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Remonditavad kruusateed on välja valitud,
tehtav sõltub hanke tulemustest
Märjamaa Vallavalitsus kuulutas 14. aprillil välja avatud menetlusega
riigihanke „Märjamaa valla kruusateede säilitusremont 2022”. Tööde
eesmärk on kruusatee kulumiskihi taastamine ehk kruusa peale vedamine, et oleks võimalik teed optimaalselt greiderdada. Mustkatte ehitust kruusateele sel aastale ei tehta.
Kruusateede säilitusremondi tööd näevad ette olemasoleva teekatte
profileerimist koos aukude avamisega aukude põhjani, vastavalt vajadusele tuleb tee servadest kasvupinnas eemaldada, et pinnavesi saaks teelt
valguda tee kõrvale. Kasvupinnas teisaldatakse kohapeal tee servadesse
ja tasandatakse. Seal, kus kohapealne teisaldamine pole võimalik, transporditakse kasvupinnas mujale. Purustatud kruusast teekatte kulumiskiht tuleb taastada remonditava tee või tee osa kogu laiuses minimaalse
paksusega 10 cm, mis veojärgselt tihendatakse.
Säilitusremont on planeeritud
Pakkumuste esitamiühtekokku ca 28 kilomeetril, mis
se tähtaeg on riigihangete
jaguneb järgmiste avalikus kasuturegistris 10.05.2022 kell
ses olevate teede ja tee osade vahel:
09.00. Pakkumuste avamise järgselt võib tulla
Vardi tee nr 5040024
objektide nimekirjas muuVardi-Ohukotsu tee nr 5040011
datusi, st lõikude pikenda(osaline)
mist-vähendamist või jääb
Vaimõisa-Ohukotsu tee nr 5040001
teid nimekirjast välja, kui
(osaline)
hankemaksumus
ületab
Turbaraba tee nr 5040084
planeeritud rahalist mahtu.
Saeveski tee nr 5040078
Sõtke-Rangu tee nr 5040052
Teedespetsialist
Märjamaa-Sõtke tee nr 5040051
2021. aasta objekt.
Annika Urbel
(osaline)
Foto: A. Mürk
Tolliveski tee nr 5040045
Kivestu-Kalda tee nr 5041177
Maidla ringtee nr 5040205
Ketu tee nr 5041020
Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja
Põllusmaa tee nr 8840329
Märjamaa valla 2022. aasta eelarvest
Sooääre tee nr 8840330
Paljasmaa tee nr 8840041 (osaline)
MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE
Kojastu tee nr 8840042 (osaline)
Anni tee nr 8840056
TOETUSTE TAOTLEMISE
Raba tee nr 8840073 (osaline)
II VOORU
Pikani tee nr 8840014
Vänto tee nr 8840019
Vormikohased taotlused esitada
Naravere tee nr 8840018 (osaline)
1. juuniks (k.a) 2022
Kalda tee nr 8840211
Tõrvaaugu tee 8840017
Märjamaa Vallavalitsusele aadressil
Rõika tee 8840397
marjamaa@marjamaa.ee
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Folgi korraldajad võtavad rõõmuga vastu
uusi ideid ja vabatahtlike abi
Ettevalmistused
Märjamaa valla suve suursündmuseks algavad õigupoolest kohe
pärast eelmise festivali lõppemist. Nagu ikka toimuvad
Märjamaa Folk ja Märjamaa
Päevad augusti esimesel nädalal, seekord 4.–7. augustil. Märjamaa Päevad tulevad juba 25.
korda, folk saab 17-aastaseks.
25. aprillil said Märjamaa
rahvamajas kokku mitme
valdkonna esindajad, et rääkida ettevalmistustest, jagada
ülesandeid ja otsida ka uusi
ideid. Märjamaa rahvamaja juhataja Merle Voolaid andis ülevaate esialgsetest plaanidest
ja kokkulepetest.
Festival jätkub väljakujunenud moel. Neljapäeval pärast avamist ja kaunite kodude
tunnustamist on keskväljakul
valla kooride kontsert, kus
kaasa laulma on oodatud ka
pealtvaatajad. Laulude valik
on seekord seotud rohepöördega. Kõlas ettepanek laulda
ka peakontserdil mõned ühislaulud. Positiivne kogemus
on juba olemas: pealtvaatajad
haakusid eelmise peakontserdi lõpus ilusti, kui neil paluti
kaasa tantsida. Nüüd saaks
esinejaid ja publikut liita lauluga.
Festivaliklubid neljapäeval
ja reedel toimuvad jätkuvalt
keskväljakul, et ümber kolimisega mitte lõhkuda õhtu eelmiste sündmuste ajal tekkinud
mõnusat õhkkonda.
Reedel on laste- ja noorte-

Koosolekul anti ülevaade folgipeo ettevalmistustest.
Foto: Reet Saar
päev koos tegevuste ja spordivõistlustega lastele. Naiskodukaitse eestvedamisel antakse
samal õhtul start ööorienteerumisele. Laupäeval toimuvad
spordivõistlused täiskasvanutele ning keskväljakul on
käsitöölaat ja lemmikloomade
näitus. Raamatukogust saab
soetada endale soodsa hinnaga lugemisvara. Oodata on
midagi tehnikaga seotut, mis
võiks rohkem pakkuda huvi
meestele.
Kodukohvikuid kutsutakse oma õuedel avama kogu
peonädala jooksul ning neljapäeval ja reedel keskväljakul.
Folginädalat jääb lõpetama
traditsiooniline lõõtspillipäev,
mis sel aastal toimub teistkordselt Leho Laaseri õuel
Uus-Neeva talus Valgu külas.
Alati tahetakse teada, kes
meile seekord esinema tulevad, aga külaliskollektiividega
käivad veel läbirääkimised.
Kindlasti on kohal ansambel

Untsakad,
Lõõtsavägilased,
Antsud ja Wäega Ea Bänd.
Öökino on rahvas väga
hästi vastu võtnud, et ikka ja
jälle üle vaadata eesti filmiklassikasse kuuluvaid linateoseid. Arutelus kõlas ettepanek
korraldada küsitlus, millist
filmi seekord näha soovitakse.
Peo sündmusi on alati jäädvustanud fotograafid, aga korraldajad soovivad, et inimesed
jagaksid ka oma fotosid, sest
nii saab pildigalerii veel mitmekesisem.
Märjamaa päevade ja folgi vallapoolne eelarve on 21
000 eurot. Siia lisandub veel
viie projekti toetusest saadud
13 700 eurot ning omatulu on
kavandatud 6000 eurot. Kõik
sündmused peale peakontserdi on pealtvaatajaile tasuta ja
kontserdi pileteid on hoitud
sama hinnaga juba aastaid.
Eelmüügist on võimalik pilet
osta õpilasel ja pensionäril 8
euroga, täiskasvanul 10 euro-

ga, samal päeval on pileti hind
15 eurot. Viimased aastad on
näidanud, et eelmüügist ostetakse peakontserdi pileteid
üha vähem. Hinnavahe eelmüügi ja kohapeal ostetud pileti vahel ei ole paljudele enam
nii oluline, mistõttu tehakse
otsus kontserdile minna viimasel hetkel. Koosolekul pakuti välja, et piletite eelmüüki
võiks korraldada lisaks Märjamaale ka valla teistes keskustes.
Eelmisel aastal korraldas
Märjamaa rahvamaja ülevallalise küsitluse, et saada teada inimeste ootusi, arvamusi
ja ettepanekuid folgipeo osas.
Tänavu viis rahvamajas praktikal olev Romi Buusmann
läbi küsitluse noorte hulgas,
et uurida, millised on nende
ootused ja soovid folgile. Laekus üle 200 vastuse ja nende
analüüsimine on käsil. Korraldajad on huvitatud, et meie
festival kõnetaks võimalikult
paljusid.
Folgi ajal on väga palju
suuremaid ja väiksemaid töid,
mille tegemisel iga kätepaar
ära kulub. Oma panuse annab
kohalik õpilasmalev ja rahvusvaheline noortelaager, aga
teretulnud on kõik, kes on valmis vabatahtlikuna appi tulema. Endast võib märku anda
Märjamaa rahvamaja meilile
marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee.
Reet Saar
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Käsil on Märjamaa staadioni uuendamine

A

prillikuu alguses
algas Märjamaa gümnaasiumi staadioni
rekonstrueerimine. Uuendused tehakse n-ö
staadioni välisringil, jalgpalliväljaku osa platsi keskel jääb
endiseks. Töid teeb peatöövõtja TREV-2 Grupp.

