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Oma esimesel kontserdil helises uus Estonia
Jaanipäeva eel jõudis Märjamaa rahvamajja tuttuus tiibklaver Estonia. Esmalt peab
hinnaline instrument alati uue
asukohaga kohanema. 2. septembril, kui uus klaver „andis“
oma esimese kontserdi, käis
kohal tehasepoolne häälestaja
ja andis kõlale viimase lihvi.
Peale rahvamaja juhtaja
Kristina Ossi avasõnu vaatas
Märjamaa rahvamaja saali
kogunenud publik hakatuseks
ära video klaveri toomisest.
Seejärel sai sõna Estonia klaverivabriku direktor Indrek
Laul. Ta tänas rahvamaja endist juhatajat Merle Voolaidi,
kes võttis vabrikuga ühendust
sooviga, et rahvamajas oleks
just Eestis valmistatud klaver.
Veel saime teada, et 1893.
aastal valmis klaverivabrikus
esimene mudel. Praegu toodetakse viit mudelit. Estonia on
tema sõnul ainus näide maailmas, kus kaubamärgi nimi lan-

Klaverivabriku juht Indrek
Laul kinkis Estonia klaveri
kujutisega postmarke.
Fotod: Reet Saar

geb kokku riigi
rahvusvahelise nimekujuga.
Ilus kujund on
Estonia nimes
seegi, et est on
ladina keeles
omama, tonia
viitab toonile ehk kokku
osundab Estonia nimi ka
klaveri ilusale
kõlale. Klaverivabriku juht
rääkis, kuidas
Estonia
klavereid
käsitööna tehakse
ja et need on
Euroopa traditsioonide
kohaselt käsitsi valmistatud
instrumentide tipptase. Üle
päeva valmib klaverivabrikus
järjekordne pill ja suurem osa
toodangust läheb ekspordiks.
Laul tõi kingituseks kaasa
margikomplektid. Eesti Post

laseb igal aastal augustikuus
välja margi, millel kujutatu on
rahvahääletusel „Head Eesti
asjad“ valinud välja meie inimesed. 25. augustil ilmunud
margil ongi Estonia klaver.
Esimeseks esinejaks uuel
klaveril sai klaveriduo Arko

Klaveriduo Argo ja Arko liikmed kontserdi järgses vestluses.

Narits ja Argo Jentson. Nad esitasid mitmekesise kava klassikast rokini. Pianistid vahetasid koosmängu ajal jooksvalt
pooli, mängisid käed risti, klaveri all „sibasid“ ja vajutasid
pedaale nende punastes sokkides jalad ning kõike toimuvat
saatsid emotsionaalsed ilmed.
Nad ütlesid, et klaveriduo on
üks kõige raskemaid kammeransambli vorme, et saada
esitus tehniliselt ja kõlaliselt
laitmatuks.
Iga klaverit häälestatakse
ja intoneeritakse esmalt vabrikus mitu korda. Märjamaale toodud klaveri kohta ütles
Indrek Laul pärast kontserti,
et sellel on ilus kandev kõla.
Ta kutsus meie inimesi klaverivabrikusse külla, et oma
silmaga näha, kuidas Estoniad
valmivad.
Reet Saar

2

Märjamaa Nädalaleht

7. september 2022

Tähtis on emotsioonid fotole saada
KALENDRILOOD

S

eptembrikuud saadab
Märjamaa valla kalendris Piret Linnamägi foto
„Aeg ei peatu“.

Millal sai Sinu suurem
fotohuvi alguse?
Ma ei mäletagi hästi. Kõik
oli seotud ikka mu ajakirjanikutööga, mil olin lugusid tegemas. Siis oli loomulik, et sai
ka pildistatud. Esimesed pildid
– mustvalged – tegin tollases
TV 1 stuudios Teet Margnast
ja Kristjan Jõekaldast, kui olin
nendega saate „Ice Dog“ intervjuud tegemas. Selle aja pilte on ikka lahe vaadata – noored ja siredad mehed!
Armastuse
fotograafia
vastu sain tegelikult abikaasalt, kes juba ülikooli ajal pildistas ning mina pimikus siis
„asjalikult” abiks olin, mustvalgeid fotosid ühest kausist
teise tõstsin ja neid kuivama
riputasin. Mu meelest oli see
põnevaim aeg. Mustvalgetes
fotodes on alati mingi salapära ning aeg-ajalt tuleb mulle
peale hoog just mustvalgeid
fotosid teha. Nende puhul on
ka eksimine võimatu! Nii ma
selle maailma avastasin ja ka
ise aastaid hiljem pildistama
hakkasin.
Kas oled iseõppija või
täiendanud end kursustel?
Üldiselt olen iseõppija. Mõned kursused on ka läbitud,
aga muidugi peaks harrastusfotograafina juurde õppima,
sest ei tea ju pooli asjugi. Fotode töötlemine on minu jaoks
veel üsna algelisel moel selge.
Nõuandeid, kuidas teha
head fotot, olen saanud professionaalsetelt fotograafidelt
nagu Sven Tupits, Kalev Lilleorg, Erlend Staub ning kadunud Kristjan Lepalt. Koos
nendega olen olnud paljudel
pressiüritustel ja televisoonisõudel.
Mis marki fotoaparaati
kasutad?
Esimene fotokas oli „seebikarp“, marki ei mäletagi.

Septembrikuu aforism

Aeg ei peatu.
Fotod: Piret Linnamägi

Seni kuni meie mõte
püsib liikumatu, seisab
ka aeg paigal.
Arvo Valton
Meenub paarikümne aasta tagune seebikaga pildistamine
saates „Kaks takti ette“, kus
osalesid Lea Liitmaa, Eda-Ines
Etti jt. Kohal olid fotograafid
profikaameratega ning mina
ja Sven Tupits oma seebikatega. Mina oma väikese fotokaga
siis trügisin ettepoole head
kaadrit tabama, alles seejärel
tulid profid. Tulem oli, et minu
klõps avaldati ajakirjas, sest
sain emotsionaalse tabamuse
esimesena. Nüüd on aga juba
mitukümmend aastat minu eelistus Canon, praegu teen tööd
Canon EOS 90D-ga. Ka on fotoaparaatide kvaliteet meeletu
hüppe teinud ning kindlasti
pole hetkel kasutatav Canon
mu viimane aparaat.
Kus on pildistatud
kalendrisse valitud maastikufoto?
Kalendrifoto on tehtud
minu kodus, oma järve ääres
ühel udusel õhtul. Sain kokku
päris vahva seeria, kuid kon-

Märjamaa valla ajateemalisele fotokonkursile saadetud foto
„Ajahammas”.

Hoog
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kursile valisin just selle võtte.

