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Restoraniõhtu menüü oli jõulumaitsetest kantud
Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis
korraldatakse aeg-ajalt restoraniõhtuid.
Neil kordadel saavad õpilased argipäevast
erinevaid roogasid valmistada ja serveerida.
2. detsembril toimunud õhtusöögi
menüü oli juba jõulumeeleolust kantud.
Lauda istudes sai kaunilt kujundatud menüüst lugeda, mis kõik ees ootab, aga iga
käigu eel tutvustas teenindaja pakutavat
kõigile koosviibijatele.
Sisenejale pakuti esmalt sooja glögi.
Tervitusampsuks oli graavilõhe, omavalmistatud brioche`i, majoneesi ja sidrunigeeliga. Salatikäigus olid kokku sobitatud
verileib, verivorst ja granaatõunavinegrett. Seejärel serveeriti maapirnist val-

Pearoaks oli lambakarree.
Foto: Anneli Ülemaante

mistatud kreemsuppi tilliõli ja
seemneõhikuga.
Pearoaks oli
ürdikattega lambakarree kartuligratääni, peedikreemi, ahjus
küpsetatud pastinaagi ning punase
veini kastmega.
Vahek äig uk s
soolaselt magusale oli hapukas
jõhvikasorbee ja
talvised jõhvikad.
J ä r e l r o a k s Sööjad tänasid kokki ja teenindajaid sooja aplausiga.
kanti ette Foto: Reet Saar
valge šokotäis. Boonuseks olid toredad kaaslased,
laadi glasuuriga mandariinikreem
kes täiendasid saadud maitseelamusi
jõulukoogi põhjal, mandariinipärsuhtlemiselamusega.
lid ja karamellkaste. Kohvi ja tee
Vana-Vigala TTK restoraniõhtute kokõrvale ilmusid lauale tillukesed
had pidid kiiresti täis saama, nii et iga
käpikukujulised piparkoogid, mis
kord ei pruugi 24 külalise hulka mahtuda.
olid kaunistatud erinevate mustJõuluõhtusöögil olid seekord Vigala-kandi
ritega.
inimesed. Soovitan Märjamaaltki kohale
Õhtusöögi lõpetuseks tulid küsõita, kui jõuate koha õigel ajal broneerilaliste ette teenindajad ja kokad,
da.
keda sööjad tänasid sooja aplausiga. Kõht oli lahkudes korralikult
Reet Saar

PILTUUDIS
Teisel advendil jagas Märjamaal Coopi poe juures oma lauluga
jõulurõõmu segaansambel Ceres. „Tänavamuusikud“ ja grupike kuulajaid ei lasknud end segada kümnekraadisest külmast ja
kõledast tuulest. Suurem osa möödaminejaid võttis siiski kursi
kohe poe poole.
Umbes veerandtunnise kava lõppedes ulatati kõigile kuulajaile väike täheke, mille saab kodus kuuse külge kinnitada. Valik pole juhuslik – tähed sobivad jõuluajaga kokku, aga Cerese
nime kannab ka üks väikeplaneet.
Kes tahab Cerest soojas ruumis kuulata, siis segaansambli
järgmine ülesastumine on kolmandal advendil, 12. detsembril
kell 11 Märjamaa pastoraadis toimuval jumalateenistusel.
Tekst ja foto: Reet Saar
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Uuest aastast teenindatakse Rapla teenindussaalis kliente kolmel päeval nädalas

U

uest aastast alates
teenindatakse PPA
Rapla teeninduses
kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell
9-17. Kõigil tööpäevadel saab
teenindussaalis jätkuvalt
kasutada digikioskit, misjärel saab dokumenditaotluse
esitada iseteeninduses.

Kolmepäevase
lahtiolekuajaga töötavad Eestis juba
mitu PPA teenindust, näiteks
Haapsalu, Kärdla ja Rakvere.
Rapla politseijaoskonna juhi
Janno Ruusi sõnul jätkub ka
Rapla teeninduses alates 3.
jaanuarist kohapealne letiteenindus kolmel päeval nädalas.
Sarnaselt jätkavad uuest aastast Lääne prefektuuri piirkonnas tööd ka Paide ja Kuresaare teenindused.

Dokumendi taotlemiseks
tuleb esmalt minna veebiaadressile iseteenindus.politsei.
ee. Nõuetekohase foto, allkirjanäidise ja sõrmejälgede olemasolul saab dokumendi taotleda vaid paari hiireklikiga.
Juhul, kui foto, allkiri või sõrmejäljed puuduvad, saab need
tasuta anda teenindussaali
digikioskis, mida saab kasutada igal tööpäeval. Digikioskist
liiguvad andmed automaatselt iseteenindusse, kus enda
arvutist või nutiseadmest
uuesti sisse logides saab dokumenditaotluse esitada.
„Paljudes valdkondades on
iseteenindus inimestele väga
omaseks saanud, võtame kasvõi pakiautomaadid ja iseteeninduskassad. Näeme, et ka
dokumendi taotlemine on sel-

KALENDRILOOD

line tegevus, mida saab teha
mugavalt kodust ja selleks ei
pea tulema teenindusse kohapeale,“ rääkis Ruus.
PPA kaugem eesmärk on
iseteenindust ja digikioskite
kasutamist veelgi enam soodustada. „Juba täna esitatakse
peaaegu pooled taotlused üle
Eesti iseteeninduses. Raplamaal kasutab kõikidest dokumenditaotlejatest iseteenindust praegu umbes kolmandik
inimestest,“ lisas Ruus.
Dokumendi
taotlemine
iseteeninduses on viis eurot
soodsam kui teenindusletis.
Politsei iseteeninduses saab
lisaks passi ja ID-kaardi taotlemisele aktiveerida ka mobiili-ID, taotleda elamisloakaarti
ja välismaalase passi, taotleda
relvaluba, taotleda E-residendi digi-ID ning registreerida

Detsembrikuud saadab Märjamaa valla kalendris foto Vigala kirikumõisa pastoraadist ja seda
ümbritsevast pargist.
Vigala kirikumõis (saksa keeles Pastorat Fickel) oli kirikumõis Vigala kihelkonnas Läänemaal. Tänapäevase haldusjaotuse järgi on mõisa süda Naravere külas Märjamaa vallas Rapla
maakonnas.
Kirikumõisa ühekorruseline historitsistlik puidust pastoraat ehitati 1881. aastal. Praegu
asub endises pastoraadis hooldekodu. Selle ees on ringteega väljak ja taga paisutatud Enge jõgi.
Pastoraati ümbritsev kirikumõisa park on looduskaitse all.
Foto: Tiina Gill

välismaalase lühiajalist töötamist.
Kristi Raidla
PPA pressiesindaja

Läheneb taotluste esitamise tähtaeg sõidukulude
hüvitamiseks huviringides
käivatele noortele.
Märjamaa valla territooriumil elavad noored, kes
käivad ühistranspordiga või vanema autoga
huviringides, teie taotluste esitamise tähtaeg
läheneb!
Taotlused IV kvartali kohta tuleb esitada
menetlemiseks Märjamaa Vallavalitsusesse
hiljemalt 20.detsembriks
2021. Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata
marjamaa@marjamaa.ee.
Paberkandjal taotlused
tuua Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse.