Staadionile tuleb kuue rajaga tartaankattega jooksuring. Sellest väljapoole valmib
120 cm laiune asfaltkattega
soojendusala, mida varem pole
olnud. See annab võimaluse
sõita siin ka rulluiskudega.
Väljaku otstesse tuleb kõrgushüppe- ja teivashüppeala,
kolm kaugushüppekasti, ket-

taheite- ja odaviskesektor ja
kuulitõukeala. Staadioni kõrvale tulevad ka võrkpalli liivaväljakud.
Praegu tehakse töid, mis

jäävad uue katendi alla: väljaku drenaaž ja kaablite paigaldus. Pannakse uued äärekivid
ja seejärel asfaltkate.
Märjamaa spordikeskuse

raplamaa/rapla-via-baltica/.
Kehtiv riigi teehoiukava sätestab aastatel 2025–2028 Via
Baltica trassi Märjamaa valla
osas Varbola–Jädivere (2+2
sõidurida) lõigu ehitamise,
seal hulgas nn Jädivere õgvenduse ehituse. Õgvendus tähendab, et tulevane trass hakkab
kulgema teiselt poolt praegust Jädivere Olerexi tanklat.
Kernu–Varbola lõik peaks
minema ehitusse 2029–2030.
Uued liiklussõlmed saavad
järgmised ristmikud: Käbiküla, Varbola, Vaimõisa, Orgita
(Märjamaa uus sissesõit Rapla
tee otsas), Haimre, Konuvere,
Päärdu ja Jädivere. Samas tõdeti, et näiteks sisendhindade
kallinemine, materjalide ja
maavarade puudujääk, järjest
suurenev keskkonnamõju jm
võivad tegelikku ehitusprotsessi mõjutada täna teadmata
ulatuses.
Räägiti ka Via Baltica mõjust ettevõtlusele ja ühistranspordile. Selles osas midagi uut
ja lootustandvat paraku esile ei toodud. Ühistranspordi
peatused viiakse suure trassi
äärest kogujateede äärde, ettevõtlusel tuleb arvestada piirangutega, mis üks kiire trass
endaga kaasa toob. Näiteks

põllumeestel võib trassi ületamine minna pikemaks, sest
mõnedki senised teeotsad,
kust üle sai, pannakse kinni.
Samas, teisest küljest vaadatuna loob trass ka võimaluse senisest kiiremini kuhugi jõuda.
Eraldi negatiivse näitena
toodi seminaril välja Orgital
tanklate vastas Mtreffi planeering, kuhu pidi tulema suur
logistikakeskus, mis aga paljuski riigiasutuste liiga pikaldase asjaajamise tõttu kahjuks
siiani ehitamata on ja ootab
uusi investeerijaid. Lähemalt
vt www.Mtreff.ee. Märjamaalastel on hea teada, et mõeldud
on ka tervisesportlastele ja

juhataja Mart Tilk rääkis, miks
projekteerimine läks pikemaks. Ehitushankes oli kirjas
staadioni miinimumvalgustus
nelja mastiga. Nüüd paigaldatakse kuus masti ja lisaks
paneb ehitaja paika vajalikud
jämedamad kaablid, et tulevikus on võimalik juurde panna
võistluste korraldamise jaoks
lisavalgustused. Muudeti ka
väljaku kastmissüsteemi, mille tulemusel saame kasutada
kastmisrobotit.
Ehitajaga sõlmitud lepingu
järgi alustati töödega 3. aprillil ja ehitustööde kestus on 3
kuud.
Reet Saar

Foorumil räägiti Via Baltica tulevikust
Rapla riigimajas peeti 22.aprillil Rapla- ja Pärnumaa
omavalitsusliitude, ettevõtlusorganisatsioonide ja Eesti
riigiasutuste poolt korraldatud ühisfoorum „Tuleviku Via
Baltica – kas särav vaateaken
või… Kiire vaade kiirele teele“.
Esinejaid oli nii riigikogust,
omavalitsusliitudest, Transpordiametist, ühistranspordi
keskusest, ettevõtlusorganisatsioonidest, ettevõtjate poolelt kui ka omavalitsustest.
Meenutuseks:
tänavu
möödub kümme aastat Tallinna–Pärnu–Ikla maantee, mida
on hakatud nimetama ka Via
Balticaks, uue teemaplaneeringu avalikustamisest Märjamaa valla osas (planeeringus
nimetatakse seda Raplamaa
osaks). Pärnumaal avalikustati planeering veel aasta varem.
Seega sai foorumil ülevaate
sellest, mis on kümne aasta
jooksul toimunud ja muutunud. Praegu kehtiv Rapla
maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4
(E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via
Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0–92,0″ kehtib
aastast 2016 ja on kättesaadav
https://maakonnaplaneering.
ee/maakonna-planeeringud/

looduses jalutajatele – turvalised juurdepääsud järtade radadele saavad üle Via Baltica
olema, näiteks ka tunneli näol.
Via Baltica kogu trassi ehituse
tehniliselt poolelt paistavad
suuremad probleemid olema
Pärnumaa poolel.
Foorumit kajastas ka
27.aprilli Raplamaa Sõnumid.
Kokkuvõttes võtame teadmiseks, et lähema nelja-viie aasta
jooksul saab Märjamaa valla
piires Tallinna ja Pärnu suunal
ikka veel vana head maanteed
mööda tavalise 90 km/h kiirusega sõita.
Abivallavanem Villu Karu
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Ettevõtjad tegid vallale koostööks ettepanekuid

M

ärjamaa Ettevõtjate Piirkondlik
Ühendus (MEPÜ)
sai alguse 2000.
aastal. Eelmisel nädalal peeti
Vana Bussika pubis oma aastakoosolekut, kus kinnitati
aastaaruanne ja räägiti käesoleva aasta plaanidest.

Mullu oli ühendusel 34
liiget. Eelmisel aastal liitusid
MTPÜga Tahelites OÜ ja OÜ
Nurme Sahver. Välja astus tegevuse lõpetanud Timberston
Ehitus. 2022. aasta alguses astus liikmeks Eero Praksi Tooma talu. Praegu on ühendusel
35 liiget.
MEPÜ tegutseb väljakujunenud viisil, mis tähendab
aastakoosoleku kõrval oma
suvepäevi ja jõulupidu, koolitusi ja teatrireise. 2021. aasta
oktoobris
ettevõtlusnädala
ajal kutsuti esinema Riina
Raudsik, kes rääkis emotsioonide mõjust füüsilisele tervisele. Valimiste eel toimus
ettevõtlusdebatt „Ettevõtlus
Märjamaa vallas täna, homme, ülehomme“. Novembrikuu
koolitusõhtul jagas Andero
Kullerkupp teadmisi, kuidas
vähendada
mikrojuhtimist.
Koolitused tulevad ka käesoleval aastal.
Ühingu aastamaks oli pikalt püsinud muutumatuna.