Kui on valida, kas pildistada
looduses või kajastada sündmusi, siis
kumba eelistad?
Valida on üsna raske. Ma kõnnin tihti
looduses, fotokas kaasas, ja püüan tabada
hetki. Kaamera peaks kaasas olema ka autos, sest paljud vahvad võtted metsloomadest on jäänud klõpsutamata. Sündmuste
puhul on sama seis: olen hetkede püüdja.
Pean end n-ö hiilijaks ning püüan inimesi
pildile salaja ja kaugelt, nii et nad ei märka
ja on ehedad. Teleobjektiiv on selleks hea
abiline. Sündmustel leiab selliseid hetki
palju. Lemmikud on lapsed, sest nad on nii
vahetud. Inimest on väga hea pildistada,
sest fotolt saab välja lugeda palju: milline
meeleolu või tunne pildistavat valdab. Mulle üldse kohe ei meeldi teha n-ö klassipilte.
Kas kaamera koos teleobjektiiviga
kuulub Sul n-ö standardvarustusse,
kui välja lähed, hoolimata sellest, et
need on päris rasked?
Ma ei jäta kunagi suurt objektiivi
koju. Nii TV 3 kui ka ETV muusikaüritusi
ja sõusid jäädvustades on see vaieldamatu abimees. Ma ei armasta teha pilte nii,
et ronin inimesele nina alla. Palju parem
on seda kaugelt teha. Ühel üritusel tuleb
kokku pea tuhat klõpsu, millest välja valitud saab paarsada. Sellistel üritustel on
risk saada aparaati hunnik ebakvaliteetseid võtteid, sest stuudio- ja lavavalgus
on midagi muud kui näiteks rahvamajade
üritustel. Üldse on valgus ja igasugu prožektorid üks paras „segav faktor“ pildistamise juures. Kõige paremad klõpsud
saab ikka teha õues.
Jah see „toru“ (objektiiv) on üsna raske, seda pikkadel üritustel tunde kaelas
kandes on kael ja õlad pärast kanged. Aga
see käib fotograafiameti juurde. Palju raskem on ju operaatoritel, kes oma varustusega tihti laval ringi jooksevad.
Mitmeid kordi on mind tellitud üritustele fotograafiks. Vargsi olen unistanud
olla fotograafiks kellegi pulmas vms. Aga
naudin tegelikult kõiksugu TV-sõude jäädvustamist. Vaieldamatuks lemmikuks
on iga-aastasel „Eesti Laulu“ konkursil
fotograafide nimistusse kuuluda. Kui ma
töötasin ajalehes Kodumaja, siis olid kõikide lugude juures enamjaolt minu enda
tehtud fotod. Oli selleks siis tekst lilledest,
loomadest või persooni kodust – pidasin
ainuõigeks neid ise jäädvustada.
Kuidas oma fotosid arhiveerid?
Enamik fotosid on mul kõvakettal ja
ka arvutis, kuid aeg-ajalt lasen failidest
teha fotosid paberile. Albumite hunnik kodus on mul üsna suur. Peamiselt sisaldavad need perekonnasündmusi, kõige pak-
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semad albumid on lastest ja lastelastest.
Igaühest neist eraldi album. Aga koguseliselt on enim pilte igast puuskulptuuride
sümpoosiumist Varbola Puu. Kõik aastad
eraldi. Nende vaatamine kerib meenutused lahti. Üldse olen ma suur paberfotode
pooldaja. Arvutist või kõvakettalt võivad
need hävida, kuid albumites mitte. Ja kui
olemasolevatest fotodest lasta teha fotoraamat, siis võib kindel olla, et see kestab
veel kaua.
Millistel fotovõistlustel oled osalenud?
Kõige enam olen osalenud Märjamaa
valla konkurssidel. Ühe korra olen peavõidu saanud ning minu pildistatud foto
karikakrapõllul olevast väikesest poisist
kaunistas Märjamaa valla mapikaante
esikülge. (Nüüd on kasutusel juba uue
kujundusega kaaned.) Sellest väikesest
poisist on nüüdseks sirgunud kena noormees. Tollane võit oli mulle suureks ülla-

tuseks.
Olen osalenud ka Aasta Loodusfoto
konkursil. Olen selline viimasel hetkel fotode saatja. Spetsiaalselt pole ma ühtegi
fotot konkursile saatmise mõttega teinud,
kõik sünnib emotsionaalselt ja äkitsi. Kui
selleks on mu fotopangas sobiv pilt, saadan selle teele. Võistlustel on mu töid ära
märgitud, esimese kolme hulka pole ma
tulnud, aga see ei olegi minu jaoks tähtis.
Mulle lihtsalt meeldib pildistada ja vahel
pilte kusagile ka saata.
Kas oled mõne fotoklubi või -ühenduse liige?
Osalen FB grupis Märjamaa Piltnikud.
Sinna saadan regulaarselt fotosid. Mõnel
korral on kuu parima foto tiitel ja teinekolmas koht tulnud. Aga kordan: koht pole
tähtis, vaid ülesvõte ja sellesse tabatud
emotsioonid.
Küsis Reet Saar
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Spordikeskus innustab inimesi liikuma

„

Hea meel on, et külastajad on Märjamaa
spordihoone üles leidnud
ja maja kasutatakse
aktiivselt,“ ütles Märjamaa
Valla Spordikeskuse juhataja
Mart Tilk. 28. augustil lisandus spordihoones veel üks
võimalus, kui avati ronimissein. Augusti alguses avati
uuenduskuuri läbi teinud staadion. Ehitamisel on kaasavast
eelarvest rahastatud kettagolfirada staadioni taga. Kõik
need kohad pakuvad häid
võimalusi tervisespordiks.

Ronimisseina spordihoone
algses projektis kavandatud ei
olnud. „Kui mu juurde tuli Jaak
Kukk, kes juhendab gümnaasiumis ronimisringi ja andis
teada, et koolis võetakse maha
senine väike ronimissein, siis
lubasin talle, et teeme spordihoonesse seina, teadmata,
millal ja kuidas. Ronimisseina
saamine on olnud õnnestunud
võimaluste rida. Suutsime projekti tänavu kevad-talvel Leader meetmesse kiiresti esitada
ja saime positiivse vastuse. Ka
ehitamine läks ruttu,“ rääkis
Mart Tilk seina saamisloost.
Ronimissein maksis 44
654 eurot (ilma käibemaksuta), PRIA toetus oli 37 545 eurot, Märjamaa vald lisas 4200
ja spordikeskus pani omalt
poolt 3000 eurot, et katta vahepeal tõusnud hindu.

Uus võimalus – ronimissein
Kes soovib lihtsalt ronima tulla, ostab spordihoone pileti.
Ohutusest tulenevalt ei lubata
lapsi omapäi tegutsema – neil
peab olema kaasas täiskasvanu. Eelkokkulepped on sõlmitud, et alates 13. septembrist
algavad ronimistrennid. Teisipäeviti kell 16 on laste ja kell
18 täiskasvanute grupp. Tunni
eest tasutakse treenerile, maja
piletit ostma ei pea. Ilmselt
alustab neljapäeviti ka teine
treener.
Ronimisseinal hakatakse
mõne kuu järel „kivisid“ ümber paigutama, et rada ei muutuks treenijaile liiga lihtsaks ja
pakuks uusi väljakutseid.
Ronimisseinad on Tartus,
Tallinnas ja Pärnus. Raplamaal
on see ainus. „Me ei sea eesmärgiks võistlemist, ronimissein on võimalus end proovile
panna. Kindlasti tekib siia oma
kogukond, kes on just selle ala
huvilised. Näiteks sulgpall on
Märjamaal tekitanud oma mõnusa kogukonna,“ avas Mart
Tilk uue alaga kaasnevat lisaväärtust.
Ronimissein annab spordimajale ühe võimaluse juurde: samaaegselt saab all saalis
mängida nt sulgpalli või muud,
teise korruse ühes tiivas mängida lauatennist ja teises otsas
ronida.

Ronimissein
Foto: Taimo Lehtsalu
Spordihoones uusi trenne
sel hooajal ei lisandu. Jõusaal
on avatud tavakasutajaile,
välja arvatud üks trenniaeg.
Aeroobikasaalis jätkavad sa-

mad juhendajad, ka suure saali
kasutamine on enam-vähem
paigas. Kahjuks läks mujale
tööle kooli kehalise kasvatuse
õpetaja, kes viis läbi võrkpallitreeninguid. Sellest tulenevalt
võivad muutuda mõned laste
trennide ajad.
Staadion on avatud spordimaja aegadel

„Sotsiaalmeediast on käinud
läbi nurin, miks pannakse
staadion ööseks lukku. Staadion on öösel lukustatud, et pimedal ajal ei kasutataks seda
mittesihipäraselt,“
selgitas
Tilk.
Staadion on avatud spordihoonega samadel aegadel:
tööpäeviti kell 8–22, nädalavahetusel 10–20. Siis võib igaüks staadioni vabalt kasutada.
Erandiks on trenniajad – ne-
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mad on sihtasutusele tasunud
ja gruppidel on õigus kasutada
endale vajalikke pindu. Aga
kui jalgpallitrenn toimub murul, siis samal ajal saavad soovijad rajal joosta või staadioni
otstes rahvastepalli mängida.
Võrkpalliplats on üldjuhul
kasutamiseks vaba, aga kui
sõpruskond broneerib endale
kasutamiseks tasulise aja, siis
on liivaväljak vaid selle seltskonna päralt.
Võistlustest