Märjamaa Vallavalitsus
kuulutab välja
2022. aasta
HUVIHARIDUSE JA
HUVITEGEVUSE TEENUSE PAKKUJA TOETUSE TAOTLUSVOORU.
Vormikohased taotlused esitada Märjamaa
Vallavalitsusele hiljemalt
20.detsembriks 2021 eposti aadressile: marjamaa@ marjamaa.ee
Täpsem info huvihariduse
ja huvitegevuse toetuse
taotlemise, hindamise
kriteeriumide kohta ning
taotluse vorm on leitavad
Märjamaa valla koduleheküljelt http://marjamaa.
kovtp.ee/noorte-huviringid
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Volikogu 29. novembri istungi kokkuvõte

V

olikogu 29. novembri
istungi päevakorras
oli 19 punkti. Teemade lahti rääkimiseks
ning otsuste tegemiseks kulus
kohale tulnud 19 volikogu
liikmel ca 3 tundi.

Otsustati, et vallavalitsuse
uus koosseis tuleb viieliikmeline (vallavanem ja neli liiget).
Nimeliselt on kavas valitsuse
liikmed kinnitada järgmisel
istungil.

Arutamisel oli vallavolikogu ja osavallakogu tööst
osavõtu eest makstava tasu ja
volikogu ülesannete täitmisel
tehtud kulutuste eest hüvitise
maksmise kord. Määrus võeti
üksmeelselt vastu ning selle
tulemusena tõusevad mõnevõrra ka volikogu töö eest saadavad tasud. Näiteks istungil
osalemise eest hakkab saadik
50 euro asemel saama 60 eurot, komisjoni esimees sai varem komisjoni juhtimise eest
50 eurot, uues koosseisus on
see 100 eurot. Volikogu esimehe ja aseesimehe tasude kohta
teeb volikogu eraldi otsused.
Seda siis edaspidi.
Vallavanem Meelis Välise
töötasuks määrati 3000 eurot.
Sellist palka saavad Märjamaa
vallavanemad alates Merlin
Suurna vallavanemaks saamise ajast, s.o 2019. a jaanuarist.
Endisele volikogu esimehele Urmas Kristalile otsustati
maksta hüvitust 6 kuu ametipalga ulatuses ehk 7500 eurot.
U. Kristal oli volikogu esimehena ametis üle 8 aasta.
Kui eelmisel istungil valiti
volikogu alatiste komisjonide esimehi ja aseesimehi, siis
nüüd kinnitati komisjoni esimeeste ettepanekul komisjonide koosseisud.
Volikogu revisjonikomisjoni esimehe Ülo Olmi ettepanekul valiti revisjonikomisjoni
liikmeteks Sander Saaliste ja
Eino Väljaots. Komisjoni aseesimees on Ats Nõlvak.

Volikogu
majanduskomisjoni koosseisu arvati Priit
Kärsna, Urmas Kristal, Ats
Nõlvak, Lea Laurits, Thomas
Hainsalu, Kalle Teekivi, Raivi
Laaser ja Ülo Olm. Komisjoni
esimees on Triin Matsalu, aseesimees Andres Jõessar.
Volikogu
hariduskomisjoni, mille esimees on Darja
Lehtsalu ja aseesimees Anneli
Ülemaante, liikmeteks kinnitati Enn Roosi, Eli Laaser, Eino
Väljaots, Ottomar Linna, Ruth
Lippus, Piret Karus-Kivastik,
Kertu Tort ja Katri Buht.
Volikogu sotsiaalkomisjonis on Annika Levkoi, Ants
Lipu, Eino Väljaots, Gaili Ilisson, Marika Hatto, Marge Viska, Merle Siimsalu ja Triin Põri.
Komisjoni esimees on Kalle
Teekivi ja aseesimees Rudolf
Jeeser.
Volikogu kultuurikomisjonis, mida juhivad esimehena
Ats Nõlvak ja aseesimehena
Aavo Lumi, hakkavad tegutsema Anneli Ülemaante, Eve
Burmeister, Heli Lints, Janno
Enni, Ene Klaus, Triin Põri,
Mati Mäe ja Õnne Pajur.
Nimetati esindajad Rap-

lamaa Omavalitsuste Liitu.
Liidu täiskogus esindavad
Märjamaa valda Urmas Kristal
ja Meelis Välis. Vajadusel asendavad neid vastavalt Ottomar
Linna ja Ott Valdma. Liidu
juhatuses on Märjamaa valla
poolt Urmas Kristal.
Raplamaa Omavalitsuste
Arengufondi nõukogusse nimetati Darja Lehtsalu ja Heli
Lints.

Eesti Linnade ja Valdade
Liidu üldkoosolekul esindavad
valda Urmas Kristal ja Meelis
Välis, keda vajadusel asendavad Ottomar Linna ja Ott Valdma. ELVL volikogus on valla
esindajaks Urmas Kristal ja
tema asendajaks Meelis Välis.

Volikogule oli esitatud arvamuse andmiseks neli geoloogilise uuringuloa taotlust.
Taotlejaks Marina Minerals
OÜ. Volikogu oli nõus, et uuringuload antakse Pallika ja
Päärdu uuringuruumi, kuid
ei nõustunud uuringute tegemisega Käbiküla ja Konuvere uuringuruumis. Kõikidel
juhtudel on üheks uuritavaks

maavarakas liiv, Käbikülas ja
Päärdus ka kruus.
Kinnitati Märjamaa valla
2022. aasta huvihariduse ja
huvitegevuse kava.

