbiku talu

Ostan kasutult seisma jäänud või
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või
5618 8671. Järele tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan
ja arvelt maha võtan ise. Vaata
lisaks www.seisevauto.ee.
Ostan vanavara, maale, klaas-,
portselan- ja hõbeesemeid, münte, ordeneid, märke, postkaarte,
fotosid, raamatuid, vaase jne.
Raha kohe kätte. Tel 5353 8982
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee.
Ostan kehvas seisukorras/kapitaalremonti vajava korteri Märjamaal alevis. Kontakt: 56 282 770

TEENUSED
KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 53330556,
korstnahooldus.ee.
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, 24/7. Vaata, kes
on hetkel liinil: ennustus.ee.
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
Sõidan punktist A punkti B.
Tel 5619 4803 Sven
Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse puutub, küll koos lahenduse
leiame. Marko, tel 5399 2362

OÜ Runforest vajab

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa (raieõigust)

- PUIDUTÖÖLISI
- PUIDUPINGI
OPERAATOREID
- TÕSTUKIJUHTI
Info:
risto@runforest.ee,
tel 5400 5272

Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee

ISSN 2613-3253

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 990 eksemplari

1. detsember 2021

Pärnu mnt 74
Müügil:

tööriistad,
kalastustarbed, riided,
jalgrattarehvid, tarvikud,
turvajalatsid, kinnitusvahendid, autokeemia,
oksakäärid jne.

Makita tööriistad, tarvikud
www.makitakampaania.ee

Avatud T–R 8–18
L 9–15
Tel 515 0119
www.tooriistaari.ee

Välja 2 Märjamaa
• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik tuntud firmade uusi rehve
UUED REHVID
SOODUSHINNAGA
14” al 38 €
15” al 43 €
16” al 50 €
17” al 56 €
18” al 62 €

Küsi pakkumist!

56 59 824
jansenrehvid@hot.ee

Märjamaa valla infoleht
Toimetus 78304 Märjamaa
Tehnika 11 tuba 7, telefon 5306 5805
Toimetaja Reet Saar
reet.saar@marjamaa.ee

