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Raamatukogude aasta avati lugemistalgutega
Kolmapäeval, 12. jaanuaril kell
12.12 avati Eestis raamatukogude aasta. Selle jooksul on
fookuses raamatukogude roll
ühiskonnas ja kogukondades
ning selle rolli muutumine.
Kultuuriministeerium on korraldanud teema-aastaid 2005.
aastast. Viimatine keskendus
2020. aastal digikultuurile.
Raamatukogude aasta avati paljudes Eesti raamatukogudes lugemistalgutega. Märjamaa raamatukogusse tulid
sel puhul kõrvalmajas asuvast
koolist II b klassi õpilased.
Helle Tiho luges neile ette katkendeid Piret Raua raamatust
„Tobias ja teine b“, mis oli mullu kõige enam laenutatud lasteraamat.
Praegust viirusohtlikku
olukorda arvestades avalikku
sündmust Märjamaal lugemistalgute avamisest ei teh-

tud, kuid
juhtumisi
käis ettelugem i se
eel mitu
inimest
raamat u kog u s t
selle kohta infot
k ü si ma s,
sest uudistes teemat kajastati. „Kuna eilsega
anti avalöök lugemistalgutele
üle Eesti, mis kestavad aastaringselt, siis plaanime täiskasvanutele lugemistalguid
korraldada aasta jooksul,“
ütles raamatukogu direktor
Ede Talistu. Ettelugemisi oli
veel teisteski valla raamatukogudes: Kivi-Vigala haruraamatukogus loeti ette katkendeid Mudlumi raamatust

Helle Tiho loeb Märjamaa gümnaasiumi IIb klassi lastele ette Piret Raua raamatut”Tobias ja teine B”.
Foto: Ede Talistu
„Mitte ainult minu tädi Ellen“,
mis oli eelmisel aastal kõige
enam laenutatud raamat Eestis, Varbolas loeti koolilastele
Piret Raua „Tobias ja teine B“,
Vana-Vigalas vaadati aga ühiselt ülekannet raamatukogude aasta avamisest Tarvastu
raamatukogus. See on vanim
järjepidevalt tegutsev rahvaraamatukogu Eestis.
Teema-aasta on jagatud
nelja etappi. 18. jaanuaril saavad Raplas kokku maakonna

valla raamatukogude juhid,
kes arutavad täpsemalt läbi
aasta jooksul plaanitavad tegevused.
Raamatukoguaasta puhul
viiviseid Raplamaa raamatukogudes ei võeta, aga see ei
tähenda, et nüüd võiks raamatuid kauaks enda kätte unustada.
Reet Saar
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Rahvaloenduse e-ankeeti saab täita 22. jaanuarini

V

eel kuni 22. jaanuarini on oodatud
kõik eestimaalased
osalema suurel Eesti
e-rahvaloendusel, mis tähendab ligi 5-minutilise veebiankeedi täitmist.

Kuigi rahvaloendus on juba
täna suuresti registriandmetel
põhinev, on kõik Eesti inimesed oodatud veel 22. jaanuarini täitma lühikest e-ankeeti.
Ankeeti on lisatud ainult need
küsimused, millele täna registrid ja erinevad andmebaasid veel vastuseid ei anna, kuid
mis on vajalikud meie teadlastele, otsustajatele ning poliitikakujundajatele.

Esimesed ankeedi küsimused puudutavad vastaja ja
tema pereliikmete elukohta.
Seejärel uuritakse inimeste
keelteoskust ning ka kohaliku keelekuju või murrete
valdamise kohta. Lisaks sisaldab ankeet küsimusi usuliste
tõekspidamiste kohta ning viimaks palutakse anda hinnang
vastaja tervisele üldiselt ja
sellest põhjustatud elulistele
piirangutele.
Ankeedile vastamine on
tehtud kiireks ja mugavaks.
Küsimustele saab vastata ükskõik millisest nutiseadmest
ning sisse logides kasutada
kas ID-kaarti, mobiil-ID või