Anti nõusolek kinnisasja
omandamiseks: Teenuse külas
asuvat Jõeääre kinnistut soovib omandada määratlemata
kodakondsusega isik ning vastavalt kinnisasja omandamise
kitsendamise seadusele on
sellisel puhul vajalik volikogu
luba.
Üle hulga aja oli taas päevakorras informatsioonipunkt,
kus jätkati volikogu eelmise
koosseisu traditsioone ja kõneldi valla teedest – valmisolekust lumetõrjetöödeks ning
halvasti tehtud greiderdamisest.
Teavitati ka järgmisest
erakorralisest istungist, mis
on 7. detsembril algusega kell
17.
Janika Liländer
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Märjamaa Rally Teamil on olnud edukas aasta

T

ehnikaspordihuvilisi
liidab meie vallas
MTÜ Märjamaa Rally
Team. See ühendus
on Eesti Autospordi Liidu üks
vanemaid liikmesklubisid.
Kui siiamaani on meie sõitjad
võistelnud erinevates sarjades
veoautode ja sõiduautodega,
siis lõppeval aastal lisandus
ka kardisõit. Hooajast annab
ülevaate MTÜ juht Aare Müil.

Varem on mees ise sõitnud
veoautorallit, siis tuli pikk
vahe sisse. „2019 ja 2020 käisin üle pika aja Saaremaa rallil.
Pool eelmist aastat ja sel aastal
olen aktiivselt tehnikaspordiga tegelenud, aga pigem isana. Mõlemad pojad, 8-aastane
Marcus ja 12-aastane Kermo
sõidavad karti. Poisid osalesid
2021. aastal kahes sarjas, kogu
aur on sellele läinud,“ rääkis
Aare Müil.
Järelkasv sirgub kardirajal

Algus oli eelmisel sügisel. Algul osteti poistele kahepeale
üks kart ja kumbki tegi siis
ühe võistluse. Peagi oli selge, et masinat jagades ei vea
välja ja nüüd on mõlemal oma
sõiduriist. Poisid võistlesid
sel hooajal kahes sarjas. Eesti meistrivõistluste sarjas oli
kuus etappi, Prokart Eesti
karikavõistlustel neli etappi.
See tähendas kümmet nädalavahetust Eesti eri paikade
radadel. Enamasti tullakse
juba neljapäeval kohale. Siis
toimub vabatrenn. Reedel on
kohustuslik trenn ja laupäeval
võistlus.
„Kardispordiga alustamiseks oleks parim viis hobikardi sari „Talendid rajale“, mis
oleks hüppeks EMV sarja. Me
jätsime selle vahele. 8aastane
Marcus hakkas kohe võistlema 6–8aastaste Cadet klassis.
Seal on võistlejaid, kes on juba
mitu aastat sõitnud, ja ka alles alustavaid nagu meie, aga
stardipakk on siiski võrdsem.
Esimese aasta kohta läks meil
väga hästi: olime kümnest
võistlusest viiel korral poodiumil,“ kommenteeris isa.

Prokardi
sarjas saavutas
Marcus Müil aasta kokkuvõttes
17 osaleja seas
kolmanda koha.
Marcuse
nimel
on ka Cadet klassi kolme raja ringirekord, millest
üks on saavutatud võistlussõidul
ja kaks kvalifikatsioonisõitudel.
Kermo Müil
osales Mini klassis, kus on tase Märjamaa Rally Teami sõitjad Raido Loel ja Tarmo Silt saavutasid Eesti
juba väga kõrge meistrivõistlustel teise koha.
– seal võistlevad
neli-viis aastat sõitnud poisid.
Mini klassis on algajal palju
raskem etteotsa jõuda. Kermo
kohad olid teises kümnes, parim koht oli üheteistkümnes
34 osaleja seas. Oma parimaks
saavutuseks loeb Kermo talvel
saavutatud teist kohta.
Pisut oli ka tehnilist ebaõnne. „Aga see on tehnikasport,
kus palju oleneb tehnikast.
Olen küll pool elu tehnikaga
tegelenud ja ise karti sõitnud,
aga ka mulle oli see suur õppimise aasta,“ tõdes Aare.
„Kardisport on isa-poja
sport. Algul peab isa rohkemgi tahtma kui pojad, et kuhugi
jõuda. Ütlesin poistele kohe,
et esimene hooaeg on õppimiseks,“ lisas ta.
Rada on eri paigus 800 m
kuni pisut üle kilomeetri pikkune. Päeva peale võib koguneda üle 100 sõidukilomeetri.
Ala nõuab õigeid sõiduvõtteid
ja sõit on füüsiliselt kurnav.
Sõitja peab juhendaja õpetusi arvestama, et sõita mööda
õiget trajektoori võimalikult Märjamaa Rally Teami tulevik, vennad Kermo ja Marcus Müil,
tõhusalt. Mehaanikul oma- kes võistlevad kartidel.
korda on iga sõidu eel väga Fotod erakogust
tähtis roll: vaja rehvirõhud
paika sättida, raja muutudes
dib nii poistele kui ka isale ja kui vaid varustusest rääkida.
on pidevalt vaja seadistada
järgmisel aastal jätkatakse. Peale selle riietus ja võistluskarti, pluss muud vajalikud
Marcus läheb uuel hooajal va- tega seotud kulud. Ometigi
toimingud. See tähendas isale
nusega järgmisse ehk Micro Aare Müil usub, et Märjamaal
väga tihedat päeva, seda enam,
klassi, mis tähendab, et seal võiks kardihuvilisi lisanduda.
kui hoolitseda tuli kahe sõitja
läheb kohe raskemaks.
„Kui on mõni isa, kes tahaks
eest. „Võistluspäevadel käis
Kardisport on kulukas ala. ka poegadega koos tegutseda,
meil mehhaanikuna õnneks
Näiteks uus kart (ainult raam) võin talle nõuandeid jagada,“
abiks Indrek Jansen,“ oli Aare
maksab 2500 eurot, teist sama kinnitas ta.
tänulik. Aga see kõik meelpalju mootor, lisaks rehvid,
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Meestele tuli võrkpallis teine koht
5. detsembril toimusid Raplas Sadolini spordihoones Rapla
maakonna meistrivõistlused võrkpallis. Osales kümme võistkonda, mida on meeldivalt palju, eriti arvestades tänast olukorda.
Märjamaa meeskond (pildil) mängis kokku kuus mängu,
millest lõpuks kaotas viimase ja otsustava Valtu meeskonnale tulemusega 2:0. Seekord olid kokku harjutanud vastased
paremad. Märjamaa mängis koosseius Ats Vanker, Kert Pedosk,
Martin Lauri, Kaspar Lauri, Veiko Raaman, Heiko Raaman, Meelis Raaman, Harry Randma ja Harry Randma jr. Mehed jätkavad
kindlasti harjutamist ja loodavad kevadistel karikavõistlustel
vigade parandused teha.
Ats Vanker