Spordikeskus on huvitatud
võistluste toomisest Märjamaale. Pärast staadioni avamist on kahjuks kaks neist ära
jäänud. Spordiliit Jõud otsustas oma MV hoopis ära jätta,
sest tänavu on nende liikmetel
olnud mitmeid suurvõistlusi.
Konkurents on ka asukohtade
vahel: jooksjate võistlused on
seekord Kehtna uuel staadionil.
„26. detsembril peaks toimuma meie majas Eesti spor-

dikuulsuste 17. jõuluturniir.
Seal panevad tipud end proovile hoopis teistel aladel. Päeva
viib läbi Ott Kiivikas. Läbirääkimised käivad, et saaks siia
PAF liiga Rapla ja Pärnu meeskonna korvpallimängu. 2023.
aastaks on kokku lepitud, et
Eesti spordiveteranide suvemängud peetakse Märjamaal.
Jooksvalt lisandub teisigi ettevõtmisi. Näiteks järgmise aasta juulis on tellitud üks sõpruskondade kümnevõistlus.
Staadioni avamisel olid
kohal Eesti jooksutipud ja rannavõrkpallurid. Teeme tööd,
et nimekaid sportlasi siia veel
võistlema saada,“ rääkis Tilk.
Spordikeskuse enda korraldatuna on kõige suuremad
lähiaja võistlused 17. septembril toimuv Märjamaa alevijooks ja nelikürituse viimane
ala ujumine. 39. alevijooksu
korraldamisel on uudiseid.
Neist kirjutame järgmises lehenumbris.
Spordikeskuse personaliuudis on, et siin toimetab nüüd

PILTUUDIS
Sillaotsa muuseumis sai maamulda külvatud, nagu igal aastal, „Sangaste” rukki seeme. „Sangaste” rukkisordi aretas
1875. aastal Sangaste krahv Fridrich Georg Magnus von
Berg. „Sangaste” on vanim kasvatatav aretussort Euroopas.
Sort on ülemaailmselt tuntud väga suure tera ning tugeva ja
pika kõrre poolest.
Rukist külvab Meelis Remmel
Tekst ja foto: Liivi Miil
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Kristi Kivisild. Esialgu vabatahtlikuna. Ta hakkab koordineerima liikumis- ja spordiüritusi, seda enam, et 2023 on ka
liikumisaasta.
„Tahame välja pakkuda
võimalusi, et innustada inimesi liikuma. Oleme õppust
võtnud teiste omavalitsuste
kogemustest, et kasutada ära
kohalikke tervise- ja muid ra-

dasid. Plaanime mängu, kus
teatud perioodi jooksul tuleb
punktid läbida, oma käik registreerida ja selle eest kogub
punkte. See on nagu kevadine
Liigu Raplamaal, aga siis meie
valla territooriumil,“ avas
Mart Tilk uue aasta plaane.
Reet Saar

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke „Märjamaa Vallavalitsusele sõidukite ostmine” (nr 254349).

Hanke esemeks on uue ja tehniliselt korras Lisa 2 pakkumuse vormil kirjeldatud mahtuniversaal sõiduauto ning kaubiku ostu Märjamaa Vallavalitsusele. Lisas 2 on kirjeldatud sõidukitele esitatavate tehniliste andmete ja tingimuste miinimumnõuded, mida
peab pakkuja tagama.
Hange on jagatud osadeks:
Osa 1 – mahtuniversaal sõiduauto
Osa 2 –kaubik
Täpne kirjelduse hanke kohta on Lisas 1, täpne kirjeldus autode
parameetrite kohta Lisas 2 ning lepingu projekt on lisas 3.
Hanketeade avaldati Riigihangete registris 02.09.2022 kell
10:00 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on riigihangete registris
12.09.2022 kell 09:00. Pakkumuste hindamise alus on madalaim
hind.
Täpsem info:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4870401/
general-info
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Kiitsharakate juhtumised Ameerikas
kõrvalkargaja pilgu läbi
Astra Põlma

N

agu viimastel aastatel kombeks, ei või
sa kunagi ette teada,
kuidas pikalt ette
plaanitu lõpuks teoks saab.
Ole sa nii tubli ja asjalik kui
tahad, on ikkagi kuskil miski,
mis sinu plaanid laiali paiskab.
Eelmisel aastal osales folklooriselts Kiitsharakad CIOFFi
folkloorifestival Folkloriada
Baskiirias ning kõik kulges
enam-vähem nii, nagu plaanitud. Sellel aastal kahjuks nii ei
läinud.

Dokumendid-paberid said
kõik ilusti korda aetud, aga
reedel, päev enne ärasõitu
valdas rühma paanikalaine.
Meie staažikaim tantsija Maie
ei saagi tulla, põhjuseks corona. Oh neid plinge ja sõnumeid,
mis meie Facebooki grupis
tulema hakkas! Tegime teste
ning selgus, et maha peavad
jääma veel kaks tantsijat ja
rühmajuht Krista Tõldmaker!
Tekkis kuidagi kõhe olemine. Kui eelmisel aastal oli meil
kaasas Eesti Folkloorinõukogu
tegevjuht Monika Tomingas,
kes gruppi juhtis ja tegevusi
korraldas, siis nüüd tegutsesime niigi omapäi ja tantsujuhita minek tundus pisut hirmutav. Õnneks on Kiitsharakad
kollektiiv, kes omasid hätta ei
jäta, ja meie ridades on ka teisi
tantsuõpetajaid. Saime esimesest kohkumusest üle ja Anneli
Ülemaante lubas kunstilise
poole enda kanda võtta. Kristal oli õnneks kodutöö korralikult tehtud ja esialgsed kavad
paika pandud. Seega otsustati
siiski kohvrite pakkimist jätkata ja USA poole teele asuda.

Olime saanud kutse kahele folkloorifestivalile, ning
kui juba nii pikk tee ette võtta
(meie reis Eestist Ameerikasse
kestis pea kakskümmend tundi), siis otsustati sügisel mõlema festivali kasuks. Sama olid
teinud ka teised grupid, kes

Magic Walley festivalil osalesid.
Lisaks Kiitsharakate naisja segarühmale olid festivalil
kaasas muusikud. Vigalast
meie oma Marten Kaljas karmoškaga, Märjamaalt Eve
Burmeister, kaasas oma valmistatud eesti lõõtspill ja
Leen Burmeister viiulil. Et
mäng veel toekamana kõlaks,
oli kaasas tuubamees Margus
Kidra ning eelmisest reisist
tuttavad Pille Kaisel viiuli ja
Piret Leiumaa flöödiga.
Esimene festival
Magic Walley festival toimus Idaho osariigis 20. ja 23.
juulil 2022.a. Tegemist on
CIOFFi festivaliga, mis toimus juba seitsmeteistkümnendat korda. Festivali ideeks
on vahendada ja tutvustada
erinevaid kultuure. Eestlasi
polnud siia varem sattunud.
Festivali korraldamiseks
on loodud oma toimkond ja
suuresti toimub tegevus vabatahtlikkuse alusel. Korraldajad olid väga sõbralikud,
abivalmid ning uurisid pidevalt, mida meie sooviksime ja
tahaksime. Lisaks festivaliga
toimetamisele sidus neid tugev usk ja ligimesearmastus.
Meie saatjateks olid noorukesed õde-venda, kes meid
juba pühapäeva varahommikul (kohaliku aja järgi kell 1
öösel) Salt Lake City lennujaamas sildiga Estonia Welcome
to USA! rõõmsalt vastu võtsid
ning mugavasse ja sooja bussi
juhatasid. Peale pikka, karget
ja luid kangestavat lennureisi
oli see juba nagu tükike Ameerika unelmat. Tegelikkuses tuli
bussiga veel kolm tundi sõita,
enne kui lõpuks end horisontaalasendisse visata saime.
Ööbimiskohaks hostel Burklys. Meile üllatuseks tuli kahestesse tubadesse mahtuda
ööbima neljakesi. Pühapäeva

Indoneesia rühm Tim Muhibah Angklung rongäigus bambuspillidega.

Kaera-Jaan sobis hästi nii hip-hopi kui ka kantrirütmide saatel
kepsutamiseks.

7. september 2022
lõunal asusime peale lühikest
ööd, esimesi uudistamisi ja
proove teele festivalilinna.