Smart-ID. Kokku võtab vastamine ühe inimese kohta
aega ligikaudu viis minutit.
Küsimustikule saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on
Eestis ning selle kohta tuleb ka
vastav meeldetuletus e-posti
aadressile.
Nende enam kui 61 000
inimese jaoks, kes elavad valimiaadressidel üle Eesti, on
vastamine kohustuslik ja nad
saavad paberkirjaga kutse ka
tavapostkasti. Rahvaloenduse küsitleja võtab veebruaris
ühendust ainult nende inimestega, kes kuuluvad juhuvalimisse määratud enam kui 61
000 eestimaalase hulka ning

mingil põhjusel e-küsitlust täita ei saanud. Esimese pöördumise teeb loendaja telefonitsi,
kui aga siiski inimest kätte
ei saada või ta ei reageeri ka
e-kirja ja postkasti saadetud
paberkirjale, võib oodata loendaja külaskäiku.
Rahvaloenduse ankeedi
täitmist saab alustada www.
rahvaloendus.ee kodulehel,
samal lehel on ka taustainfo.

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht
Liina Osila

Alates 1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste
ja hüvitiste kojukannet teostama AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security.
Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamakseperiood
jääb samaks ja see on 5.-12. kuupäevani. Osa klientide
jaoks võib küll muutuda senine kojukande kuupäev,
aga nende inimestega võtab teenuseosutaja eraldi
ühendust ning täpsustab uue kuupäeva.
Kojukande teenustasu on 6.70 eurot. Juhul kui Teile
seni toodi hüvitis tasuta koju, siis see ei muutu.
Teenuseosutaja tunneb ära Viking Security
ametivormi ja töötõendi järgi.

Märjamaa Valla Laste ja Noorte Sihtkapitali
AVALIK KONKURSS STIPENDIUMI TAOTLEMISEKS
Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse Märjamaa valla
elanike registrisse kantud õpilasi või kuni kahekümne aasta
vanuseid noori, kellel on suuri teeneid Märjamaa valla ees.
(Märkus: sportlike saavutuste eest alates vanuseklassist
U15 tunnustatakse noori Märjamaa valla spordivaldkonna
parimate tunnustamise korra alusel ning selleks esitatakse
taotlused Märjamaa Vallavalitsusele 15. jaanuariks.)

Taotlusi konkursile võivad esitada kõik isikud. Vormikohane kirjalik taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada
sihtkapitali nõukogule kas e-postiga digitaalselt allkirjastatult
aadressile marjamaa@marjamaa.ee pealkirjaga „Märjamaa
valla laste ja noorte sihtkapital” või paberkandjal aadressil
Märjamaa Vallavolikogu, Tehnika 11, Märjamaa alev, Märjamaa vald, 78304 Rapla maakond.
Taotlus tuleb sihtkapitali nõukogule esitada
hiljemalt 25. jaanuaril 2022.
Sihtkapitali korraga on võimalik tutvuda Märjamaa valla kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/laste-ja-noorte-sihtkapital
või Märjamaa vallavalitsuse kantseleis.
Küsimuste korral pöörduge volikogu sekretäri poole telefonil
5860 3272 või e-posti janika@marjamaa.ee.
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Kutsume vabatahtlikuks seltsiliseks
Eesti Külaliikumine Kodukant viib läb avalikkusele
suunatud teavituskampaaniat
„Vabatahtlik seltsiline“, mis
toimub 3.– 23. jaanuaril 2022.

PRIA Raplamaa
teenindusbüroo kolib
uutesse ruumidesse
Alates 17. jaanuarist
2022 ootame Teid aadressil Tallinna mnt 14,
Rapla.

Eesmärgiks on 24 kuu
jooksul vabatahtlike seltsiliste
tugitegevuste rakendamisse
kaasata kõik omavalitsused
ning koos pakkuda tuge vähemalt 1800 eakale ja erivajadusega täiskasvanud inimesele.

Teenindusbüroo telefoninumber ei muutu, see on
48 90 241.
Seoses COVID-19
kriisiga ning viiruse leviku
tõkestamiseks teenindame PRIA maakondlikes
teenindusbüroodes ainult
eelnevalt aja broneerinud
kliente. Palume aeg broneerida kas PRIA kodulehel
või helistades tööpäevadel
vahemikus 9.00-16.00 teenindusbüroo telefonil.

Kutsume kõiki omavalitsusi meie tegevusega liituma, et
eakate ja erivajadustega inimeste emotsionaalset toimetulekut ja heaolu vabatahtlike
seltsiliste kaasabil suurendada.
Projekti tegevuste koondülevaade asub kodulehel
www.kodukant.ee/seltsiline.