Täiskasvanute tulemused
Tuleme nüüd täiskasvanud
rallimeeste juurde ja võtame
ka nende eduka hooaja kokku.
Eesti
meistrivõistlustel
veoautorallis oli neli etappi.
Tervet hooaega valitsesid ülekaalukalt Tarmo Silt–Raido
Loel. Nad võitsid kolm etappi
ja punktikatsed, aga kahjuks
katkestamine ühel etapil kindlalt esikohalt maksis neile Eesti meistritiitli, millest jäi puudu 2 punkti.
4. koha saavutasid Veiko ja
Toivo Liukanen.
5. kohale sõitsid end Janno
Kamp–Karmo Kamp.
9. tulid Neimo Nurmet–
Indrek Sepp.
13. kohaga lõpetasid Ats
Nõlvak–Mairo Ojaviir, kes kahjuks erinevatel põhjustel saanud kõigil etappidel osaleda ja
kogesid ka tehnilist ebaõnne.
Suures rallis osales veel
sõiduautode 2WD/EMV 7 klassis Sören Sisas-Ken Hahn kes
saavutasid 32 startinu seas
kokkuvõttes 13. koha. Kahjuks
kogeti ka katkestamisi.
Ralli Eesti meistrivõistlustel peeti esimest korda klubide arvestust. Märjamaa Rally
Team saavutas 32 klubi seas
5. koha. „Väikse klubi kohta on
see hea tulemus,“ kommenteeris MTÜ juht Aare Müil.
Rahvaralli karikavõistlustel toimus üle Eesti kuus
etappi. Rahvaralli populaarsust näitab see, et võistlusel
stardib tavaliselt 120-150 ekipaaži ja ühe õhtuga on eelre-

gistreerimise stardinimekiri
täis.
SU-klassis võistles 26 ekipaaži. Meie võistlejad olid tipus: 1. Ivar Burmeister–Raino
Remmel /Ats Nõlvak.
2. koha said Sander Klaus–
Martin Udusalu.
7. koha saavutasid Jürgen
Jaago–Kaupo Kantsik, kes tervet hooaega kaasa ei teinud.
2WD-VT klassis oli 33 ekipaaži. Võitsid Ott Nootre–Klen
Valting / Harri Jõgisalu.
2WD-VE klassis võistles 44
ekipaaži. 7. kohale tulid Raivo
Poom–Raido Uesson.
Märjamaa Rally Teami
kõige vanem sõitja Toomas
Tõnsau oli 2WD-ST klassis 66
startija hulgas 27.
Tänavune hooaeg on läbi.
2022. aasta lõplikku kalendrit
veel paigas pole aga esimesed
etapid peaksid toimuma uue
aasta algul talvistes tingimustes.
„Märjamaa Rally Teamis
on umbes poolsada liiget.
Kardisõit ja rahvarallid võiksid olla meie klubi kasvulava.
Märjamaa vald on toetanud
Märjamaa Rally Teami MTÜde toetusvoorudes. Toetust on
antud Eesti Autospordi Liidu
aastamaksu tasumiseks, mis
tagab registreerija litsentsi
võistlustel,“ rääkis Aare Müil.
Olgu lisatud, et rahvaralli sarjast plaanivad Klaus ja Jaago
uuel hooajal edasi minna ja
panna end proovile juba sportrallis.
Reet Saar

Vigala Osavallavalitsus
kuulutab seoses vabaneva
ametikohaga välja konkursi
MAJANDUS- JA HEAKORRATÖÖTAJA
ametikohale alates
3. jaanuarist 2022.
Majandus- ja heakorratöötaja asub tööle täistööajaga.
Töö kirjeldus
Majandus- ja heakorratöötaja
ülesandeks on Vigala osavalla
üldkasutatavatel aladel tööde planeerimine ja organiseerimine. Hooldus- ja remonditööde teostamine, heakorra,
tänavate, välisvalgustuse ja
osavalla valvesüsteemide töö
tagamine ning häiretele ja
väljakutsetele reageerimine.
Tööülesanded:
• valla jalgteede ja haljasalade hooldamine ja muud
korrastustööd (muru niitmine, võsa lõikamine, talvel
lumekoristus);
• osavallavalitsuse hoonete
hooldus- ja remonditööd;
• välisvalgustusega seonduvad küsimused (korraldab
ehitamise, korrashoiu,
hoolduse);
• järelevalve valla jalgteede
ja välisvalgustuse hooldustööde üle;
• planeerib, koordineerib ja
juhendab tuleohutusalaseid
töid ja tagab osavallavalitsuse hoones vajalike tuleohutusjuhendite ja tulekustutite
olemasolu;

• tagab osavallavalitsuse
hoones vajalike valveseadmete korrasoleku;
• reageerib väljaspool tavatööaega tormikahjustuste
ja elektrikatkestuste ning
talveperioodil kõnniteede
läbimatuse korral osavalla
territooriumi piires;
• korraldab ja juhendab heakorratöölise töid.
Ootused kandidaadile:
• vähemalt keskharidus;
• B-kategooria juhiluba;
• tehniline taip ning aia- ja
metsatehnika tundmine;
• arvuti kasutamise oskus;
• vastupidavus füüsiliseks
tööks.
Omalt poolt pakume:
• tööülesannete täitmiseks
töövahendeid ja ametisõitudeks transpordivahendit;
• mitmekesist tööd;
• kindlat töötasu;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerimise info
Sooviavaldus, elulookirjeldus
(CV) ning haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 20. detsembriks 2021 e-posti aadressile
vigala@vigala.ee, märgusõnaga „Majandustöötaja“.
Täiendav info
telefonil 525 8919 või
maiu@vigala.ee
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MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala
on tegutsenud 15 aastat

M

TÜ Jätkusuutlik
Vana-Vigala moodustati 1. detsembril 2006, nii et äsja
sai ühendus 15-aastaseks.
Nimi üksi tegusid ei tee, kuid
on õnnestunult valitud, sest
kuulates eestvedajate juttu
tehtust ja plaanidest, on selles
sees nii palju vunki.