Kõigepealt asjast ehk siis
festivali korraldusest Idahos
Galakontserdid toimusid
kahel päeval (22. ja 23.juulil)
Burley linnas. Ettevalmistused ja esinemised algasid juba
esmaspäeval. Lisaks oma etteastetele – kummalgi kontserdil erinev kava – tuli kohapeal
selgeks õppida ka ühistantsud,
mida tantsisid kõik rühmad
mõlemal peakontserdil nii alguses kui ka lõpus. Tantsima
pandi ka muusikud ja muidukargajad.
Proovideks oli igal rühmal
aega piisavalt ja korraldus oli
tagatud sujuvalt. Igal rühmal
oli toimumiskohas oma koduklass, kenasti olid korraldatud ka söögipausid ja lõuna.
Toit oli siin mitmekülgne ja
teenindus kiire. Suureks abiks
olid jahedad ruumid, sest ärgem unustage folkloorifestivaliga kaasnevat „pisiasja“, et
tegevused ja proovid toimusid
enamasti rahvariietes.
Teisipäeval esinesid Kiitsharakad pikema kavaga kohalikus rehabilitatsioonikeskuses, teenides välja memmede
tänu ja toeka burgerieine.
Kolmapäeval oli koolis
noortepäev, kus erinevad rühmad tutvustasid õpilastele
oma maad, kultuuri, kombeid,
rahvariideid ja muidugi ka
tantsu. Tantsude õpetamine
lastele vajas loomingulist lähenemist, aga lõpuks sai „Oige
ja vasemba“ tantsitud ning
mõned minutid labajalga veel
pealekauba. Ühistantsule tuldi
julgesti ning jalakeerutajaid
oli rohkem kui vaatajaid. Lõpus jagasime soovijaile autogramme. Korraldajatel oli lastele selleks kohe vastav pass
tehtud. Mõni ühispilt sai ka
klõpsatud.
Peo ametlikuks avapauguks kujunes paraad Ruperti
keskväljakul, mis oma väiksuse ja kodususega pisut üllatas.
Marsiti ümber haljasala omas
tempos ja kulgemises, eestlased esireas. Rahvast oli kogunenud päris palju ja esinejatele
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elati uljalt kaasa. Marten Kaljas mängis karmoškat, Margus
Kidra törtsutas tuubaga ning
kohati saime ka „Kungla rahvaga“ publikut rõõmustada.
Vana hea eesti laululugu kujuneski meie reisi jooksul peamiseks tänulauluks.
Peale paraadi toimus rühmi tutvustav kontsert, kus iga
osaleja esitas ühe oma maa
tantsu ning hiljem õpetas selle teistele selgeks. Siit algaski
„Kaera-Jaani“
kuulsusrikas
retk Ameerikas! Tants oma
atraktiivsuse, võimaluste rohkuse ja lihtsusega aitas tantsude õpetamisel ja korraldajate
poolt sätitud ühistantsudes,
kuhu olid sisse plaanitud iga
esinejariigi tantsud. „KaeraJaan“ sobis hästi tänavatantsu
või kantrirütmide saatel kepsutamiseks.
Peakontserdid olid reedel ja laupäeval. Lisaks meile
osalesid festivalil veel grupid Prantsusmaalt, Indoneesiast, Poolast, Rumeeniast ja
Hawaiilt. Mõlemal päeval oli
igal kollektiivil erinev programm. Poolakatel koguni
teistsugune kostüümgi
seljas. Kuna kontserdid toimusid saalis, siis
teiste esinemisi saime
vaadata vaid peaproovis.
Kõige
suurema
elamuse pakkus minu
jaoks Indoneesia rühm
Tim Muhibah Angklung, mis koosnes 35
noorest. Ühiselt loodi
maagiline lavapilt. Neil
olid seljas kirevad, ent
selgetes toonides erinevate
piirkondade
rahvariided. Rütmilised ja žestide rohked
tantsud ning kohati
kiledalt esitatud laulud
olid väga ilmekad ja erilised. Lummuslikkust
aitas luua pime kontserdisaal. Lava keskmes oli bambuspillide
(angklung)
orkester,
mida kuulates ei saanud esialgu aru, kuidas
ruum maagiliste helidega täitub. Tekis tunne,
nagu oleksid mingis
müstilises unenäos. Pä-

rast fuajees esinejaid vaadates
tekkis veel suurem arusaamatus – puhta lapsed ju – või nad
siis näevadki nii noored välja.
Kõige vallatuma ja lustlikuma kava esitas Prantsuse
Ballet de Savoie. Oma kava tutvustuses lubas rühm, et nende
esinemine kannab regiooni
vaimu, milleks on „naudime
elu ja lahkust”, ja seda kõike
oli märgata. Just sellised need
prantslased ongi – vallatud
ja lõbujanused. Kogu kava oli
väga täpselt ja kvaliteetselt
esitatud. Kuigi tantsu oli pikitud lausa akrobaatilisi trikke,
jäi ometi mulje, nagu oleks tegemist kerge ja lustliku etteastega.
Eksootikat ootasime ka
Hawaii pereansamblilt Ahuna
Ohana, kus kunagi tuletantsijana ilma teinud pereisa oma
suguvõsa esinema on pannud.
Perena reisitakse palju, aga
kava ise jäi pisut tooreks. Ka
ei pidanud nemad kinni ajakavast ei proovisaalis ega esinedes. Vanameister oli mees
nagu orkester, figureeris igal
pool, jättes tahaplaanile noo-

rimad. Enim oli tähelepanu
tuletaltsutajatel, aga ka kõige
suurem leek võib muutuda
pikapeale tüütuks. Väljend
alohha!, mida igal hetkel hüüti,
hakkas muutuma painavaks
mantraks.
Poola Bielsko ja Rumeenia
Dorina Traditii olid ehedad ja
meie jaoks traditsioonilised.
Kenades rõivastes ja pisut seatud sammudega. Tegemist oli
noorte ja oma maa parimate
kollektiividega.
Üldjoontes oli festivali kunstiline pool väga hästi
korraldatud. Esinemiste vahe
oli täidetud vahva sissejuhatusega, mida esitasid gruppe
saatvad vabatahtlikud. Oli nii
tore kuulata, kuidas nad on
välja uurinud iga grupi kohta
olulist. Natuke riivas ava- ja lõputants – see olnuks sobilikum
meie mõistes koolitantsu festivalile – kiire ja pigem hip-hop
kui folkloor, aga idee oli hea –
festival viib erinevad rahvad
kokku ja ühiselt loome parema
tuleviku.
Järgneb

Päästeameti veebikoolitus „Üksinda kodus”
(kooliminevate laste vanematele)
Päästeameti Põhja päästekeskus viib läbi tasuta veebikoolituse
„Üksinda kodus“ 8. septembril kell 18-19.
Koolitus on mõeldud eelkõige lapsevanematele, kelle kooliealised
lapsed on pärast koolipäeva sageli üksi kodus.
Põhja päästekeskuse ennetuspartner Piret Veskimäe ja Keila päästekomando meeskonnavanem Priit Orusalu räägivad, kuidas luua
ning tagada pere suurtele ja väikestele ohutu kodukeskkond.
Koolitus toimub MS Teamsi vahendusel ning osalejad saavad ka
ise küsimusi esitada. Osalemiseks palun liituge veebikoolitusega
„Üksinda kodus“ alljärgneva lingi kaudu:
https://www.facebook.com/events/740828543657641. või minge
otse lingile bit.ly/yksindakodus
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Kultuuritöötajad laadisid Toosikannul akusid
ja said uusi teadmisi

J

uba 15. korda peeti Eesti
Rahvamajade Ühingu
(ERMÜ) eestvedamisel
rahvamajade suvekooli.
Kolmel päeval olid Järvamaal
Toosikannu Puhkekeskuses
koos ligi 170 kultuurikorraldajat ja kultuuriga seotud
inimest üle Eesti. Ainsana
polnud esindatud Hiiumaad.