PRIA teenindusbüroode teenindusaeg on
esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00-16.00.

Raplamaa
piirkonna
koordinaator on Aili Raidma; tel 526 1197; e-post: aili.
raidma@gmail.com.

Büroo külastamisel
tuleb kanda maski.

Wäega pärimusmajas ja õuel toimub nii
mõndagi, millest osa võtta
18.01 kell 18 Keraamikaring „MUL ON SAVI!” täiskasvanutele

20.01 ja 27.01 kell 18
Albumi, kalendri või retseptiraamatu valmistamine Piret
Lehese juhendamisel.
Toetab KOP.

23.01 kell 11-14 toimub
Märjamaa OTT (turg otse
tootjalt tarbijale) Tasub tulla
vaatama, ostma, päeva nautima.
Õuel on müümas Sepajõe
Riina - suurepärased tervislikud küpsetised; Leho Laaser
- rammus maapiim ja jogurt;
„Soleil ja Jää” - käsitööveinid;
Kristina Kalistru - põnevad
ehted; Kristi Ruhno - mahedad
leivatooted; Piret ja Annika
Linnamägi - Faberlici tooted
ja käsitöökaardid, rahataskud;
Karin Suvi - kondiitritooted;

Eliis Viljaste - kondiitritooted;
Ene Laur - ökosalvid, kosmeetika; Margiti Vaibad telgedel
kootud sallid, vaibad ja muu
käsitöö; Urmas Kaerpõllu lihatooted, pasteedid ja soojad,
kohapeal valminud pontšikud;
Aile Jair tekstiilkottidega; pärimusmaja keraamika ja veel
üllatajaid.
Töötab kohvik. Kui sa soovid müüa, siis registreeru
56157757.

2.02 kell 18 Küünlapäeva
küünalde meisterdused, juhendavad Eve ja Maret

5.02 kell 14 toimub RAKU
(Jaapani keraamika)põletuse
õpituba. Eelnevalt ettepõletatud töödega saab osaleda. Juhendab kunstnik ja keraamik
Moyo Eivas. Toetab Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp.
10.02 kell 18 kartulivors-

tide tegemise õpituba ja mõnus
kartulivorstikohvik. Juhendab
Maret. Toetab KOP

12.02 kell 12 sõbrapäevameisterduste lõuna koos Piret
Lehesega.

Info ja osalemiseks registreerumine 5615 7757; ewebur@gmail.com, FB Wäega
Wärgi leht ja koduleht waegawark.ee.
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Kõige parem asi siin ilmas pole mitte
siiakala, vaid uus sulgpall
TRENNILOOD

T

eisipäeviti ja neljapäeviti vihisevad
Märjamaa spordihoones sulgpallireketid ja
vuhisevad üle võrgu sulgpallid. Mängijaid juhendavad
Rapla sulgpalliklubi Valge
Hani treenerid Ülle Laasner
ja Riho Rüüson. Sulgpalliklubi
loodi Raplas 2011. aasta lõpus
ja eelmise aasta 4. detsembril
tähistati 10. sünnipäeva. Sulgpalliõppega alustati aga alles
2018. aastal. Lisaks Märjamaale on algamas treeningud
ka Järvakandis.

Lapsed ja täiskasvanud
hakkasid Märjamaal sulgpallimänguga tutvust tegema 2020. aastal pärast uue
spordihoone valmimist. See
tõi kohalikule spordikaardile
ühe ala juurde. Neljal väljakul
mahub korraga mängima 16
inimest ja sellise suurusega
grupid ka on. Koroonapiirangute tõttu on osa vaktsineerimata täiskasvanuid trennidest
kõrvale jäänud, nii et nüüd sai
uusi soovijaid võtta. Eelmisel
nädalal tuligi esimest korda
sulgpallimängu proovima neli
huvilist. Nad said selgeks reketi hoided, liikumised ja mängureeglid.
Tulemisi ja minemisi on
olnud ka laste hulgas. „Kiidan
väga Märjamaa lapsi ja lapsevanemaid stabiilsuse, distsipliini ja koduse toetuse eest.
Lapsed ei jää kunagi trenni
hiljaks, neil on ostetud selleks
mänguks sobivad jalatsid ja
riided,“ tunnustas Ülle Laasner.
Klubi aitab ka varustuse
soetamist vahendada. Reketeid saab laenutada, aga enamasti on kõigil peagi omareket. Harrastajate reket maksab
umbes 50–70 eurot. Kui keeled
lähevad katki, saab 14 euro
eest panna uued. Raplas on
olemas keelestusmasin, varem käidi seda tööd linnas tegemas. Varustusest rääkides