Mõningase diskussiooni järel
otsustati see tõsta 100 eurolt
120 eurole. Sisseastumismaks
jäi endiseks – 50 eurot.
MEPÜ juhatuses oli seni
seitse liiget, kelle volitused
kehtivad kaks aastat. Seoses
Timberston Ehitus OÜ liikmelisuse lõppemisega kutsuti
juhatuse liikme kohalt tagasi
Mart Tilk. Otsustati, et valimiste vahepeal uut liiget asemele ei valita ja juhatus jätkab
sel aastal kuueliikmelisena.
Juhatuse esimees on Andres
Jõessar, liikmed Raivi Laaser,
Eve Raudnagel, Eneli Niinemäe, Jaan Parve ja Kersti Petjärv.
Kolm koostööideed vallaga

Koosolekule oli kutsutud Märjamaa abivallavanem Villu
Karu, kes oma ametijuhendi
kohaselt koordineerib ettevõtjate, kolmanda sektori ja vallavalitsuse vahelist koostööd.
Karu rääkis ebastabiilsest
olukorrast, mis kahel viimasel
aastal on Covidi ja praeguse
Ukraina sõja tõttu muutnud
hanked oluliselt kallimaks.
Vestluse käigus pakuti välja kolm ideed, kus omavalitsus saab ettevõtjaid toetada.
Esiteks, Märjamaa vald võiks
planeerida oma eelarvesse
ettevõtlustoetuse sarnaselt

Esiplaanil pubi Vana Bussikas omanik Aivar Kivissaar.
Ettekande tegi MEPÜ juhatuse esimees Andres Jõessaar,
protokollis ühenduse sekretär Janika Liländer.
Taustal jooksid fotod MEPÜ hiljutisest reisist maailmanäitusele EXPO. Sellest lähemalt järgmises lehenumbris.
Foto: Reet Saar
Lääne-Nigula vallaga (https://
www.laanenigula.ee/valla-ettevotlustoetus).
Toetuse sihtgrupiks on
Lääne-Nigula valla füüsilisest
isikust ettevõtjad, äriühingud
ja tootmisega tegelevad mittetulundusühingud. Toetust
antakse väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel laatadel
ja messidel osalemiseks; juurdepääsuteede korrastamiseks
ja ruumide kohandamiseks;
võrkudega liitumiseks (vesi- ja
kanalisatsioon, elekter, side,
sh andmeside) ja seadmete
soetamiseks. Iga taotlusega
kaasneb omaosalus.

Korduvalt on MEPÜ liikmed arutanud, kuidas kaasata
ühingu tegemistesse rohkem
noori ja suurendada koostööd
vallaga. Teiseks lepitigi kokku korraldada sügisel Märjamaal ettevõtlusnädala raames
MEPÜ ja valla koostööna ettevõtluskonverents.
Kolmas idee puudutas
töötervishoidu. Vallavalitsus
võiks olla see, kes koordineerib töötervishoiu teenuse osutamist piirkonnas. Ettevõtjad
annavad oma vajadusest töötajate tervist kontrollida valda
teada ning teatud perioodilisusega tellib vald Märjamaale
mobiilse tervishoiubussi. Teenuse eest tasuksid mõistagi
ettevõtjad ise, kuid vallal oleks
info kogumise ja koordineerimise roll. Abivallavanem lubas
need ettepanekud edasi anda.
MEPÜ sõidab augusti alguses Ahvenamaale, et tutvuda
sealsete ettevõtetega. Kaasa
kutsuti ka vallavalitsuse töötajaid, et omavahelist läbikäimist veelgi tihendada. Kõnekas oli aastaaruande esitluse
lõppu lisatud Eleanor Roosevelti mõttetera: „Tuletiku
süütamisest on sageli rohkem
abi kui pimeduse kirumisest.“
Niimoodi võiks võrrelda ka
ettevõtjate ja valla tihedama
läbikäimise uut algust.
Reet Saar
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Marko Mihkelson rääkis Ukraina teemadel

P

Sama aasta detsembris toimunud referendumil oli üle 90% rahvast iseseisva Ukraina poolt.
Mihkelson meenutas sündmuste arengut ja pingete kasvu aastate jooksul. Ta tõi
välja, et käimas on sõda Ukraina alistaVestluse põhiteemad keerlesid en- miseks ja ühtlasi ka läänemaailma vastu.
nekõike Ukrainas toimuva sõja ümber. Lääneriikide suhtumine on kahe sõjakuu
„Ukraina sündmused polnud möödapääs- jooksul palju muutunud: kui enne ei tahtmatud, kuid Venemaa enda areng viis nud mõned riigid Ukrainale relvastust
selleni. Impeeriumi taastamise ihalus on anda, siis nüüd seda tehakse.
Vene DNA-s sees. Sõda Ukrainas on kest„Ukraina sõjas tuleb varuda kannanud juba kaheksa aastat. Venemaa alustas tust ja olla valmis, et sõda jääb kestma
seda, kui annekteeris 2014. aastal Krim- pikemaks ajaks,” ütles Mihkelson. Saalist
mi ja Ida-Ukraina. Nüüd ründas Venemaa esitati talle aktiivselt küsimusi. Üks puutäisjõuga, sest praegune juhtkond tahab dutas Vene juhtide ähvardusi kasutada
taastada kunagise impeeriumi. Selleks tuumarelva. Mihkelson lausus, et Venepeab Ukraina kas tükeldama või oma maad ei tohi karta. „Minu soovitus on mitkontrolli alla saama,” rääkis Mihkelson.
te alluda hirmudele ja kartustele. Eestil
Ukraina tegi oma valiku 24. augustil on tubli kaitsevägi, meil on suurepärane
1991, kui kuulutati välja riiklik iseseisvus. luure, lisaks NATO kaitse ja lisakaitse, kui
ka Soome ja Rootsi
liituvad NATOga,”
Märjamaa Vallavalitsus
Kasuks tuleb kultuurialane
ütles Mihkelson lõkuulutab välja
kõrgharidus või töökogemus
petuseks.
avaliku konkursi
valdkonnas ja eelarvelise
Kaks
tundi
MÄRJAMAA VALLA asutuse majandamisel, meesmöödusid kui linkonna juhtimise kogemus ja
RAHVAMAJA
oskus näha kultuurivaldkonna
arengut laiemalt. Kasuks tuleb
JUHATAJA
isikliku sõiduauto kasutamise
vaba ametikoha täitmiseks.
võimalus ja vähemalt ühe
võõrkeele oskus.
Rahvamaja juhataja põhiülesanneteks on rahvamaja ja kino
Kandideerimiseks esitada
tegevuse juhtimine, asjaajajärgmised dokumendid:
mise korraldamine, arengu– CV;
suundade väljatöötamine ja
– haridust tõendava dokumenellu rakendamine, rahvamaja
di koopia;
eelarve koostamine ja igapäe¬ visioon Märjamaa Valla Rahvane majandamine. Samuti
vamaja tulevikust;
kohaliku kultuuri- ja seltsielu
– muud dokumendid või maedendamine, isetegevus- ja
terjalid, mida kandidaat peab
huvialaringide töö korraldaoluliseks.
mine, projektide koostamine
kultuurilise tegevuse arendaDokumentide esitamise tähtmiseks.
aeg on 17. mai 2022.
Sobival kandidaadil on:
Kandideerimisdokumendid
• kõrgharidus kultuuritööd
saata digiallkirjastatult
toetaval erialal;
e-posti aadressil
• otsustus- ja vastutusvõime;
marjamaa@marjamaa.ee või
• väga hea suhtlemis- ja
Märjamaa Vallavalitsusele
eneseväljendusoskus eesti
aadressil Tehnika 11, 78304
keeles;
• oskus efektiivselt planeerida Märjamaa, märgusõna „Märjamaa rahvamaja juhataja“.
tööaega ja -protsessi;
• suutlikkus algatada uusi
Lisainfo:
ideid ja neid ellu viia;
kultuurinõunik Heli Lints,
• arvuti kasutamise- ja projekheli.lints@marjamaa.ee,
tide kirjutamise oskus.
tel 5305 7735

oliitik ja endine ajakirjanik Marko
Mihkelson on Varbola rahvamajas
mitmel korral esinemas käinud.
Järjekordne kohtumine 28. aprillil
tõi teda kuulama umbes 40 inimest.