Tegudega on kaetud MTÜ
missioon muuta kodukoht
turvaliseks ja lahendada ühiskondlikke probleeme, suurendada elanike teadlikkust ja
osalust ühistegevustes. Olulised märksõnad on ka meeskonnavaim ja koostöö. Väikese
organisatsiooni edu eelduseks
on lai koostööpartnerite võrgustik.
„Enne MTÜ moodustamist
räägiti külas, et siin lõhutakse
ja keegi midagi ei tee. Parasjagu hakkasid avanema Leader
meetmed, käisime koolitusel ja
tekkis mõte, et võiksime midagi teha. Suund sai võetud küla
vajaduste peale. Kavandasime
koostööd ka kutsekooliga, aga
pikas perspektiivis see väga
käima ei läinud,“ alustas üks
MTÜ asutajaid Maie Üürike.
Peale tema olid juhatuses Helbe Kliss, Ants Ojavee ja Enn
Roosi. Kõik olid tollal ka ametikooliga seotud.
Täna on juhatuses Helbe
Kliss, Anne-Ly Johanson ja Tõnuri Nurmeots. MTÜ-sse kuulub 18 liiget. Ennekõike on nad
keskealised ja küpsemas eas
tegusad inimesed. Noored on
liituma oodatud, aga praegu
neid (veel) tulnud ei ole.
Ettevõtmised küla heaks

Tegevuse algusaegadel kirjutati palju projekte Keskkonnainvesteeringute Keskusele.
Nüüd pole sinna enam taotlusi
esitatud, sest täiskasvanuhariduse raames peab olema projektidel 50% omaosalus ja seda
ei suuda väike ühendus ise kanda. MTÜ peab oma tegevustes
väga oluliseks looduse mitmekülgsust ja keskkonna elamis-

kõlblikkust.
KIKi toel on
aastate jooksul
tehtud palju töid
Vigala Hirvepargi
korrast amisek s
ja jagatud keskk on n a t e a d l i kkusega
seotud
teadmisi. Nüüd
on RMK võtnud
Hirvepargi hooldamise oma hooleks, kuna see ala
kuulub neile.
Algusaegu
meenutades esitati kõige esimene
projekt
Leaderile savipõletusahju saamiMTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala väljasõidul presidendi roosiaias.
seks. See teenib
Foto erakogust
keraamikahuv ilisi Vana-Vigala
kestva õppe edendamise eest ga. 2020. aasta lõpus esitleti
rahvamajas.
kogukonnas. 2015. a tunnus- Viio Aitsami koostatud raaSuur ettevõtmine oli Vigala tas neid Vigala vald siinsele matukest „Vanaste olli seäl
valla viitade projekt. Koostati elule kaasa aitamise eest.
petrasid olnd…“. Trükisesse on
Vana-Vigala küla kroonika ja
Oma kogemusi on MTÜ koondatud väike valik kohaanti see välja väikese brošüü- jaganud Lääne-Harju vallas, märke ja kohanimeseletusi Varina. Korraldati ka Vana-Viga- samuti Märjamaa vallas. Palju na-Vigalast ja lähemast ümbla kultuuri- ja looduse õppe- on korraldatud koolitus- ja õp- rusest. Tänavu on toimunud
raja voldiku tõlkimine soome, pereise oma liikmetele. Eest- vaid Pirjo Levandi kontsert.
inglise ja saksa keelde. Need vedajad on saanud käia Leader
Projekti raames plaanitud
on mõned näited tegemistest, tegevusgruppide tutvumisrei- tervisenädala tegemised on
millel on pikaajaline jälg.
sidel ka piiri taga. Kõik sellised tulnud piirangute tõttu edaAga üks väga pikaaegne käigud on avardanud silma- si lükata. Oma järge ootavad
soov, mis pandi kirja juba enne ringi ja andnud uusi ideid.
mitmed koolitused ja õpitoad.
MTÜ moodustamist, sai tänaNäiteks praktiliste oskuste
vu lõpuks lahenduse. 2004. Koroonaaeg on tõmmanud töötubades hakatakse õpetaaastal Vana-Vigala küla aren- tempo maha
ma lindude pesakastide valgukava koostades toodi välja
mistamist. Et eakad saaksid
kergliiklustee vajadus, 2021. Meie elukorraldusse sisse arvutiga sõbraks, õpetatakse
aastal sai kaua oodatud tee murdnud koroona on vajuta- arvuti ja nutiseadme kasutavalmis. Kohalik rahvas kasu- nud Jätkusuutliku tegemistele mist. Plaanis on ka kogemustab seda aktiivselt.
pidurit. Praegu on neil käsil reis Põlvamaale.
MTÜ Jätkusuutlik Vana- 2019. a alanud Leaderi projekt
„Aktiivselt tegutseda on
Vigala on teinud väga põhja- „Teadlik ja õppiv kogukond“, saanud kõik need 15 aastat
liku kodulehe, kus on mahu- „Vigala tuntuks läbi aktiivse kogu aeg. Praegu on koroona
kas tegevuste loetelu. Seal on tegevuse“. Selle tegemised tõttu mõõnaperiood, muidu
kirja pandud kõik rahastatud on valdkonnapõhised (tervis, oli üks koolitus ja üritus teise
projektid, samuti need, mida toitlustus, ajalugu, kultuur otsa,“ ütles Helbe Kliss.
pole toetatud. Kõnekad on ju jms). Eesmärk on tutvustada
„Inimesed, tulge kodust
viimasedki, sest ideid oldi val- piirkonda, pakkuda kontser- välja, kui kodukandis midagi
mis ellu viima. Loomulikult on te, korraldada külas muidki pakutakse. On need siis meie
olemas ka oma Facebooki leht, kultuurisündmusi ja tegevusi. või rahvamaja tegemised,“
mis kõiki tegemisi kajastab.
Eelmisel aastal jõuti 12. märt- kutsus projektijuht Maie Üü2019. aastal pälvis Jät- sil, vaid päev enne eriolukorra rike.
kusuutlik Vana-Vigala TÕNi ja väljakuulutamist ära pidada
Märjamaa valla tänukirja elu- kohtumisõhtu Vahur Kersna- Reet Saar

8. detsember 2021
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Teenuse mõisa lugu 4
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.
Park

Väike, 2,7 ha suurune vabakujunduslik park asub Teenuse
jõe ja Luiste jõe (v. Pokuti oja)
vahele suhteliselt kitsal alal.
Peahoone ette jääb teedega
ääristatud ovaalne esiväljak,
kus kasvab üksikuid puid
(tammed väljaku lõpus, kuused, pärn). Sissesõidutee ja jõe
vahele jääv ala koosneb kohati
tihedamast puistust, kohati
on aga vaade jõele ja ümbritsevale maastikule avatud.
Pargi kirdeosas jõe kaldal on
tamme- ja pärnagrupid. Poku-

ti oja kaldaperv on esiväljaku
põhjapoolsel küljel küllaltki
järsk. Üle oja asus mõisa ajal
viljapuuaed.
Kool

1930.a Teenuse kooliõpetajad Volli Riive ja Hilda Kulver klassis.