Sulgpallitrenni alguseks üles rivistunud lapsed kuulavad treener Ülle Laasneri selgitusi.
on kallid sulgpallid ise. Nende
hind on trenniraha sees. Üks
toru, milles on 12 palli, maksab 25 eurot. „Turniiril vahetatakse juba ühe mängu jooksul
neli-viis palli, meil siin saab
ühe palliga mängida ühe või
isegi mitu mängu. Pall läheb
katki, kui valesti lüüa. Laste
trennis alustame nailonpallidega, need kestavad kauem.
Lapsed teavad juba, et kõige
parem asi siin ilmas pole mitte siiakala, vaid uus sulgpall
– kuidas see lendab, ja kuidas
sahiseb,“ kasutas Ülle filmiklassikast tuntud võrdlust. Ta
on oma ala kirglik entusiast
ja oskab rääkida sellest väga
emotsionaalselt.
Raplas juhendavad
Eesti tipud

Ülle oli varem aktiivne võrkpallimängija, aga ühel ajal läks
naiskond laiali. Üle kümne
aasta tagasi hakkasid nad Rihoga seejärel Raplas sulgpalli
mängima. Klubis tehti seda
küll reeglite järgi ja korraldati isegi võistlusi, aga mängutehnikast ei teatud suurt
midagi. Siis polnud imestada,

Hetk täiskasvanute sulgpallitrennist.
Fotod: Reet Saar
et mängijatel olid valedest liigutustest vahel käed ja seljad
haiged. Sellest sai Ülle aru siis,
kui ta 2017. aastal hakkas Tallinnas harjutama täiskasvanute grupis.
Ta käis terve aasta kord
nädalas Tallinki hallis trennis.
Seal selgus, et Tondiraba sulgpalliklubi juht Kristo Kasela
on Järvakandi juurtega. Tal
oli soov aidata, et Valge Hani
saaks Raplasse treeneri. Üldiselt on treenerid kõik juba
hõivatud, aga läks nii hästi, et
siin hakkas käima Eesti tipp-

mängija Raul Must, kellele on
lisandunud Eesti teine reket
Karl Kert.
„Mõistsime, et üksnes tippude kasutamisele tugineda ei
saa. Oma klubi jätkusuutlikkuse kasvatamiseks läksime Rihoga 2017. aastal treenerikursustele,“ rääkis Ülle. See andis
III kutsetaseme. Vahepeal
lisandus kogemusi ja eelmisel
aastal tegid nad treeneri IV
taseme paberid. Treeneri koolituse läbis ka sulgpalliklubi
juht – niimoodi kasvatab Valge
Hani endale treenereid, ja kui

19. jaanuar 2022

• Sulgpall on kiireim reketispordiala maailmas:
palli kiirus võib ulatuda
kuni 420 km/h.
• Tüüpilises kahegeimilises
mängus jookseb sulgpallur ligikaudu 1,6–2 km.
• Sulgpall kaalub 4,74–5,50
grammi.
• Parimad sulgpallid tehakse hanede vasaku tiiva all
kasvanud sulgedest.
• Ühe sulgpalli tegemiseks
on vaja 16 sulge.
tipud siin enam ei käi, ka siis
saadakse hakkama.
Märjamaal on lastel kaks
trenni nädalas. Eelmisel hooajal kestis üks harjutuskord
tund aega, nüüd on see poolteist tundi. Sama pikk on ka
täiskasvanute trenn. Täiskasvanutel on võimalus käia kohal
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üks või kaks korda nädalas.
Valge Hani viib klubi siseselt läbi pere- ja lasteturniire. Klubi korraldab ka Rapla
maakonna
meistrivõistlusi
alates 2016. aastast ning laste
meistrivõistlusi alates 2018.
aastast. Rapla noored käivad
võistlustel maakonnast kaugemalgi, Märjamaa gruppides
osalejad kui algajad on seni
piirdunud ennekõike kodutanumaga. Suvel korraldas sulgpalliklubi lastele Märjamaal
ka viiepäevase spordilaagri.
Täiskasvanute laagreid viib
läbi Tondiraba klubi.
„Mul on nii hea meel näha,
et lapsed arenevad kuudega.
Märjamaa lapsed mängivad
juba kenasti,“ tunnustas Ülle.
Ta kiidab kõiki nende sulgpallitrennides käijaid, on need
siis Raplas või siin, aga lisab,
et Märjamaa inimesed on talle
eriti hingelähedased. Ka nende
pere suvekodu on meie vallas.
Ülle Laasner ise on olnud
korduvalt Rapla maakonna meister üksikmängus ja
naispaarismängus. „Ma sain
sel aastal nendel aladel hõbemedali. Oleksin võinud pjedestaalilt ka välja jääda, sest
meil on sirgunud kolm tugevat
tüdrukut. Mul on sellest vaid
hea meel. Segapaarismängus