nulennud. Juttu oleks jätkunud kauemakski.
Reet Saar
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Brüsselis sai tutvuda poliitikute ja diplomaatide tööga

A

prillikuu 21. ja
22. päeval viibis
Brüsselis Märjamaa
gümnaasiumi esindus. Eesmärgiks oli tutvuda
Euroopa parlamendi ja Eesti
alalise esinduse tööga.

Brüsselis käisid õpetajad
Tiina Tanseri, Lilija Takking,
Sirje Ehrenpreis, Moonika
Lõhmus, Merilin Pihu ja Ülle
Kasemaa. Õpilasi esindas Liis
Lehesalu. Kaasas oli ka vallavalitsuse haridusnõunik Katri
Buht.
Esimesed
kokkulepped
tutvumisreisile minemiseks
tehti juba kaks aastat tagasi,
kuid koroonapiirangute tõttu sai sõit teoks alles nüüd.
„Eesmärk oli tutvuda Euroopa
Parlamendi töökorraldusega,
et seda teadmist ainetundides
edasi jagada. Oleks tahtnud
rohkem õpetajaid kaasa võtta, aga me olime vaid üks osa
Eesti 40-liikmelisest grupist,“
ütles T. Tanseri.
Grupi võttis vastu saadik
Marina Kaljurand. Ta tutvustas Euroopa parlamendi tööd
ja oma komisjoni. Kaljurand
rääkis veel naiste õiguste kaitsest, kuna see teema on talle
hingelähedane. Kaljurand korraldas külalisgrupile ka õhtusöögi. Selle jooksul jõudis ta
suhelda kõigi laudkondadega.
Oli huvitav kogemus näha poliitiku oskust suhelda nii palju-

de inimestega viisil, et keegi ei
jää kõrvale.
„Saadik saab kutsuda endale praktikante mistahes
liikmesriigist. Meeldiv oli
kuulda, et Kaljurand valib alati
praktikandid Eestist, et pakkuda meie noortele uut kogemust,“ rääkis K. Buht.
Teise päeva sihtpunkt oli
Eesti Alaline Esindus Euroopa
Liidus juures. Seal rääkis Eesti suursaadik Aivo Orav, kuidas ja missuguste pingutuste
hinnaga valmivad Euroopa
liikmesriikide juhtide ühised
otsused. Palju oli juttu Ukraina sõjast ja Orav selgitas, kuidas riigid lepivad kokku sanktsioonid agressori vastu.
„Euroopa Parlamendi ja
Eesti Alalise Esinduse Euroopa Liidus juures külastamine
aitas mõista, kui oluline on
hea keeleoskus ja haridus.
Tänu sellele on inimesel palju
rohkem võimalusi, et leida töökoht, mis on täis väljakutseid
ja põnevust, olles samal ajal
südamelähedane. See reis aitas mõista, et tulevikuvalikud
ei pea langema vaid igapäevase
ja turvalise kasuks, vaid oma
unistuste nimel peab tegema
ka otsuseid, mis on ebatavalised ja riskantsed, kuid need
võivad tuua ellu palju rohkem
rõõmu ja põnevust. Brüsselis
käik innustas seadma endale
kõrgemaid eesmärke ja nende
nimel vaeva nägema, et anda

Merilin Pihu, Katri Buht, Ülle Kasemaa, Marina Kaljurand,
Moonika Lõhmus, Tiina Tanseri, Liis Lehesalu, Sirje Ehrenpreis ja Lilija Takking.
Foto erakogust
oma panus ühiskonna arengusse ja heaollu,“ võttis oma
muljed kokku 9. klassi õpilane
Liis Lehesalu.
Sirje Ehrenpreis lisas,
et see oli hariv ja silmaringi
arendav reis. Katri Buhti sõnul
oli huvitav kuulda ja võrrelda, kuidas väljendusid poliitik
Kaljurand ja diplomaat Orav
– poliitik oli oma sõnades otsekohesem, diplomaat pehmem.
„Oli huvitav teada saada
diplomaadi ja parlamentääri
tööst. Meil on, mida tundides
õpilastele edasi rääkida,“ ütles Tiina Tanseri. Ta lisas, et
jätkab tegutsemist selle nimel,

et rohkem viia meie õpilasi Euroopasse ja teha koostööd koolide vahel.
Brüsselis oli käes soe ja
õiterikas kevad. Linnaekskursioonil vaadati üle Brüsseli
vanalinn. Magusat vahvlilõhna lööb Brüsseli tänavatel
kõndides ninna igal sammul.
Hommikusöögi ajal sai endale ise küpsetada krõbedaid
vahvleid. Üllatuslik ja tore oli
näha vabaõhu tantsupidu, kus
muusika mängis ja inimesed
lihtsalt tantsisid tänaval ladina rütmide saatel.
Reet Saar

Märjamaa vald tutvustab end Postimehe veebis
Postimees pakkus valdadele võimalust tutvustada end lehe veebiväljaandes ja Märjamaa vald haaras pakkumisest kinni. Nüüd
ongi www.postimees.ee sisuturunduse rubriigis meie tekst
pealkirjaga „Märjamaa vallas on lugusid. Tule ja loo koos meiega
oma lugu“. Kirjutist täiendavad ilmekad fotod meie valla fotograafidelt.
Kõige suurema ettevalmistustöö tegi ära vallavalitsuse infoja välissuhete spetsialist Tiina Gill. Kohalikud inimesed on selle
teksti juba üles leidnud, jaganud sotsiaalmeedias ja andnud positiivset tagasisidet. Järgmisel nädalal on Märjamaa valda tutvustav tekst 10. ja 11. mail koguni Postimehe veebis esiplaanil.
Muide, Postimehest anti teada, et alates 28. aprillist, kui lugu
üles pandi, on poole nädala jooksul seda loetud ligi 5000 korda ja
et see on väga hea tulemus. Lugege ise ja andke teistelegi teada!
Head reklaami pole kunagi liiga palju.
Reet Saar

Pildivaliku juhatab sisse Meelis Koksi foto äikesetormist
Mõisamaal.
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Rapla maakonna meistriks saalihokis
tuli Märjamaa Valla Spordikeskuse meeskond

A

prillis lõppes
Märjamaa saalihoki
meskonna hooaeg.
Jõudsid lõpule Rapla
maakonna meistrivõistlused.