Teenuse kooli asutas tolleaegne Teenuse mõisa omanik parun Julius von Maydell 1845.
aastal. Kool asus kuivati otsas
olevas peretoas. Lapsed said
õppimiseks kasutada mõisa
töölispere söögilauda. Söögiajaks aeti lapsed seniks laua
juurest eemale. Lapsed kükitanudki nii kaua nurgas, kuni

1960ndad, kui mõis oli kasutusel rahvamaja, raamatukogu ja
kolhoosi elumajana. Pildil tolleaegse kolhoosiesimehe Leo Eiche
naine Milvi lastega (elasid mõisas).

Teenuse mõisasüda 19. sajandil.
Allikas: EAA.2072.9.74 leht 1

Teenuse mõisasüda tänapäeval.
Allikas: Maa-ameti kaart

pere söönuks sai. Pärast sööki
tohtinud lapsed jälle laua juurde tööle asuda.
Kuna kool asus mõisas 15
aastat, ei olnud ta asukohaks
üksnes mõisa peretuba, ta asus
vaheldumisi endises valitsejamajas ja mõisa all olevas pikas
keldris. Mõis kandnud kooli
majanduslikud kulud, maksnud ka õpetajale palga. Pärast
seda, kui kool oli 15 aastat
mõisas olnud, vist tüüdanud
see mõisniku niivõrd ära, et
ta kinkis koolile Urevere külla Lopsu talu maadele koha,
andis palgid mõisa metsast ja
ehitas kooli omal kulul üles.
Kool asus oma uutesse ruumidesse 1860. aastal. Uuesti kolis
mõisa peahoonesse kool 1924.
aastal.

Kasutatud allikad:
Kultuur ja elu Teenuse tegusad naised
Kinnistute register Teenuse
mõis
Hollandi tudengineiu leidis
Kullamaalt oma baltisaksa
juured Lääne Elu, nr. 140, 8.
detsember 2009

Mõisaproua noorusmail Läänlane 6. november 1990
H. von Wistinghausen (2016)
Revali ja Peterburi vahel

A. Särg (2007) Raplamaa mõisad ja mõisnikud
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Märjamaa alevis Kesa elamuala
detailplaneeringu algatamine
Märjamaa Vallavalitsuse 10.11.2021 korraldusega nr 492
algatati Märjamaa alevis Kesa elamuala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga sätestada tingimused nelja üksikelamule ja nendega seotud abihoonete püstitamiseks.
Detailplaneeringu ala hõlmab tervet Kesa tänavat ja selle ümber olevaid kinnistuid. Planeeringuala piirneb põhjast
Kesa tn 2, Kesa tn 4, Pikk tn 7, Pikk tn 5, Pikk tn 3, Pikk tn 1a
ja Pikk tn 1 kinnistutega; lõunast Sihi tn 32, Sihi tn 30, Sihi
tn 28, Sihi tn 26, Sihi tn 24, Sihi tn 22 ja Sihi tn 20 kinnistutega; idast Lemmiku tn 5, Sihi tn 18a kinnistutega ja läänest
Põllu tn 16, Põllu tn 14a ning Põllu tänavaga (katastriüksus
50401:001:0659). Planeeringuala pindala on 8604 m2.
Planeeringualal hooned puuduvad. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on kinnistutele ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja – rajatiste ning ehitise
ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete seadmine. Lisaks Kesa tänaval ümberpööramise koha
planeerimine.
Keskkonnamõju strateegiline hindamise vajalikkuse kaalumine ei ole antud juhul kavandatava tegevuse iseloomust ja
planeeringu liigist tulenevalt vajalik.
Koostatav detailplaneering on kooskõlas Märjamaa alevi
üldplaneeringuga. Detailplaneeringu korraldaja ja kehtestaja
on Märjamaa Vallavalitsus.
Planeeringu kohta lähemalt : https://marjamaa.kovtp.ee/
algatamine.

Kiirelt arenev kodumaine
logistikaettevõte otsib oma
Märjamaa kontorisse
ASSISTENTI

8. detsember 2021

misoskus
• Oskus iseseisvalt tööd teha
• Arvuti kasutamise oskus
• Täpsus, korrektsus, kohusetundlikkus
Omalt poolt pakume
• Konkurentsivõimelist
töötasu
• Tööks vajalikke kaasaegseid vahendeid
• Põnevat ja stabiilset tööd
kiiresti arenevas ettevõttes
• Meeldivat töökeskonda ja
toetavat kollektiivi
• Väljaõpet oma ala professionaalide poolt
• Karjäärivõimalust ettevõtte sees

Töö kirjeldus
• Sinu peamiseks tööülesandeks on logistiku assisteerimine vastavalt juhistele:
• Hinnapakkumiste koostamine ja edastamine
• Klientidega suhtlemine,
veotellimuste vastuvõtt
• Vedude planeerimine
• Koostööpartneritega ja
autojuhtidega suhtlemine,
tööülesannete andmine ja
nende täitmise kontroll
• Aruandluse koostamine,
andmete sisestus, arvete
koostamine

Lisainfo
• Kui tunned, et vastad meie
poolt esitatud ootustele
ning tahad end meie juures
proovile panna, siis on see
töökoht just Sinu jaoks!