Nagu igal aastal, võttis suvepäevadest osa ka Raplamaa
esindus. Kokku olid teadmisi
kogumas ja akusid laadimas
kümme naist, neist seitse Märjamaa ja kolm Kehtna vallast.
Meie valla rahvamajadest ei
osalenud Vana-Vigala. Ülejäänud esindajate tore ja üksmeelne seltskond veetis kolm
töökat ja meeleolukat päeva
täis entusiasmi. Lisaks veel
meie fantastiline kultuurinõunik Heli Lints.
Igal aastal on maakonnad
silma paistnud end ühtmoodi riietades. Sel korral oli pilt
kirjum. Virumaalased teatasid
naerdes: „Meile jäi ühisvorm
lihtsalt kitsaks ja selles on süü
vaid pandeemial!“ Raplamaalaste hüüdlauseks võis panna
nende isikupärasuse, erinevat
värvi parukate ja ühesuguste
rätikute tõttu „Tunne mind sadade seast!“
Suvekool algas
ühise
rongkäiguga. Oma kohalolekuga austas kultuuritöötajaid
vastne kultuuriminister Piret
Vigade parandus

Bussiliini nr 30 alguspunkt on
Märjamaa, mitte Rapla, nagu
oli eelmises lehes kirjas.
Liin 30 Märjamaa – Kernu Harutee - Tallinn
Muutunud on liini algpeatus Tallinnas. Baltijaam 3
peatuse asemel väljub liin
30 Estonia 5 peatusest. Viru
peatust ei teenindata. Liinile
on lisatud Tallinna peatus
Vineeri linnast väljuval suunal ning Kernu mõisa peatus
mõlemal suunal.

Hartman. Tervitussõnu andsid
edasi ka Eesti Rahvamajade
Keskuse direktor Kalle Vister,
Türi vallavanem Ele Enn ning
Ülle Välimäe ja Rait Pilipenko
Türi Kultuurikeskusest. Traditsiooniliselt heisati suvekooli lipp.
Suvekooli
programmis
olid kohtumised, koolitused,
õpitoad, aga ka kultuuriprogramm, et veidi meelt lahutada.
Kui varasematel aastatel on iga
maakond kokku pannud lustliku kava, siis sel korral n-ö kodust ülesannet ei antud. Igaüks
sai valida töötoa, mis talle kõige hingelähedasem: kes osales
koorilaulus, näitemängus, rahvatantsus, kõhutantsus, käsitöötoas, puhkpilliorkestris
või rahvamuusikaansamblis.
Kolme tunni jooksul sai üleriigiline segakoor selgeks kolm
laulu, näitemängutrupp etenduse „Vanaema sünnipäev“,
rahvatantsijad tuliuue tantsu,
liikumisrühm ja kõhutantsijad
graatsilise etteaste ning rahvamuusikud ja puhkpilliorkester uues kuues muusikapalad.
Oli neid, kes eal ei olnud puhkpilli suule seadnud ja neid, kes
polnud 30 aastat rahvatantsu
tantsinud. Kõik oli omandatav.
Õpitu kanti ette eelviimasel õhtul. Ja kõik said marulise
aplausi osaliseks. Ei lugenud
see, et vihm oli Toosikannu
üles leidnud. Läbi vihma tantsiti ja näideldi ja õhtul löödi
tantsu nii, et vihm taandus.
„Me pole sellist tantsurahvast veel näinud! Te olete nii
ägedad,“ sõnas noor muusik
ja helilooja ning Türil asutatud noorte muusikaliteatri ja
omanimelise laulustuudio juht
Kaarel Orumägi, kes oli laval
oma bändiga. Lisaks neile astusid üles mitmed Järvamaa
bändid. Kõige enam puudutas
hinge Haldi Välimäe õhtune
akustiline kontsert järvel.
Neil päevil peeti veel ERMÜ
aastakoosolek ning võeti osa
huvitavatest loengutest. Saadi aimu, mismoodi Rahakrati
abiga miljonäriks saada jne.
Viimasel hommikul tuli

Rahvatantsu töötuba.
Foto: Piret Linnamägi
arutlusele teema „Muuseum,
rahvamaja, raamatukogu – kas
konkurendid?“ Vestlusvoorus
jõuti järeldusele, et koostöö
on loomulik ja konkurentsi
enamikus paikades ei ole. Teema oli igati päevakohane ning
väiksemates kogukondades
aktuaalne.
Kõik, kes kultuurialal töötavad – pole vahet, kas see
on suur rahvamaja või väike
külarahvamaja – tõdesid, et
seljataga on rasked ajad, mis
jätsid oma jälje: koroona on
taidlejate ridu vähendanud
ning inimesed mugavaks teinud. Hea on ju kodus olla, miks
peaks tee rahvamajja leidma.
Selleks, et rahvast taas majja
saada, püüavad kõik kultuuritöötajad maksimumi anda. Üle
ja ümber ei saanud ka töötasudest. See on maakonniti nii
erinev ning Eesti keskmisest
palgast oh kui kaugel. Vaid ük-

sikud käed tõusid, kui päriti,
kes saab 1400 eurot palka. Aga
elame edasi ja veame kultuurivankrit edasi.
Tänavuste suvepäevade
eest teeb Raplamaa seltskond
kummarduse Järvamaa kultuuritöötajatele, sest kõik oli
niivõrd hästi korraldatud.
Soojad sõnad ja kingitused
anti üle suvekooli lõpetamise
päeval.
Ring sai täis ja järgmise suvekooli korraldavad Harjumaa
kultuuritöötajad. Raplamaal
on korraldamiseni veel aega,
kuid Heli Lintsi lause: „Kuna
meie maakond korraldas 2015.
aastal suvekooli Raplamaa alla
kuuluvas Toosikannu Puhkekeskuses, siis vast aastate pärast võime me selle paiga taas
oma kodumaakonna ridadesse
kanda!“
Piret Linnamägi

7. september 2022
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Konkurss! Raplamaa
Mälukeskus otsib logo

R

aplamaa Mälukeskus
on visuaalse identiteedi otsingutel ning
just Sina saad meid
aidata! Saada meile oma idee
mälukeskuse ilusast ja kaasaegsest logost. Konkursile võivad logo kavandi esitada kõik
huvilised olenemata vanusest
ja elukohast.

Loodav logo peab olema
uus, iseloomulik ning seostuma mälukeskuse tegevusega.
Logol võib kasutada sõnu „Raplamaa Mälukeskus“ või initsiaale ning Rapla Keskraamatukogu logo stiili ja värve. Logo
peab olema arusaadava sisuga,
originaallooming ja vastama
hea maitse reeglitele.
Ideekavandid võib teha käsitsi joonistades või kasutada
selleks erinevaid arvutiprogramme. Lubatud on JPEG- või
PDF-vormingud.

Igal osalejal on lubatud disainida/kujundada mitu logo;
kavandi võib esitada üksi või
meeskonnana. Logo autor peab
olema nõus logo esitamisõiguse andmisega konkursi korraldajatele.
Konkursi võitja valib välja
žürii ning võidutöö autor saab
tunnustatud. Võitnud logokavandi autor annab kõik kavandiga seonduvad õigused üle
Rapla Keskraamatukogule.
Logo esitamise tähtaeg
on 30. september 2022 (k.a).
Logod saata aadressil malukeskus@raplakrk.ee, kindlasti juurde märkida autori(te)
kontaktandmed (nimi, e-post,
telefon).
Raplamaa Mälukeskuse
spetsialist Jaana Tõnisson
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Sotsiaalkindlustusamet hakkab pakkuma
riiklikku perelepitusteenust

A

lates 1. septembrist käivitus
perelepitusteenus riiklikul
tasandil ning seda hakkab pakkuma sotsiaalkindlustusamet.
Teenus on lapsevanematele tasuta. Seni
pakuti perelepitusteenust kohaliku omavalitsuse või perede enda rahastusel.