Sadolini spordihoones toimunud finaalmängude tulemusena krooniti teist korda
ajaloos maakonna meistriks
Märjamaa VSK, kes alistas viimases mängus tulemusega 6 :
3 Montonissa võistkonna.
Maakonna medalivõitjad
selgitati sellel hooajal esmakordselt play-off süsteemis ja
kahe võiduni kestvas seerias.
Kõige otsustavamad mängud
oli Märjamaa VSK ja Montonissa vahel, kes mõlemad lootsid
tulla võitjaks hooajal 2021/22.
Esimese, Märjamaa spordihoones toimunud mängu võitis
samuti Märjamaa 4 : 3.
Märjamaa VSK esikohta
võib võtta ootuspäraselt, sest
näidati kindlat mängu nii oktoobris alguse saanud põhiturniiril kui ka nüüd, kevadistel
medalimängudel.
Raplamaa meistrivõistluste põhiturniiril osales seitse
meeskonda, kellest edasi playoffi pääses neli. Märjamaa või-

tis kõik põhiturniiril peetud
kuus mängu.
Paralleelselt
heitlusega
esikoha peale käis võitlus ka
Raplamaa meistrivõistluste
kolmandale kohale. Seal võitis
Rapla Kepiklubi kahe mängu
kokkuvõttes Kaitseliidu Rapla
malev/Kehtna SK-d. Esimene
mäng lõppes tulemusega 7 : 5
ning teine 7 : 4 Rapla Kepiklubi
kasuks.
Raplamaa meister hooajal 2021/22 Märjamaa
SK
mängis
koosseisus:
Ellikar Eensalu, Erti Eensalu,
Mart Tilk, Indrek Karotamm,
Aivar Metsmaa, Erki Aruksaar,
Reigo Andok, Valeri Šipulin,
Kaspar Sale, Rene Abel, Tõnis Põder, Alar Siiber, Arnold
Laatspera, Madis Niinemets,
Karl Kristo Leinuste, Toomas
Jaaniste, Rasmus Laatspera,
Rainer Komi, Siim Viisut, Oliver Raudnagel, Märt Käär, Rait
Tilk, Richard Kuum.
Võistkonna kapten, treener ja esindaja on Toomas Jaaniste.
Raplamaa meistrivõistluste
paremusjärjestus
2021/22:

Hooaja viimases mängus osalenud Märjamaa SK võistkonna
mängumehed.
Foto erakogust
1. Märjamaa SK
2. Montonissa
3. Rapla Kepiklubi
4. Kaitseliidu Rapla malev/
Kehtna SK

Hooaja kokkuvõttes anti
välja ka viis eriauhinda:
Turniiri MVP: Mart Tilk,
Märjamaa
Hooaja parim noormängija: Märten Laurimaa, Monto-

nissa
Kohamängude
resultatiivseim naismängija: Kristi
Toomla, Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK
Kohamängude resultatiivseim meesmängija: Tõnis Põder, Märjamaa
Kohamängude parim väravavaht: Märt Käär, Märjamaa
Toomas Jaaniste

Mudilased matkasid Sipa pärna juurde
Eelmisel nädalal käisid Sipa
Kurepesa ja Laukna Linnupesa rühmade lapsed südamenädala raames ühisel matkal
Sipa pärna juurde. Kuigi pärn
asub lasteaiast vaid ligi 2,5 km
kaugusel, polnud paljud lapsed seal varem käinud. Saime
teada, et pärna vanuseks on
arvatavalt umbes 600 aastat.
Kui varem oli pärnal seitse
tugevat haru, siis tänaseks on
neist alles vaid viis. Vanasti
peeti pärna ohvripuuks, selle
tõenduseks on osaliselt puu
juurte alla peitunud suur ohvrikivi ja ka lähiminevikus puu
okste külge seotud lindikesed
ning kivile jäetud nukuke. Nii
viisime meiegi ohvrikivile oma
kingituse – veidike leiba ja soola, et pärnahaldjad hoiaksid

Matkajate ühispilt Sipa pärna juures.
meist eemal kõik haigused ja
muu halva.
Teel pärna juurde peatusi-

me korraks ka Sipa silla juures. Kui tavaliselt oleme harjunud sellest lihtsalt üle sõitma,

siis seekord saime seda veidi
lähemalt uurida. Uueks teadmiseks sai see, et Sipa silla
ehitamist alustati täpselt 120
aastat tagasi ja see on viimasena ehitatud meie rahvuskivist paekivist sild Eestis, sest
edaspidi hakati sildu ehitama
betoonist.
Matka lõpetas väike piknik pärna juures. Kuigi ilm oli
üsna jahe ja tuuline, pidasid
meie väikesed 2–7aastased
matkajad vapralt vastu. Tagasi
lasteaeda sõitsime onu Veljo
bussiga. Matka kokkuvõtteks
maalisid Sipa Kurepesa lapsed
järgmisel päeval oma pildid
Sipa ohvripärnast.
Sirje Viljastu

4. mai 2022
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Jüriöö jooksule tuli seitse võistkonda
Jüriöö jooksu protokoll
VÕISTKOND / AEG
PÄÄRDU JÜRID 5,40,0
Marten Kalmus, Ermo Suurkask,
Mari-Liis Kalmus, Kristjan Väljaots,
Tessa Cathlen Tammik, Kristi Väljaots
SPORDIKA MIX 5,51,7
Grit Oss, Ülle Kokla, Ats Vanker, Lea
Järveoja, Mart Tilk,
Mattias Kivisild

Jüriööjooksu esikolmiku võistkonnad.
Foto: Kristi Kivisild
29. aprillil toimus Märjamaal traditsiooniline Jüriöö jooks.
Teatevõistlusest võttis osa 7 võistkonda kokku 42 jooksjaga. Korraldajate püüd
oli tuua jooksma pere- ja sõpruskondi läbi
mitme põlvkonna – võistkonna moodustasid 2 meest, 2 naist ja 2 noort vanuses
kuni 15 aastat.
Kuna jooks sattus koolivaheajale, oli
noorte kaasamine võistkonda pigem väljakutse, sest paljud jooksuhuvilised olid
koolivaheajaks juba muid plaane teinud.
Lisaks reede õhtu ja vilu ilm – vabandusi
leidub ikka!
Seda suurem rõõm oli nende seitsme
võistkonna üle, kes ei pidanud paljuks
oma reede õhtut lõbusa jooksuvõistlusega
sisustada.
Jooksu kogupikkus oli 2 km, mis jagati

ära kuus jooksja vahel. Ava- ja lõpuvahetuse tegid noored jooksjad, ülejäänud etapid jagasid omavahel kogenumad jooksusõbrad.
Võistlema motiveeris võitja võistkonnale auhinnaks määratud imemaitsev tort
ja esikolmiku medalid. Kõikidele osalejatele oli kosutuseks pudel Oshee spordijooki ja loosiauhinnad toetajatelt. Neid jagus
kõigile võistkondadele ja paljud said isegi
osa kahest loosivõidust. Selle kõige eest
suur tänu toetajatele: JATS AS, Coop Konsum Rapla, Breden, Oshee spordijoogid,
Märjamaa ujula, Märjamaa rahvamaja!
Medalid riputas võitjatele kaela Märjamaa vallavanem. Jooksjaid ergutas päevajuht Tarmo Tammus.
Märjamaa Valla Spordikeskus

AVATUD iga päev 9–18
Müügil suur valik võõrasemasid, kannikesi, ampleid, amplitaimi, seemneid,
maasika- ja vaarikataimi,
uusi sorte noori viljapuid, ilupuid-põõsaid, turbaid, mulda, väetiseid
ja palju muud aiakaupa.
Tule
uudistama!
Infot saate ka taimeaeda lahtiolekuaegadel otse helistades 5855 4917
ja FB-s Märjamaa Taimeaed