võitsime, sest mul on lihtsalt
nii hea paariline,“ rääkis Ülle.
Eesti II liigas oli ta eelmisel
hooajal naiste üksikmängus
neljakümnendal positsioonil
umbes 160 hulgast. See hooaeg on tal koroona tõttu vahele
jäänud.
Kõige kiirem reketimäng

Sulgpall on kõige kiirem reketimäng. Sulgpall nõuab kiirust
ja liikuvust. See on ka väga
tehniline ala. Siin on erinevad
löögid, pead oskama teha pettelööke ja lüüa pall sinna, kus
vastast ei ole. „Rihoga kahekesi on hea trenni läbi viia: üksi
nelja väljakut lihtsalt ei halda.
Saame jagada ka tööülesandeid. Riho tegeleb uutega, mina
edasijõudnutega. Täiendame
üksteist: tema näeb detaile ja
läheneb individuaalselt. Mina
vaatan suurt pilti ja juhin vägesid,“ sõnas Ülle Laasner.
Treenerid on väga rahul
Märjamaa spordihoone heade tingimustega. Vald toetab
laste sportimist pearahaga.

Huvitegevuse rahast saadi
toetust nelja konstruktsiooni
ostmiseks. Nüüd saab saalis
kõigil kaheksal väljakul mängida. Kevadel tahetakse Märjamaale tuua koolinoorte turniir ja rahvarohkel võistlusel
on oluline, et saalis oleks palju
mängukohti. Valla toetuse abil
osteti sügisel pallimasin. Seal
saab harjutamiseks erinevad
programmid sisestada. Selle
kasutamist alles õpitakse.
„Sulgpall on väga emotsionaalne mäng. Kergesti lähed
hasarti – siin peab kogu aeg
punkte lugema ja kogu aeg
käib võistlus. Mitmed naised
on öelnud, et on eri spordialasid proovinud ja trennis kella
vaadanud, et millal juba tund
läbi saab, aga siin vaatad, et
viis minutit on jäänud ja veel
jõuab ühe mängu teha. On
öeldud, et ma olen nii õnnelik,
et leidsin selle ala,“ vahendas
Ülle mängijate tagasisidet.
„Meie missioon ongi teha inimesi õnnelikuks,“ lisas ta.
Reet Saar

Kes saab aidata?

Tõhustusdooside vaktsineerimine Märjamaa
rahvamajas 9. veebruaril kell 10.00–14.00

Tõhustusdoosiga saavad end vaktsineerida kõik
alates 18.eluaastast.
Tõhustusdoosi saab teha 2 kuud pärast Jansseni ja
3 kuud pärast AstraZeneca, Pfizer/BioNTechi ja
Moderna esmase vaktsineerimiskuuri lõppu.
COVID-19 läbipõdenud saavad tõhustusdoosi
teha viis kuud pärast viimast vaktsiinidoosi või
läbipõdemist.
Tõhustusdoosi vaktsiiniks on Moderna vaktsiin Spikevax, sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on tehtud esmane vaktsineerimiskuur.
Vaktsineerima tulles võtke kaasa pildiga isikut
tõendav dokument. Aega ette broneerida vaja ei
ole.