Igal aastal pöördub last puudutavate
küsimuste lahendamiseks kohtu poole
ligi 4000 inimest. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna 2021. aasta pöördumistest moodustasid hooldusõiguse
ja perekonnaõigusega seotud küsimused
kokku ligi neljandiku kõigist pöördumistest. Sealjuures lasteabitelefonile helistati
mullu hooldusõigusega seotud küsimustes kokku 872 korral.
„Uuringute ja välisriikide praktika kohaselt on perelepituse korral tõenäolisem
jõuda kokkuleppele küsimustes, mis puudutavad lapse heaolu, elatisabi ja suht-

Pühapäeval, 11. septembril kell 14
(pärast Ajalooklubi) Lihula mõisas
RAAMATUESITLUSED
Endel ja Tõnis lukase koostatud raamatut „Oma aja laps“
tutvustab Tõnis Lukas
Kogumikku „Vana-Läänemaa ajaloo
radadel IV“ tutvustab Mati Mandel
Kogumiku müük soodushinnaga
(sularaha)

luskorda. Seega rääkis riikliku teenuse
kasuks mitu asjaolu: soov toetada peresid
ja tagada teenuse ühtlane kvaliteet ning
kättesaadavus kogu Eestis,“ selgitab sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret
Maripuu.
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
sõnul on perelepituse eesmärgiks lapsevanemate ja lepitajaga koostöös leida nii
lapsele kui ka mõlemale vanemale kõige
paremini toimiv lapse huvidest lähtuv elukorraldus. „Riikliku perelepitussüsteemi
eesmärk ei ole lapsevanemate omavahelise paarisuhte taastamine, vaid vaidlevad
osapooled peaksid lapse elukorraldust
puudutavates vaidlusküsimustes jõudma mõlemale vanemale
sobiva lahenduseni, mis lähtub
esmajoones lapse huvidest.“
Riikliku perelepitusteenuse
seaduse jõustumisega algab tihe
koostöö kohtutega. Kui kohtule
esitatakse avaldus, mis puudutab lapse suhtluskorda, suunab
kohus vanemad üldjuhul esimesena perelepitusse. Erandiks on
pered, kus vanem on olnud teise
vanema või lapse vastu vägivaldne.
Uue muudatusena lisandub
ka laste kaasamine. See annab
võimaluse, et ka nemad oleksid
protsessis paremini kuuldavad
ja nende arvamusega arvestatakse. Laste kaasamine perelepitusse toimub lapse vanust ja
valmisolekut arvestades.
Teenuse saamiseks tuleb
perel esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus iseteeninduse
või kirja teel info@sotsiaalkind-

lustusamet.ee. Taotlusesse tuleb märkida
nii vanemate kui ka laste andmed ja kirjeldada, milles on erimeelsused tekkinud.
Perelepitus on vabatahtlik, seega peavad
mõlemad vanemad andma nõusoleku teenusel osalemiseks.
Riikliku perelepituse oluline info
on koondatud sotsiaalkindlustusameti
kodulehele:
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/riiklik-perelepitusteenus,
kust leiab nii koordinaatorite kontaktid,
juhendmaterjale lapsevanematele kui ka
muud infot teenusel osalemise kohta.

7. september 2022
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Kas tahad olla eakale vabatahtlik seltsiline?

R

aplamaa seltsilised alustavad oma
sügishooaega. Meil
on praegu Raplamaal päris mitmeid tublisid
vabatahtlikke, kes panustavad
oma aega ja head tahet eakatele pühendades. Üheskoos
käiakse jalutamas, tehakse
mälutreeninguid, lahendatakse ristsõnu, loetakse raamatuid ja arutatakse maailma
asju. Vabatahtlikud ei toimeta
mitte ainult projekti pärast,
vaid ikka südame sunnil,
selleks, et kellegi elu rõõmsamaks muuta.

Vabatahtlikuna saad teha
häid ja kasulikke asju, ennast
avastada ja proovile panna.
Omandada uusi teadmisi, kogemusi ja oskusi. Kõik me võime olla vabatahtlikud, saame
panustada oma aega, energiat
ja oskusi teiste inimeste, keskkonna, kogukonna või ühiskonna heaks, selle eest tasu
saamata.
Kui sind kõnetab see posti-

tus ja sa tunned, et saaksid ka
kellelegi seltsi või tuge pakkuda ja sooviksid sellest rohkem
teada, siis liitu vabatahtlike
seltsilistega – saad uusi sõpru
ja põnevaid koolitusi.
Raplamaal toimub vabatahtlike seltsiliste koolitus
juba 7.–8. oktoobril. Koolitajad
on Tiina Tambaum ja Eha Paas.
Tiina Tambaum on Tallinna Ülikooli teadur ja haridusgerontoloog ning vanemaealiste sotsiaalse tervise teema
eestkõneleja Eestis. Tiinat on
esile tõstetud vanemaealiste õppimise väärtustamise ja
populariseerimise eest. Eesti
Tervisedenduse Ühingu andis talle „Aasta 2021 tervisesõbra“ aunimetuse. Tiina on
eksperdina osalenud vanemaealiste vabatahtlike liikumise
alguse juures, Kodukandi projektides ning on Vabatahtliku
seltsilise käsiraamatu kaasautor. Vt https://et.wikipedia.
org/wiki/Tiina_Tambaum.
Eha Paas on vabatahtlike
seltsiliste projekti ekspert.

Ta on vabatahtlike kaasamise teemaga tegelenud aastast
2013, olnud ise seltsiliseks ja
juhtis seltsiliste pilootprojekti 2018–2020. aastal. Ühtlasi
on ta kaasautor vabatahtlike
seltsiliste käsiraamatus. Ehal
on ligi 30-aastane kogemus
kogukonnatööst. 2022. aastal
lõpetas ta Tartu Ülikoolis kogukondade arendamise ja heaolu magistriõpingud.

Mina olen vabatahtlike
seltsiliste koordinaator Raplamaal. Kui sinul on soov hakata
vabatahtlikuks, või tead kedagi, kes vajaks vabatahtliku
seltsi, siis võta minuga ühendust: Aili Raidma, tel 526 1197,
e-post aili.raidma@gmail.com.
Aili Raidma

Hei Sina, või su sõber või su elukaaslane või ta õde!

Hei laulunaine, ootame sind laulma
Varbola naiskoori Astra!
Kui oled vanuses 18+..., tule 10.10.2022 kell 18.00
Varbola rahvamajja esimesse proovi.
Teretulnud kõik häälerühmad.
Meil on hää ja tore dirigent Grete Koik ja rõõmsameelsed
laulunaised. Käiakse kohal Raplast, Märjamaalt ja selle ümbrusest, Tallinnast, Kernust, Varbolast jne.
Ei loe kaugus, kui on tahtmine laulda! Leia selleks aega
kord nädalas! See on seda väärt!
Ees on uued ja huvitavad projektid aastateks 2023-2025
Anna endast teada! Ootan kirju aadressile
piret.linnamagi.001@mail.ee või tel +372 502 7322

J&E Electric OÜ autopesula otsib positiivse ellusuhtumisega,
hea suhtlemisoskusega ja tööd mitte pelgavat inimest
oma meeskonda!
Kui Sulle meeldib veega mängida, Sa ei karda käsi määrida ja
otsid tööd Märjamaal, siis võibolla saame Sulle abiks olla.
VAJAME MEESKONDA AUTOPESIJAT!
Töö sisuks autode ja masinate pesu.
Kandidaadilt ootame.
*head suhtlemisoskust *õppimisvõimet
*vähemalt B-kategooria juhilube *kohusetunnet
Kui tunned, et see võiks olla Sulle, siis võta julgelt ühendust
Janar Eier +372 5884 4536,
e-mail info@jeelectric.eu
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Märjamaa vallale kuuluva kinnistu müük
Märjamaa Vallavalitsus müüb Kasti külas asuva Varjualuse
hoonestatud kinnistu; registriosa nr 20452850, katastri tunnus
50301:001:0803; pindalaga umbes 2022 m2; 100% tootmismaa.
Kinnistul asub endine laudahoone suletud netopinnaga 467 m2.
Kinnistu osa alghind pakkumisel on 10 000 €.
Enampakkumine toimub elektroonilises oksjonikeskkonnas osta.
ee.
Enampakkumisel saavad osaleda juriidilised- ja vähemalt
18-aastased füüsilised isikud. Pakkumisi saab teha 22.09 kl 9:56-ni.
Kinnistu müüakse vastava ostu-müügi lepingu alusel oksjoni võitjale,
kelle nimele on vormistatud osta.ee konto.
Enampakkumisega seotud küsimused palun esitada osta.ee
kaudu või saata e-kirjaga villu.karu@marjamaa.ee.
Enne pakkumise tegemist palun kinnistu üle vaadata.
Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et
on võõrandatava kinnistu üle vaadanud, on teadlik kinnistu
seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja
kitsendustest ning ei oma tulenevalt kinnistu seisukorrast mingeid
pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu
seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Hilisemaid
pretensioone ei rahuldata.
Maksmine: pangaülekandega, enampakkumise võitja tasub
ostusumma vastavalt valla poolt esitatud arvele enne notaritehingut. Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv)
kannab ostja. Müügileping sõlmitakse vaid enampakkumise võitjaga
(vastava pakkumuse teinud eraisiku või juriidilise isikuga).