RÕÕMSAD JÜRID 5,57,5
Rasmus Kuik, Veronika Vodolaztsenko, Anželika Vodolaztsenko, Janis
Tõldmaker, Margus Liiva, Ketriin
Kerner		
JASSUD		
6,05,1
Max Udusalu, Jane Udusalu, Meelis
Udusalu, Mairi Mehikas,
Jaanus Jässi, Marten Jässi

UDUKAD
6,14,6
Helena Tarkijainen, Gerli Raspel, Markus Udusalu, Merit Udusalu, Martin
Udusalu, Mirtel Udusalu
VÄLEJALAD
6,32,4
Kaisa Kuusk, Joonas Asumets, Riina
Asumets, Eneli Vahur, Anti Asumets,
Sandra Vahur

KONSUMI TÖÖKAD MESILASED 		
		6,56,2
Hans-Mihkel Pikani, Rain Saar, Leana
Van-Gruysen, Markus Saar, Maarika
Rüütnurm, Gregor Nilisk
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Head vanatehnika huvilised!
On aeg üle vaadata
oma traktorid, autod,
mootorrattad jne.
Sillaotsa muuseum kutsub
teid 21. mail kell 12.00
oma uunikumidega

MUUSEUMISSE
PEREPÄEVALE

Kes on ettevõtmisest huvitatud, palume anda endast märku
muuseumi varahoidjale Meelis Remmelile
telefonil 56 606 176.

KORVTÕSTUKI
TEENUS
Tel 526 6518
Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust
koduaedades, ühistute ja
äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa –
5399 3595.

4. mai 2022
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Märjamaa valla uus fotokonkurss püüab
pildile loodust eri aastaaegadel

K

uulutame välja fotokonkursi „Fotopäevad
2022–2023 Märjamaa
vallas“.

Teema AASTAAJAD. Kuna
meie kliimavöötmes on neli
aastaaega, siis jaguneb üldteema omakorda alateemadeks:
KEVADINE ÄRKAMINE, SUVINE KÜLLUS, SÜGISENE KÜPSUS, TALVINE VAIKUS.

Tähtajad
Kõigil alateemadel on oma
tähtaeg. Suvepildid saatke
meile hiljemalt 23. septembril
ja sügispildid 21. detsembril,
talvepiltide saatmise viimane
tähtaeg on 20. märts 2023 ja
kevadpiltidel 2. mai 2023.
Tingimused piltidele:

• konkursile on oodatud ainult
loodusfotod;
• fotod peavad olema tehtud
ajavahemikul 3. mai 2022 –
2. mai 2023;
• maksimaalse suurusega jpg
või tiff fail, mille pikima külje pikkus on vähemalt 2000
pikslit;
• fotod peavad olema tehtud
Märjamaa valla piirides;
• elementaarne digitöötlus
(värvide ja kontrastsuse
korrigeerimine,
sensori mustuse eemaldamine,
croppimine) hea maitse piirides lubatud, pildil olevate
esemete eemaldamine ja
taustade vahetamine jms ei
ole lubatud;
• iga osaleja võib esitada kuni
3 fotot iga aastaaja kohta
(kokku 12).
Pildistada võib nii fotokaamera, telefoni kui ka tahvelarvutiga. Osalema ootame kõiki
– nii täiskasvanuid kui ka lapsi
ja noori.
Näitus
Fotopäevade
piltidest
koostame Märjamaa rahvamaja Ly galeriis näituse, kus on
esindatud kõik osalejad vähe-

malt ühe pildiga ning konkursi
parimad fotod.
Kalender

Märjamaa valla 2024. aasta seinakalendri sisustate teie,
kes te osalete sellel fotokonkursil!
Hindamine

Konkursile esitatud fotode
puhul hindame teemale vastavust ja kunstilist taset. Kolmele parimale autorile on auhinnad. Esikoha võitnud foto saab
auhinna 300 euro väärtuses.
Eraldi hindame pilte, mille autoriks on lapsed või noored vanuses kuni 16 aastat (k.a) ning
ka neile on auhinnad.
Pildid valib välja seitsmeliikmeline žürii koosseisus:
profifotograaf Lembit Michelson, fotograaf ja alpinist Jaan
Künnap, Tallinna Fotoklubi
liige Toomas Kiige, hobifotograaf Riho Vjatkin, Märjamaa
Nädalalehe toimetaja Reet
Saar ja Märjamaa valla info- ja
välissuhete spetsialist Tiina
Gill. Seitsmes žürii liige selgub

hiljem. Žüriil on õigus jätta
mõni auhind väja andmata või
auhindu ümber jagada.

Fotod saatke kas e-posti
teel tiina.gill@marjamaa.ee
või failivahetusteenuste kaudu (Google Drive, WeTransfer
jt). Fotod võib saata ka CD-le
salvestatuna aadressile Tiina
Gill, Märjamaa vallavalitsus,
Tehnika 11, Märjamaa 78304
või tooge ise kohale ja jätke
sekretäri juurde (II korrus,
tuba 21).
Pange kirja oma täisnimi,
kontakttelefon, e-posti aadress (ja vanus, kui osalete laste- ja noortekategoorias) ning
saatke see meile koos pildiga.
Pildifaili nimi esitage palun
järgmisel kujul: pildi nimi_pildistamise koht_pildistamise

kuupäev, kuu ja aasta. Pilte epostiga saates märkige e-kirja
teemaks: Fotopäevad 2022–
2023. Postiga saates tehke
ümbrikule sama märge.
Kõik esitatud tööd jäävad Märjamaa vallavalitsuse
omandina fotopanka ja meile
jääb õigus neid tasuta kasutada. Piltide kasutamisel nii
kodulehel kui valda tutvustavates trükistes ja mujal, kus
vähegi võimalik, märgitakse
juurde autori nimi.
Head pildistamist ja inspiratsiooni!
Tiina Gill
tel 5621 4608;
tiina.gill@marjamaa.ee

Ostame
metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)
Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee
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Kivi-Vigala kool kutsub kokkutulekule

K

ivi-Vigala Põhikooli 50 aasta juubelile pühendatud
vilistlaste kokkutulek toimub 18 juunil.
Kutsume kõiki Kivi-Vigala
Põhikooli vilistlasi, kunagisi õpilasi ja praeguseid ning
endisi õpetajaid ja töötajaid
suurele vilistlaspeole. Koolimaja uksed on avatud pidulistele alates 16.00. Seejärel
toimub vastuvõtt kutsetega külalistele. Kell 18 algab
kontsertaktus, kus saab
näha erinevaid etteasteid
ja üllatusi kooli vilistlastelt
ning kõikide teadmised paneb proovile põnev onlineviktoriin. Alates 20.00 läheb
tantsuks: kõigepealt saavad
pidulised
tantsupoognaid
teha ansambli Omad Poisid
saatel, seejärel võtab ohjad
enda kätte Retrokiirabi, kelle prioriteediks on kuumad
diskorütmid. Muretsema ei
pea – tantsumuusikat jätkub
varaste hommikutundideni.
Nagu Vigalale kombeks,
mindi peole ikka tordiga. Ka