Sillaotsa Talumuuseumi kiik on külastajaid rõõmustanud juba
aastaid. Möödunud suvel väsis kiik ära, sest postid on looduse
poolt puretud. Muuseum otsib juba mõnda aega immutatud
poste, mis ilmale kauem vastu peaksid. Hiljutine hinnapäring
andis tulemuseks tuhat eurot, mis paraku meie võimalustega
kokku ei lähe.
Nii otsimegi sõpru, kellel oleks pakkuda uue kiige ehitamiseks vajalikku materjali. Head nõu või pakkumisi ootame
telefonil 5348 4660.
Pildil suvisted 2015. aastal.
Muuseumi juhataja Kalju Idvand
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Energiahinna tõusu osalisest kompenseerimisest

E

nergiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud
kaks eraldi meedet: elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete
osaline tasumine vähemkindlustatud
leibkondadele.
Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile

Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele - see kajastub
automaatselt elektriarvetel võrguteenuse
poole väiksema maksumusena.
Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine vähemkindlustatud peredele

Vähemkindlustatud peredele elektri-,
gaasi- ja kütte arvete osalisel tasumisel
kompenseeritakse konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri,
gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

Peredele hüvitatakse septembrist (tagasiulatuvalt) kuni märtsini 80% arvetel
toodud energia koguhinnast, mis ületab
elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49
€/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Energia koguhinna hulka on arvestatud lisaks energia maksumusele ka võrgutasu, aktsiis, taastuvenergia tasu, käibe-

Luulevormis tänusõnad
üle spordiplatsi oma tänavale
tulin ikka uisutades...
aga täna - oh mis ime,
polnudki sääl enam libe...
keegi oli puistand kildu täitsa laialigi pildund.....
uisud nüüd ära panditööta Anna Levandi
tänud Väljaotsale vallas tööl on ôige mees....
Jaanus Ermann

Toimetaja täiendus: luuletuse autor on nimeliselt välja toonud ühe tubli töömehe,
aga kõnni- ja jalgteede hea hooldamise
eest võiks „laulu sisse panna” veel teisedki
majandusbrigaadi meeste nimed. Seekord
riimus üks.

maks. Kaugkütte puhul võetakse toetuse
määramisel arvesse Konkurentsiameti
kooskõlastatud piirhind. Kui kaugkütte
hind ei ole kasvanud 2021. a jaanuariga
võrreldes või see jääb alla 78 euro/MWh,
siis toetust ei maksta.

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine
netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse
pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus,
iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga
0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
Näiteks kahe täiskasvanuga perel on piiriks 1689 eurot, kahe täiskasvanu ja ühe
alla 14-aastase lapsega perel 2027 eurot
ja kahe alla 14-aastase lapsega perel 2365
eurot. Kui peres on kaks täiskasvanut ja
kaks üle 14-aastast last, on piiriks 2815
eurot.
Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks isikud, kes elavad taotluse esitamise hetkel samas eluruumis ja
keda seob ühine majapidamine.

Hindamaks, kas pere jääb alla toetuse saamiseks vajaliku arvestusliku piiri,
võetakse arvesse kõigi perekonnaliikmete sissetulekud. Arvesse lähevad pereliikmete Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest
tuluallikatest saadud tulu, millest arvestatakse maha makstud elatis ja täitemenetluses kinni peetud summad.
Näiteks arvestatakse sissetulekuna
palka, pensioni, saadud elatist, renti, dividende, saadud toetusi (sh lastetoetused,
töövõimetoetus, loovisiku toetust, asendus- ja järelhooldus toetus), väljamakseid
pensionifondidest, hüvitised (nt tööõnnetuse hüvitis, vanemahüvitis, haigushüvitis, töötuskindlustushüvitis, kutsehaiguse hüvitis jne), tulumaksu tagastust,
töölähetuse päevarahad. Pere sissetulekutena võetakse arvesse ka toetused,
mida makstakse regulaarselt (näiteks
hooldajatoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus).
Arvestatakse selle perioodi sissetulekuid, mille energiakulude katteks toetust
taotletakse. Näiteks kui jaanuaris esitatakse taotlus septembri kuni detsembri
tarbitud energiakulude toetuseks, siis
võetakse arvesse samuti septembri kuni
detsembri keskmine sissetulek (sissetulekud neljal kuul kokku liidetuna ja jagatud
neljaga).
Rahandusministeerium on välja töö-