Nõudmised kandidaadile
• Väga hea eesti keele oskus
suhtlustasandil, inglise keele
oskus vähemalt kesktasemel
• Hea suhtlemis- ja läbirääki-

Kandideerimiseks saada oma
cv aadressil:
transport@bkbtrans.ee
Lisainfo telefonil:
56 282 770

8. detsember 2021
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Jaanuarist muutub vingugaasiandur kohustuslikuks

U

ue aasta algusest
on vingugaasiandur
kohustuslik kõikides kodudes, kus on
puuküttel töötav ahi, kamin,
pliit või katel.

Kui varasemalt oli vingugaasiandur kohustuslik nendes eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade,
siis uue aasta algusest on andur kohustuslik ka kõikides
nendes kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin
või katel. Lisaks kodudele on
vingugaasiandur uuest aastast
kohustuslik ka mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttega küttesüsteemid.

Vingugaas on nähtamatu
vaenlane ja kõige hullema aitab ära hoida selle varajane
avastamine. Paraku juhtub aga
igal aastal mitmeid õnnetusi,
kus vingugaas nõuab inimelu.
Vingugaasist tulenevaid ohte
ei tohi alahinnata ning vähim,
mida igaüks enda ja lähedaste
kaitseks teha saab, on paigaldada koju vingugaasiandur.
„Kuna vingugaas on lõhnatu,
värvitu ja maitsetu, on seda
ilma vastava andurita võimatu
tuvastada. Lisaks salakavalusele on see gaas ülimalt mürgine – see uinutab ohvri ja röövib temalt võimaluse ruumist
iseseisvalt väljuda,“ selgitas
Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne
Tähe.
Vingugaasimürgistuse esmased sümptomid on uimasus, iiveldustunne ja pearinglus. Raskematel juhtudel võib
mürgistus tuua kaasa ka neuroloogilised häired, kooma ja
surma. Kõige tundlikumad on
vingugaasimürgistuse suhtes
lapsed ning hingamiselunditeja vereringehaigusi põdevad
inimesed ning eakad. Sageli ei
osata kergemaid sümptomeid
vingugaasiga seostada, mistõttu võib probleemi allikas
tuvastamata jääda.
Sel aastal on saanud vin-

gugaasimürgistuse vähemalt
44 inimest, neist pooled on
saanud mürgistuse küttesüsteemi rikke või vale kasutamise tõttu. „Selleks, et saatuslik
vingumürgistus tekiks, piisab
paraku vähesest. Tihti pääseb
vingugaas tuppa liialt vara suletud ahju- või pliidisiibri tõttu. Sageli arvatakse, et ahi püsib soojem siis, kui sulgeda see
ajal, kui söed veel hõõguvad.
Paraku selline teguviis soojavõitu ei too, küll aga suurendab
ohtu, et vingugaas tungib tuppa. Seda on katsetatud ja testitud ning kõik pottsepad võivad
seda kinnitada,“ rääkis Tähe.
Teine sagedane põhjus, miks
vingugaas saab ruumi tekkida,
on tavasilmale raskesti avastatavad rikked kütteseadmes.
Neid aitab õigeaegselt avastada küttesüsteemi iga-aastaselt
hooldav korstnapühkija.
„Selleks, et ennetada vingugaasist põhjustatud surmasid, ongi uue aasta algusest
vingugaasiandur kohtususlik
kõikides nendes kodudes, kus
on tahkeküttel töötav ahi,
pliit, kamin või katel. Siia alla
kuuluvad ka suvilad ja maakodud, kus küll igapäevaselt ei
elata, kuid kus aeg-ajalt siiski
pikemalt viibitakse ja ööbitak-

se. Samuti on andur edaspidi
kohustuslik nendes mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttel
töötav küttesüsteem,“ selgitas
Tähe.

Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub erinevatest
asjaoludest – nii kütteseadme
tüübist, ruumide planeeringust,
ventilatsioonisüsteemist, inimeste tavapärasest
paiknemisest ruumides, aga
ka ümbritsevast keskkonnast.
Anduri paigaldamisel tuleb
kindlasti järgida seadmega
kaasas olevat kasutusjuhendit,
sest vaid siis saab olla kindel,
et andur töötab korrektselt ja
annab ohust märku õigel ajal.
Nagu kõikidel anduritel, on
ka vingugaasianduril märgitud kasutusaeg, mida tuleb
jälgida. Nii saab olla kindel, et
andur on töökorras. Vananenud seade tuleb vahetada uue
vastu.
Kui vingugaasiandur annab ohust märku, tuleb ruumist võimalikult kiiresti lahkuda ning minna värske õhu
kätte. Ruumist väljudes tuleb
avada tuulutamiseks aknad ja
kütteseadme siibrid. Kui enesetunne on halb ning mürgistussümptomid tugevad, tuleb

helistada hädaabinumbril 112.

Päästeamet teeb igapäevaselt kodunõustamisi, et ennetada õnnetustesse sattumist.
Sel aastal on nõustatud 9500
tahkeküttega kodu, vingugaasiandur oli neist kodudest vaid
35%. Kuna pühad on lähenemas ja jõulud on andmise aeg,
on hea mõte pakkida sõprade
ja lähedaste kingikotti ka elupäästev vingugaasiandur.
Päästeamet

10

Märjamaa Nädalaleht

8. detsember 2021

Kandideeri kogukonna eestvedaja stipendiumile
K 8.12 kl 15.00
„JÕULUMUINASJUTT”
ROOTSI koguperekomöödia-draama 1.44 (L) eesti keeles

diumikonkurssi rahastatakse
riigieelarvest ja konkursi läbiviijaks on KÜSK.

K 8.12 kl 17.00
„LENDUR”
VENEMAA draama-sõda
1.47 (MS –12)

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar
2022 ja stipendiumid makstakse välja 2022. aasta jooksul.

K 8.12 kl 19.00
„JAHIHOOAEG”
K 8.12 kl 21.00
„KUPEE NR 6”
EESTI – SOOME draama
1.47 (MS –12)
N 9.12 kl 15.00
„JÕULUMUINASJUTT”
N 9.12 kl 17.00
„KUPEE NR 6”
N 9.12 kl 19.00
„JAHIHOOAEG”
N 9.12 kl 21.00
„RIFKINI FESTIVAL”
USA komöödia 1.28 (MS –12)
R 10.12 kl 16.00
„CLIFFORD – SUUR PUNANE
KOER”
USA kogupere-seiklus-komöödiaﬁlm 1.36 (L) eesti keeles
R 10.12 kl 18.00
„PÄRIS RANNAP”
EESTI dokumentaalﬁlm 1.22 (L)
R 10.12 kl 20.00
„WEST SIDE STORY”
USA romantiline muusikaline
krimi-draama 2.36 (MS –12)
P 12.12 kl 14.00
„CLIFFORD – SUUR PUNANE
KOER”
P 12.12 kl 16.00
„ U. Q”
EESTI dokumentaalﬁlm 1.23 (L)

Tutvu konkursitingimustega KÜSKi kodulehelt https://
www.kysk.ee/kes22 või küsi
lisa telefonil 5854 5754.