Varbola rahvamajas
6. mail kell 19.00
Püsijala standup etendus
„Loreida ja mehed”, 5 €
13. mail kell 19.00
Salongiõhtu Karolin Kõrre ja

meie üritus ei saa vaadata
traditsioonidest mööda – iga
lend toob kaasa vähemalt ühe
tordi, mis osaleb tordivõistlusel. Võistlus käib välimuse
peale ja võidab see lend, kelle tort kogub külaliste seas
enim hääli. Peale hindamist
saab kohvi kõrvale võtta tükikese endale meelepärasest
tordist.
Terve õhtu vältel on avatud fotonurk, kus saab pilte
Markus Bachmanniga,
pilet eelmüügist 8 €,
kohapeal 10 €

22. mail kl 18.00
Juuru teatri etendus
„Milleks seda, selleks
mida!”
Lugu sellest, kui erinevalt
inimesed ühte ja sedasama
maailma tunnetavad ehk
O. Lutsu „Nukitsamees 101
aastat hiljem. Autor ja lavastaja Kalle Kõiv.
Pääse 5 eurot

teha ükskõik kellega hing
ihaldab – parima pinginaabriga, lennuga või õpetajaga.
Samuti pildistatakse ja filmitakse kogu sündmust.
Kohapeal olemas puhvet,
mis vastutab selle eest, et
pidulistel ei hakkaks suu kuivama ja kõht korisema.
Osalustasu on kuni 31.
maini 20 € ja alates 1. juunist kuni 17. juunini 25 €,
mille palume tasuda Ki-

Märjamaa
sotsiaalkeskuses
neljapäeval, 5. mail
12.00
Eha Kaljusaare
monoetendus

LOREIDA
JA MEHED
Annetus 4 eurot
(projektile ”Pärimuspaikade austamine”)

vi-Vigala Kooli Vilistlaste Kogu arvelduskontole:
EE294204278623086307
Selgitusse on oluline märkida osaleja ees- ja perekonnanimi ning lennu number.
Peo toimumise õhtul saab
pääsme soetada 30 € eest.
Kohtumiseni 18. juunil
Kivi-Vigala Põhikoolis!
Kivi-Vigala Kooli
Vilistlaste Kogu

4. mai 2022
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Puksiirhaagise rent.
Pöördplaat, pealesõidu
teed, käsivints. Arvel.
Rent 25 € ööpäev.

RPX Auto avas nüüd oma uksed Märjamaal!
Pakume autopesu, rehvivahetust ja müüki ning haagiserenti.
Helista ja broneeri aeg juba täna
tel: +372 529 4444, +372 5804 1995
Asume aadressil Raua 10, Märjamaa.
Leia meid ka sotsiaalmeediast „rpx auto”.
rpx.ee

5683 0840
Ettevõte teostab
büroode, trepikodade,
tööstuspindade,
korterite ja eramajade
remonttöid.
Kogemust üle 10 aasta.
e-post: ehitusou@bk.ru
eesti keeles - 56856774
vene keeles - 58295270

Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal Pärnu
mnt 74 parklas
KARTULIT, METT,
MAASIKATAIMI POTIS,
VAARIKAISTIKUID,
LÕIKENARTSISSE,
VÕÕRASEMASID JA
SARVKANNIKESI
reedel, 6. mail
alates kl 14
laupäeval, 7. mail
alates kl 9
pühapäeval, 8. mail
alates kl 8
Info tel 5681 7035
FB: Märjamaa turg
Ütle naabrile ka!
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K 4.05 kl 16.40 „DOWNTON
ABBEY: UUS AJAJÄRK”
USA ajalooline draama
2.05 (MS –12)
K 4.05 kl 19.00
„TAGURPIDI TORN”
EESTI kogupere draama-seikluspõnevusfilm 1.41 (MS –12)
K 4.05 kl 21.00 „PÕHJALANE”
USA action-draama-seiklusfilm
2.17 (K –14)
N 5.05 kl 17.00
„TAGURPIDI TORN”
N 5.05 kl 19.00
„APTEEKER MELCHIOR”
EESTI ajalooline draama-krimi
1.40 (MS –12)
N 5.05 kl 21.00 „PÕHJALANE”
R 6.05 kl 17.00 „JÄNKUDE
AKADEEMIA: VÕIMATU
MUNAMISSIOON”
USA kogupere joonisfilm
1.16 (L) eesti keeles
R 6.05 kl 18.40 „DOKTOR
STRANGE HULLUMEELSUSE
MULTIVERSUMIS” 3D
USA action-seiklus-fantaasiafilm
2.06 (MS –12)
R 6.05 kl 21.00
„ESKORTTÜDRUKUD”
USA romantiline draama
2.26 (K –14)
P 8.05 kl 15.00 „JÄNKUDE
AKADEEMIA: VÕIMATU
MUNAMISSIOON”
P 8.05 kl 16.30
„TAGURPIDI TORN”
P 8.05 kl 18.30
„ESKORTTÜDRUKUD”
P 8.05 kl 21.10 „DOKTOR
STRANGE: HULLUMEELSUSE MULTIVERSUMIS” 3D
T 10.05 kl 16.00 „JÄNKUDE
AKADEEMIA: VÕIMATU
MUNAMISSIOON”
T 10.05 kl 17.30 „SOO”
EESTI romantiline draama 1.35
(MS –12)
T 10.05 kl 19.15
„TAGURPIDI TORN”
T 10.05 kl 21.15
„APTEEKER MELCHIOR”
K 11.05 kl 17.00 „JÄNKUDE
AKADEEMIA: VÕIMATU
MUNAMISSIOON”
K 11.05 kl 18.40 „DOKTOR
STRANGE: HULLUMEELSUSE MULTIVERSUMIS” 3D
K 11.05 kl 21.00 „TAGURPIDI
TORN”

Inkotuba nõustab tasuta
ja pakub laia valikut abivahendeid
Mis on väga laialt levinud terviseprobleem, nii noorte kui vanemaealiste hulgas, sõltumata soost ? Mis annab
märku paari ootamatu �lgaga näiteks köhimisel, aevastamisel, raskuste tõstmisel?
See on pidamatus. Selle tekkepõhjused võivad olla väga erinevad - kuseteede põle�kud, sünnitamine
eesnäärme probleemid, kroonilised haigused, menopaus, diabeet, neuroloogilised probleemid, vanus, ülekaal
jne. Oluline on teada, et see on terviseprobleem, mi�e loomulikult vanusega kaasas käiv nähtus!
Inkotoast saab infot:
* Kuidas elada kuiva ja lõhnavaba igapäevaelu?
* Mille poolest erineb uriinipidamatuse side tavalisest hügieenisidemest?
* Millise imavusega toode on sulle sobivaim?
* Mida oleks vaja teada probleemi lahendamiseks enne ars� või põieõe juurde minekut?
Küsi julgelt abi, sest meie räägime sellel teemal iga päev.
Spetsiaalsed ja teistele märkamatud pidamatuse abivahendeid on erineva suuruse ja imavusega. Lisaks
pidamatuse toodetele saab Inkotoast ka nahahooldustooteid – puhastamine, massaaž, verevarustus; liikumise
abivahendeid; po�- ja dušitoole; ortopeedilised abivahendid; imavaid aluslinasid; madratsika�eid jne.

Vanaduspensioni ealistele on pidamatuse tooted riikliku soodustusega (ca -40%) –
ostmiseks on vajalik ainult isikut tõendav dokument (ars�tõendit vaja ei ole).
NB! Kauba müük Liikuvast Inkotoast ainult e�etellimise alusel - vähemalt 5 tööpäeva!
Info ja toodete tellimine: 5343 9837, liikuv@inkotuba.ee
Tellitud kauba toob Inkobuss Märjamaa Sotsiaalkeskusesse
5. mail, 2. juunil ja 4. augus�l 2022, kell 11:30 – 12:30.