Märjamaa vallale kuuluva
kinnistu osa müük
Enampakkumise teade
Märjamaa Vallavalitsus korraldab suulise enampakkumise KiviVigala Rahvamaja köögi üürile andmiseks.
Enampakkumisele pannakse Kivi-Vigala Rahvamaja (Kiriku tee
4, Kivi-Vigala) köögi ruum põrandapinnaga 15,12 m2. Köök antakse üürile toitlustusteenuse pakkumiseks tähtajaga 3 aastat.
Enampakkumise alghind on 1.50 eurot/m2 ühe kalendrikuu üürist. Lisaks üürile tasub rentnik kõrvalkulude eest (elekter, vesi,
kanalisatsioon, küte, prügivedu). Üldkasutatavate ruumide koristamine on üürniku kohustus.
Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks saata emailile marjamaa@marjamaa.ee või kirjalikult Märjamaa Vallavalitsusele, aadressil Tehnika 11, Märjamaa alev 78301 Rapla maakond, hiljemalt 15. septembriks 2022 kell 10:00.
Avalduse vorm on kättesaadav Märjamaa Vallavalitsusest või
alla laaditav lehelt https://marjamaa.ee/et/uudised-ja-teated/-/
asset_publisher/uE7DXPSrVeaf/content/id/35281605?redirect=h
ttps%3A%2F%2Fmarjamaa.ee
Enampakkumine toimub Märjamaa vallamajas 1. korruse rõngassaalis 16. septembril 2022 algusega kell 10:00.
Enampakkumisel osalemiseks on vajalik esitada isikut tõendav
dokument. Volitusega osalejatel ka volikiri.
Suulise enampakkumise kord on sätestatud Märjamaa vallavara eeskirjas §16 (https://www.riigiteataja.ee/
akt/421042018018?leiaKehtiv).
Üüritava ruumiga on võimalik eelnevalt tutvuda, broneerides
aja telefonil 5805 0530.

Märjamaa Vallavalitsus müüb Tõnumaa külas asuva kinnistu registriosa nr 3125037, Rahvamaja hoonestatud kinnistu osa; katastri tunnusga 50301:001:0441; pindalaga 4354 m2; 100% elamumaa. Kinnistu osal asub kasutusest väljas endine rahvamaja
hoone suletud netopinnaga 518,4 m2, madalpinge õhuliin ja geodeetiline märk. Osa hoonest on olnud kasutusel eluruumidena,
kokku 101,4 m2. Kinnistul on kehtiv elektri võrguleping. Kinnistu
asub Silla-Jädivere tee ääres ja kinnistu müüdav osa piirneb avalikus kasutuses oleva kohaliku külaplatsiga.
Kinnistu osa alghind pakkumisel on 15 000 €.
Enampakkumine toimub elektroonilises oksjonikeskkonnas
osta.ee.
Enampakkumisel saavad osaleda juriidilised- ja vähemalt
18-aastased füüsilised isikud. Pakkumisi saab teha 26.09 kl
12:00. Kinnistu müüakse vastava ostu-müügi lepingu alusel oksjoni võitjale, kelle nimele on vormistatud osta.ee konto.
Enampakkumisega seotud küsimused palun esitada osta.ee
kaudu või saata e-kirjaga villu.karu@marjamaa.ee.
Enne pakkumist tehes, palun kinnistu üle vaadata. Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on
võõrandatava kinnistu üle vaadanud, on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma tulenevalt kinnistu seisukorrast mingeid
pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Hilisemaid
pretensioone ei rahuldata.
Maksmine: pangaülekandega, enampakkumise võitja tasub
ostusumma vastavalt valla poolt esitatud arvele enne notaritehingut. Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv)
kannab ostja. Müügileping sõlmitakse vaid enampakkumise võitjaga (vastava pakkumuse teinud eraisiku või juriidilise isikuga).
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Raplas ja Jõgeval avati justiitspunkt

A

lates 31.08.2022
saab Rapla ja Jõgeva
riigimajas kasutada
esimesi justiitspunkte, mis on mõeldud selleks, et
õigusalaseid toiminguid saaksid teha inimesed, kellel endal
kodus arvutit või videokonverentsi seadmeid ei ole.

Justiitspunktides
saab
esialgu kasutada ruumi koos

videokonverentsiseadmega,
mille abil on kõigil inimestel
võimalus osaleda videosilla
teel õigusalastel menetlustoimingutel. Peamiselt on tegemist toimingutega, kus menetleja peab võimalikuks veebi
teel osalemist või kus inimene
ise on seda taotlenud. Näiteks
saab justiitspunktis osaleda
kohtuistungitel, teha kaugtõestamise teel notariaalseid

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad
mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma
tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma
on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg
on 3. oktoober.

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid, meil MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit.

Hooli endast ja lähedastest,
tule tõhustusdoosile!
14. septembril kell 10.00 – 14.00 Märjamaa rahvamajas
Tõhustusdoosiga saab vaktsineerida alates 18. eluaastast.
12–17-aastastele võib tõhustusdoose teha teatud terviseseisundite või haiguste korral, kui on risk raskeks haigestumiseks.
Ootame kõiki vaktsineerima esmase, ning 60+ aastaseid ja 12+
aastaseid kroonilise haigusega isikuid teise tõhustusdoosiga.
Tõhustusdoosideks kasutatame Pfizer Comirnaty vaktsiini
sõltumata sellest, millise COVID-19 vaktsiiniga on eelnevalt vaktsineerimiskuur läbitud, pärast kuue kuu möödumist viimasest
doosist või COVID-19 põdemisest.
COVID-19 vastu vaktsineerimine kaitseb raske haiguse ja haiglaravile sattumise eest.

tehinguid, vestelda esmatasandi õigusabi juristiga või
riigi õigusabi osutava advokaadiga.
„Justiitspunkte on eelkõige oodatud kasutama need
inimesed, kellel endal arvutit
või videokonverentsiseadmeid
pole. Justiitspunktides on olemas tehnilist tuge pakkuvad
töötajad, kes ei jäta inimest
seadmete kasutamisel üksi
hätta. Justiitspunktide kasutamine on tasuta,“ selgitas ase-

kantsler Viljar Peep.
Justiitspunkti kasutamine
tuleb eelnevalt broneerida. Aja
saab broneerida justiitspunkti
infotöötaja abil, kas talle helistades või saates e-kirja.
Rapla justiitspunkt
Aadress: Tallinna mnt 14,
Rapla, 79 513
E-mail:
rapla.riigimaja@fin.ee
Tel: +372 5851 8026
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K 7.09 kl 17.30 „KUKERPILLIDE RAPSOODIA”
EESTI dokumentaalfilm
0.58 (L)
K 7.09 kl 18.45 „KUS LAULAVAD LANGUSTID”
USA draama 2.05 (MS –12)
K 7.09 kl 21.00 „UNELAUL”
HISPAANIA komöödia
1.44 (K –12)
N 8.09 kl 16.00 „SEE UUS
MAAILM”
PRANTSUSE komöödia 1.07
(L) SUBTIITRITEGA
N 8.09 kl 17.20 „UNELAUL”
N 8.09 kl 19.20 „VALETAJA”
PRANTSUSE komöödia
1.33 (MS –12)
N 8.09 kl 21.10 „KUS LAULAVAD LANGUSTID”
R 9.09 kl 15.15
„MARMADUKE”
USA kogupere joonisfilm 1.28
(L) eesti keeles
R 9.09 kl 17.00 „KOLM TUHAT AASTAT IGATSUST”
USA romantiline komöödia 1.48
(MS –12)
R 9.09 kl 19.00 „PÄRAST.
KAUA JA ÕNNELIKULT”
USA romantiline draama
1.59 (MS –12)
R 9.09 kl 21.10
„ORB: ESIMENE OHVER”
USA õudus-draama-krimi
1.39 (K –16)
P 11.09 kl 15.00
„MARMADUKE”
P 11.09 kl 17.45 „KUKERPILLIDE RAPSOODIA”
P 11.09 kl 19.00 „PÄRAST.
KAUA JA ÕNNELIKULT”
P 11.09 kl 21.10 „KOLM TUHAT AASTAT IGATSUST”
K 14.09 kl 16.00
„MARMADUKE”
K 14.09 kl 17.45 „KUKERPILLIDE RAPSOODIA”
K 14.09 kl 19.00
„ORB: ESIMENE OHVER”
K 14.09 kl 21.00 „PÄRAST.
KAUA JA ÕNNELIKULT”
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Muuseum ootab
künnipäevale
Sillaotsa Talumuuseumis toimub
25. septembril künnipäev
hobuse ja väiketraktoritega.
Hea väiketraktori omanik,
ootame Sind künnipäevast osa võtma oma masinaga.
Palun anna oma tulekust muuseumi varahoidjale varem teada:
Meelis Remmel 5660 6176
Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi

MÄRJAMAA MUUSIKA- JA
KUNSTIKOOLI DIREKTORI
vabale ametikohale
Kui tunned, et suudad Märjamaa valla huviharidusse
panustada, siis tule kandideerima! Täiendav teave konkursi
tingimuste kohta Märjamaa valla kodulehel: https://marjamaa.ee/et/uldinfo
Dokumendid esitada hiljemalt 19. septembril 2022
aadressile: Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa
78304 või e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainfo: vallavanem Meelis Välis, tel 5347 1855

E-R 9-18
L-P 9-15
Müügile saabusid kanarbikud, krüsanteemid!
Jätkuvalt on häid sorte
vaarikataimi, noori viljapuid,
ilupuid-põõsaid, püsikuid,
turbaid, mulda, väetiseid ja
palju muud aiakaupa.
Pakume ka koduaias kasvanud kurki, tomatit, sibulat,
kartulit.
Värsket mett ja
uut küüslauku.
Tule
uudistama!
Infot saate ka Taimeaeda
lahtiolekuaegadel otse helistades: 5855 4917
ja FB-s Märjamaa Taimeaed

Hei, nobenäpp!
Breden Textiles OÜ kasvab ja
otsib enda sekka
ÕMBLEJAT,
kes on kohusetundlik, täpne
ning peab lugu sujuvast
koostööst.
Vajalik on varasem
töökogemus õmblejana.
Omalt poolt pakume:
• kaasaegset töökeskkonda
• kvaliteetseid ja modernseid seadmeid
• omatöötaja soodustusi
• head meeskonnavaimu,
ühisüritusi ja meelespidamisi tähtpäevadel
Töökoht: Märjamaa alev
Sinu CV-d ootab Breden
Kids tootmisjuht Elle e-maili
aadressile elle.kantsik@
bredenkids.com

7. september 2022

Märjamaa
rahvamajas
12.09 Silmade kontroll ja
prillide müük, eelregistreerimisega tel 482 0075,
5656 4614
14.09 kell 10-14
COVID-19 vaktsineerimine
17.09 kell 19.00
etendus „Ala(s)ti Palmiste, piletid 19.-/ 22.Info ja registreerimine
tel 482 0075, 5656 4614
marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
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Märjamaa
Maarja
kogudus

8. septembril 11.00
Märjamaa
sotsiaalkeskuses
TERESA OÜ
(endine INKOTUBA)

Kolmapäev, 7. september
18.00 Missa (Maarja kirik)

Tellimisel ja müügiks
TENA tooted ja erinevad abivahendid igapäevaseks toimetulekuks.
Ettetellimine telefonil :
5343 9837 Ülle

Vana-Vigala rahvamaja
KERAAMIKARING
alustab taas!
Kohtume alates 14.09
kolmapäeviti algusega
17.30
Osalustasu 4.- kord!

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

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

Tel: 519 92 900
www.puurkaevumeistrid.ee

info@timberston.ee

Tel 528 4932
Riho Alavee

Neljapäev, 8. september
Maarja sündimispüha
7.30 Missa (Maarja kirik)
Reede, 9. september
7.30 Missa (Maarja kirik)

Teatame kurbusega,
et lahkunud on meie kallis isa
ja vanaisa
MART MÜÜRSEPP
29.12.1942 – 3.09.2022
Ärasaatmine 11. septembril
kell 13.30 Pärnu krematooriumist
Maarika perega

Pühapäev, 11. september
14. pühapäev pärast nelipüha
11.00 Missa (Maarja kirik)
Esmaspäev, 12. september
7.30 Missa (Maarja kirik)
Teisipäev, 13. september
7.30 Missa (Maarja kirik)

Vigala Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti algusega kell 11.00

Kullamaa Püha Johannese
kogudus

Südamlik kaastunne
Maarikale perega
kalli isa, vanaisa, äia
MART MÜÜRSEPA
kaotuse puhul.
Maie ja Egla
Mälestame kauaaegset
naabrimeest
MART MÜÜRSEPPA
Avaldame kaastunnet
Maarikale perega
isa ja vanaisa
kaotuse puhul.
Maret, Siiri, Heinu ja Mare
Töökas ja sõbralik
oli Su hing,
puhkama, puhkama
kutsuti Sind...
Mälestame head
naabrimeest
MART MÜÜRSEPPA
ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.
Laane 12 majarahvas

Jumalateenistused armulauaga
Kullamaa kirikus pühapäeviti
algusega kell 11.00

Mälestame oma venda
MATI MINNIKUT
4.09.1942 – 9.06.2018
80. sünniaastapäeva puhul.
Vennad
Arvi ja Olev

Nii vaikseks kõik on jäänud
Su ümber ja Su sees mis oli, see on läinud...
mis tuleb, alles ees...
Kallis Maarika ja
Sinu meespere!
Leiname koos teiega ja
süütame küünla
isa, äia, vanaisa
MART MÜÜRSEPA
mälestamiseks.
Milja, Mairis, Merje, Risto,
Kerttu-Liis, Kermo, Kirke
Marite, Kevin
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94 Leo Jõulu
87 Aliide Kasepõld
84 Rein Elfenbein
83 Õie-Marie Plado
81 Ülo Aljas
81 Eha Leedo
80 Rein Ader
80 Niina Vaher
78 Urve Kallaste
78 Kalle-Raine Luhthein
77 Aleksandr Zagurski
77 Karla Rebane
76 Pia Roosileht
76 Riina Roosioja
76 Haime Viil
76 Aime Viirsalu
75 Veljo Kuusemäe
75 Jaan Atna
65 Valve Tint

Märjamaa Nädalaleht
TEENUSED

Kuivad küttepuud. 5684 2621

KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 53330556,
korstnahooldus.ee.

Killustiku ja liiva müük Orgital.
Transpordivõimalus. 5452 2449

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja
viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine.
MTR EEH011474
Pakume erinevaid lahendusi
hoonete ja majade ehitusel.
mehitus@gmail.com 53529476
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
Kõrge rohu niitmine ja kändude
freesimine. Tel 554 7270
Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide puhastus.
56241509 Andres
Kivi- ja moodulkorstnate ehitus,
parandus, plekitöö. 5458 3401

Õlleankur roostevabast terasest,
45 l, jalgadel, manomeetriga.
Pesumasin, kõrgus 65 cm.
Tel 5662 8803

OST
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.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee.
Ostan Märjamaal alevis või
Orgital kehvas seisukorras /
kapitaalremonti vajava korteri.
Sobivad ka korterid, millel on
võlgnevus korteriühistu ees.

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
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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
Pakkuda võib ka korralikumaid
kiirmüügihinnaga kortereid.
Sobiva pakkumise korral kiire
tehing. Tel 5628 2770
Ostan vanavara, maale, klaas-,
portselan- ja hõbeesemeid,
münte, ordeneid, märke, postkaarte, fotosid, raamatuid, vaase
jne. Raha kohe kätte.
Tel 5353 8982

Kliendikaardiga kõik kaubad
RANGU KAUBAMAJAS
10. septembril

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!

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

ISSN 2613-3253

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 920 eksemplari

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