Foto: Priit Põiklik /KÜSK
Esmakordselt Eestis hakkab
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) välja andma
stipendiumi, mida makstakse kogukonna eestvedajale.
Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste
ning võimetega eestvedaja esilekerkimine ja toetamine.
Stipendiumi saavad taotleda niisuguste kogukondade

eestvedajad, kelle tegevus on
piirkondlik, st kes tegutsevad
ühe omavalitsuse territooriumil.
Kogukonna eestvedaja stipendiumi saab taotleda summas kuni 5 000 eurot, seda
makstakse eraisikule ja stipendium on tulumaksuvaba.
Stipendiumi suurus on kuni
5000 eurot ja seda saab 2022.
aastal 25 eestvedajale. Stipen-

P 12.12 kl 18.00
„WEST SIDE STORY”
P 12.12 kl 21.00
„PÄRIS RANNAP”
T 14.12 kl 16.00
„CLIFFORD – SUUR PUNANE
KOER”
T 14.12 kl 18.00
„PÄRIS RANNAP”
T 14.12 kl 20.00
„WEST SIDE STORY”

HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

hapukapsast,
toidukartulit,
porgandit, me� ja
küüslauku
pühapäeval,
12. detsembril
kell 10-13
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!

M Ä R J A M A A

18
DETS
2021
KELL
17.00

S E G A K O O R
R E L L O
J A D I R I G E N T
T H E A P A L U O J A

Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas

JÕULUKONTSERT
VELISE KIRIKUS

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

8. detsember 2021
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Märjamaa
Maarja
kogudus

Pakume Märjamaal tööd
KOOLIBUSSI
JUHILE
Vajalikud nõuded:
D-kategooria olemasolu.
kutsetunnistus või valmisolek selle hankimiseks.
OÜ NetsEst
507 2805
17.12 kell 17
Klaverikontsert õpetajate Aljona
ja Jelena õpilastelt, tasuta

Märjamaa
rahvamajas
8. 12 kell 11
Reky lasteetendus „Nuusikhiirte
jõulud“, pilet 10.16.12 kell 17 Klaverikontsert
õpetaja Ulla õpilastelt, tasuta

18.12 kell 16 Lasteteater
Lepatriinu jõuluetendus „Nagu
linnuke oksa peal“, tasuta
Külla tuleb ka jõuluvana!
Ly-galeriis
Jaak Kadariku näitus
AKTID & PORTREED

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis ema ja vanaema
EEVI PÕLTSAM.
Leinab tütar perega
ja elukaaslane Raimo

Ette registreerimine tel 48 22 232

Neljapäev, 9. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 10. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 12. detsember
Advendiaja III pühapäev
11.00 Missa. Laulab segakoor
Ceres (kogudusemaja)
11.00 Pühapäevakool (kogudusemaja)
Esmaspäev, 13. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Teisipäev, 14. detsember
7.30 Missa (kogudusemaja)
Vigala Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus
algusega 11.00.

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

Laupäeval, 11. detsembril alates kell 9 saab
Märjamaal Oru tn perearstikeskuses vaktsineerida
Covidi vastu. Tehakse esmast vaktsineerimist,
teist doosi või tõhustusdoosi.
Süstitakse Phaiseri ja Moderna vaktsiini.

Kolmapäev, 8. detsember
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)

Kullamaa Püha Johannese
kogudus

Aja igaviku kaldalt
kodutuled paistavad,
Sinna kaduviku rannalt
rändajad kord jõuavad…..
Mälestame kauaaegset
majanaabrit
EEVI PÕLTSAMIT

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

Südamlik kaastunne
Raimole ja
tütar Evele perega.
KÜ Orgita 28

Tunde tasa lööb
aegade kell,
jääb alles mälestus,
hea ja hell...
Mälestame head ja kallist
naabritädi
EEVI PÕLTSAMIT
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Liis ja Martti lastega, Õie

Mälestame
novembrikuus
lahkunuid
Mati Piisang
Aare Tammaru
Ester-Evi Alekand
Õilme Arov
Boris Pasternak
Aado Mets
Peedu Jürgenstein
Sirje Tähve
Marie Vänt
Arne Tees
Maia Järve
Saima Ristsalu
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OST
Raamatud, heliplaadid, kassetid,
klaasesemed, vana raha, fotod
jm kila-kola. Tel 505 4450

89 Leili Paal
84 Maimu Kallastu
84 Heino Mitt
82 Galina Jaago
82 Kalju Rau
78 Mihkel Paiba
77 Tõnu Lõhmus
76 Jüri Viil

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

76 Evi Kaldamaa
76 Maia Merjel
75 Ülle Leesma
75 Elvera Uustalu
65 Heino Oidram
65 Õie Koppel

Müüa kingituseks käsitööd
lastele ja täiskasvanutele
11. detsembril kl 10-15
Sihi tn 2. Tel 5194 6400
Müüa puitbriketti
150 eurot tonn.
Transpordi võimalus.
Tel 5647 3517

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee.
Ostan Richard Uutmaa maali, akvarelli (maali all nurgas R. Uutmaa). Võib ka R. Sagritsat pakkuda. Tasun 1500 €. Tel 5677 0569

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

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
- PUIDUTÖÖLISI
- PUIDUPINGI
OPERAATOREID
- TÕSTUKIJUHTI

Kliendikaardiga kõik kaubad
RANGU KAUBAMAJAS
11. DETSEMBRIL

Info:
risto@runforest.ee,
tel 5400 5272

8. 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

10% odavamalt
EDU KAUPLUSES igal teisipäeval
KLIENDIKAARDIGA kõik kaubad 10% odavamad.
Kaupluses Meelespea palju kodu- ja aiakaupu.
Kliendikaardiga kõik toidu- ja tööstuskaubad
igapäevaselt 2–5% soodsamalt!

ISSN 2613-3253

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 990 eksemplari

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