Kogu tõde pidamatusest, kontak�d ja e-pood: www.kuivaks.ee.

4. mai 2022

21. mai kell 18.00 Märjamaa Gümnaasiumi
juubeliaktus

Märjamaa rahvamajas
3. mai kell 19 Mälumäng
5. mai kell 19 Karini tantsurühmade kontsert
7. mai kell 11.00 Hõbelusikapidu, kutsetega
11. mai kell 11 Lasteteatri
etendus „Kadunud kuningas“, pilet 5 eurot
17. mai kell 10.00 Silmade
kontroll ja prillide müük,
eelregistreerimisega
19. mai kell 17.00 Märjamaa muusikakooli kevadkontsert

29. mai Koduõuede päev,
registreerimisega 20.
maiks
10. juuni Suvealguse pidu
lauluväljakul
23. juuni kell 9 Jaanilaat,
lasteetendus
23. juuni kell 21 Jaanisimman ansambliga Onud
Ly-galeriis
Märjamaa muusika- ja
kunstikooli kevadnäitus
MÕTETES UKRAINAGA

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

Igatsema jäävad ema ja
vennad peredega

Valus on mõelda,
et Sind pole ja iial Sa
meie juurde ei tule..
Mälestame oma sõpra ja
naabrimeest
ROMET HARJAKAT
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Lii ja Keijo lastega

Südamlik kaastunne
perele ja lähedastele kalli
ROMETI
kaotuse puhul.
Raili ja Raido peredega ja
Luule

Nii vaikseks kõik on jäänud...
Armas Velda!
Avaldame kaastunnet
POJA
kaotuse puhul.
Perekond Nõlvak
Südamlik kaastunne Veldale,
Tarmole ja Meelisele
poja ja venna
ROMET HARJAKASE
kaotuse puhul.
Kristi perega
Avaldame kaastunnet
Kajale perega
kalli
ISA, VANAISA ja ÄIA
kaotuse puhul.

Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 4. mai
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 5. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 6. mai
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 8. mai
Leeripüha. Ülestõusmisaja
IV pühapäev
11.00 Missa (Maarja kirik)
 smaspäev, 9. mai
E
7.30 Missa (Maarja kirik)
Teisipäev, 10. mai
7.30 Missa (Maarja kirik)

Parginurga KÜ elanikud
Meie hulgast on lahkunud
Tammelepa talu peremees
ARNO VIIROK

Su kodu on nüüd seal,
kus Linnutee, see helendav
rada, see tähine kee.
Ootamatult on lahkunud
meile kallis
ROMET HARJAKAS
19.12.1979 – 01.05.2022
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Vigala Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti algusega kell 11.00

Südamlik kaastunne
Pille-Riinile.

Jutud jäid rääkimata,
küsimused küsimata ja
vastused saamata...
Armas Meelis,
oleme mõtetes sinuga kui
jätad hüvasti isaga.
ARVI RUS
Sügav kaastunne perele.
Anu ja Joe
Ei ole sõnu, mis lähedase
tagasi tooks, ei ole sõnu,
et võtta kaotuse valu.
Igas kaastundes peitub vaid
tilluke lohutus mõttest,
et sõbrad on teiega.
Südamlik kaastunne
Veldale, Tarmole ja
Meelisele kalli poja ja venna
ROMET HARJAKASE
kaotuse puhul.
Elle ja Urmas

Võeva, Mäliste, Aravere ja
Velisemõisa küla elanikud

Iga lahkumine on raske.
iga teelesaatmine kurb....
Kallid Anu, Meelis, Mihkel,
Kristi ja Jaanika peredega,
oleme teiega sel raskel hetkel, kui jätate hüvasti kalli
abikaasa, isa, äia, vanaisa
ARVI RUSIGA

Kullamaa Püha Johannese
kogudus
Jumalateenistused armulauaga
Kullamaa kirikus pühapäeviti
algusega kell 11.00

Südamlik kaastunne
omastele
ARVI RUSI
kaotuse puhul.
Marje ja Kaido Luhtrest

Naabrid Viikmannilt
Olgu vaikne puudkohin,
unelauluks Sinule...
Mälestame head ja abivalmis
naabrimeest
ARVI RUSI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele
Suurküla, Paaduotsa,
Kõrtsuotsa, Rassiotsa külade
elanikud

Lahkus meie kauaaegne
sõber
ARVI RUS
Mälestus temast ei kustu.
Siiras kaastunne
lähedastele.
Andrus ja Ülle perega
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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

92 Aino Saareste
90 Artur-Johannes Laks
83 Naima Luhtaru
81 Anne Erkma
81 Mai Saarse
79 Maie Kalso
79 Kalev Sagor
78 Sofia Nõlvak
77 Bronje Väärtmaa
77 Aili Loodus
75 Marja Pärila
75 Juta Näpp
70 Mai Saaremäel
70 Milvi Murumägi
70 Mati Enni

Hall lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu.
Lisainfo 5697 5216
Killustiku ja liiva müük Orgital.
Transpordivõimalus. 5452 2449
Müüa talukoht 7 km Märjamaalt
(2,43 ha, tööstusvool, puurkaev).
Tel 5345 2752

Info tel 58511038,
marjamaapood@meietoidukaubad.ee

Lemmiku pood
võtab tööle
PAGARI
Info tel 56687247

ISSN 2613-3253

Soov osta maja Märjamaal.
Tel 5565 3493

TEENUSED
KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 53330556,
korstnahooldus.ee.

Müüa suurte ratastega aiakäru.
Tel 5691 9599
Müüa jalgadel veemahuti.
Tel 5691 9599

Ehitus- ja remonttööd mõistliku
hinnaga. Tel 5258738

Müüa pakendis plekkgaraaž
(Hiina toodang). Tel 482 1995

Müüa remonti vajav bambusest
aiamööbel. Tel 5691 9599
Müüa Bauroci laepaneelid 20 tk
mõõtudega: laius 600 mm, pikkus 4000 mm, kõrgus 250 mm
2021. a hindades. Tel 505 3120

OST

Meie toidukaupade
Märjamaa pood
võtab tööle
MÜÜJAKLIENDITEENINDAJA

Ostan garaaziboksi alevisse.
Tel 5684 2621

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja
viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine
MTR EEH011474
Pakume erinevaid lahendusi
hoonete ja majade ehitusel.
mehitus@gmail.com 53529476

65 Leo Lõhemäe

Hei, hei rõõmsameelne
klienditeenindaja!

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

Ostan vanavara, maale, klaas-,
portselan- ja hõbeesemeid, münte, ordeneid, märke, postkaarte,
fotosid, raamatuid, vaase jne.
Raha kohe kätte. Tel 5353 8982
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.

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, 24/7. Vaata, kes
on hetkel liinil: ennustus.ee.
Muruniitmine Märjamaal ja selle
lähiümbruses. Tel 514 7664

ÜÜRILE VÕTTA
Soovin üürile võtta korteri Märjamaal. Tel 517 1606

ÄRA ANDA
Ära anda kudumisteljed.
Tel 5668 1817

Pärnu mnt 74
Müügil:

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

Makita tööriistad, tarvikud

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
• Autode kiirpesu
al 12 eurost
UUED SUVEREHVID
SOODUSHINNAGA
13”al 36€
14” al 38 €
15” al 45 €
16” al 49 €
17” al 58 €
18” al 69 €
19” al 76 €

Küsi pakkumist!
56 59 824
jansenrehvid@hot.ee

Teen metsa
istutamiseks maapinna ettevalmistamist
ketasadraga.
5647 2620

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 960 eksemplari

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