tanud energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakenduse, kust pered
saavad vaadata, kas kuulutakse toetuse
sihtrühma, ning arvutada välja elektri-,
gaasi- ja küttehinna hüvitise suuruse.
Kalkulaatori abil saavad pered oma
sissetulekuid sisestades kindlaks teha,
kas neil on toetusele õigus.
Energiakulude hüvitise kalkulaator on kättesaadav rahandusministeeriumi kodulehel: https://www.
rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine.
Toetust saab taotleda üksnes oma
rahvastikuregistri-järgsest valla- või linnavalitsusest. Vastavale omavalitsusele
saab esitada taotlust oma tegeliku elukohaga seotud energiakulude toetuse saamiseks ka siis, kui see elukoht asub teises
omavalitsuses.
Samas tuleb siis arvestada kohustusega tõendada, et tegemist on taotleja pere
tegeliku peamise elukohaga ja kuludega.
Märjamaa vald võtab energiahinna tõusu hüvitise taotlusi vastu alates
3. jaanuarist 2022. Taotlust saab esitada
e-teeninduses marjamaa.kovtp.ee või
saata taotlus e-postiaadressile marjamaa@marjamaa.ee või kohapeal kokkuleppeliselt sotsiaaltöötajaga.
Taotlusi saab esitada 2022. aasta
31. maini. Samas tuleb arvestada sellega,
et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt
taotluse esitamise kuupäevast rohkem
kui viis kuud varasema energiatarbimise
kohta. Koos taotlusega peab esitama
eluruumi energiatarbimist tõendavad
dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse.
Vabariigi Valitsuse info energiakulude
hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakuludehuvitamine.
Hüvitise määramist ja maksmist reguleerib riigihalduse ministri määrus
23.11.2021 nr 31 „Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine“.
Täpsemat infot toetuste kohta saab
Märjamaa valla sotsiaaltöötajatelt:
• Egela Eensalu (Märjamaa vald, v.a. Vigala osavald), telefon 5199 5657
• Ilme Roosi (Vigala osavald)		
telefon 489 4777
Märjamaa vallavalitsuse
sotsiaalosakond

19. jaanuar 2022
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Anne Aaspõllu fotod näitavad aja kulgemist
KALENDRILOOD

M

ärjamaa valla
2022. aasta kalendri fotod on valitud
valla fotovõistluse
töödest. Kalendri koostaja
Tiina Gill sai trükise lehekülgedele paigutada igalt osavõtjalt ühe foto. Kokku kajastas
teemat AEG 15 piltnikku.
„Kalendrilugude“ rubriigis
hakkame avama iga Kkalendrisse valitud foto saamislugu
autori enda kommentaaride
kaudu.

Jaanuarikuud saadab Anne
Aaspõllu foto „Aegruum“, mis
sai fotovõistlusel III koha.
Foto on tehtud 18. aprillil
2021 ehk üsna vähe aega enne
konkursi tähtaja saabumist.
„Kui Märjamaa fotopäevade teema AEG välja kuulutati,
siis üks mõtetest, mis kohe
pähe tuli, oli püüda pildile
tähtede liikumine. Kosmiline ruum kirjeldab minu jaoks
aega ja selle mõõtmatust väga
hästi. Fotole esiplaani ideid oli
mitmeid, kuid lõpuks ikkagi
sai ühel selgel ööl fotoaparaat
statiivile seatud oma maja
taga puude vahel. Otsisin üles
Põhjanaela ja suunasin objektiivi selle suunas. Kuna Maa
pöörlemistelg on suunatud
Põhjanaelale, siis siit vaadatuna tundubki, et kogu taevalaotus pöörleb ümber selle tähe.
Et tähtede liikumist pildile
saada, on vaja väga pikka säri-

Aegruum.
Foto: Anne Aaspõllu
Iga kuu juurde on kalendri koostaja valinud ühe Arvo Valtoni aforismi.
Aeg ei möödu, ma kandun ise koos ajaga, aja sees, aja tiivul - mööduvad need, kes suudavad aja
hoovuses paigal püsida.
aega. Sellel pildil on säritus 36
minutit. Piltlikult öeldes panin
fotoka pildistama ja ise läksin
tuppa telekat vaatama.
Veel pikemalt püüdsin aega
oma kohvipurkidest tehtud
pin-hole kaameratesse. Need
olid väljas erinevates kohtades pildistamas üks kuni kolm
kuud. Purki sai asetatud valgustundlik fotopaber ja läbi
imetillukese augu jäädvustus
sellele ümbritsev maailm, kus
iga päevaga muutuv päikese

Aja kulg koduõues.
Pildistatud ajavahemikus 10.01-20.03.2021.
Foto: Anne Aaspõllu
teekond jättis pildile oma jälje.
Purgist võetud pilt oli esmalt
negatiivis, keemilise kinnitamise asemel skaneerisin selle
ja järgnev digitöötlus tõi jäädvustuse esile. Seda tehnikat
nimetatakse solargraafiaks.“
Nii meenutas Anne Aaspõllu
konkursile esitatud fotode
saamislugu.
Fotosid valides pidi III
koha saanud töö Anne Aaspõl-

lul peaaegu välja jääma – see
oli viimane pilt, mis komplekti
läks. Tagantjärele tarkusega
ütles autor, et ära kunagi esita
vaid sarnaseid töid – see foto
eristus ülejäänutest. Tema
teine tõdemus oli, et autor ise
ei pruugi nii kõrgelt hinnata
seda, mida teised vaatajad pildis näevad.
Reet Saar
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Sõtke vald ja vallakool 2
Algus 12.01.1922 lehes
Õppetöö tingimused ja sisu
Klassiruum on 23 jalga pikk,
17 jalga lai ja 7 jalga kõrge
(umbes 7 x 5 x 2,1 meetrit),
kõrval asub õpetaja korter.
Klassiruumis on kivipõrand
ja kolm akent suuruses umbes 0,9 x 0,8 m. Kooliruum oli
mõeldud 23 lapsele (16 poissi
ja 7 tütarlast).
Tingimused olid kasinad:
puudusid eraldi magamiskohad, söögikoht ja pesuruum.
Kooli juures ei olnud ka käimlat. Lähim kaev asus 29 sülda
(u 61 m) eemal. Koolimajas
muid asutusi (vallamaja ega
kohtumaja ) ei asunud.
Kooli
õppevahenditest
leiab märkimist kolm geograafia õpetuse kaarti, ajaloo kaarti ei ole, lauluõpetamiseks oli
orel.
1880. aastal töötas kool
ühes koolisaalis kaheklassilisena, 1891. aastal juba kolmeklassilisena. Sõtkes käisid
koolis ka Paeküla lapsed, kuni
1878. aastal ehitasid Paeküla
ja Konuvere vald ühise koolimaja Paekülasse. Kaugemalt
tulnud lastel võimaldati ka
koolimajas ööbida. Kõik õppijad olid talupojaseisusest ja
luteriusku.
1880. aastal toimus õppe-

Märjamaa
rahvamajas
Teisipäeval, 8. veebruaril

kell 19.00 Mälumänguklubi
Teisipäeval, 1. veebruaril
kell 19.00 Vana Baskini
teatri etendus „Lumeroos“,
piletid 20.-/22.-

töö eesti keeles, õpetati piiblilugu, katekismust, lugemist
ja kirjutamist, rehkendamist,
geograafiat, vene keele grammatikat, lugemist, vokaale ja
ringipanemist. Käsitöö ja põllupidamise õpetust ei olnud,
küll oli koorilaulutund.
1880. aastal oli kooli nimekirjas 72 last vanuses 7–17
aastat. Neist 41 poeg- ja 31 tütarlast. Viis päeva nädalas läbi
talve käisid koolis 16 poiss- ja
7 tütarlast, nädalas ühe päeva
vastavalt 12 ja 20.
Koolitööd alustati 15. oktoobril ja lõpetati 15. aprillil.
Samal aastal käis Märjamaa koolis 33 poiss- ja 11
tütarlast, Paeküla-Konuvere
koolis vastavalt 48 ja 51 , Kastis 67 ja 60, Haimres 74 poissi
ja 67 tüdrukut.
1891.aastal jagati õpetust
järgmiselt: usuõpetus – 2 tundi nädalas; vene keel, emakeel
ja aritmeetika – neist iga ainet
üks tund nädalas, pool tundi
nädalas jäi laulmise ning pool
tundi kirjutamise peale. Veel
õpetati geograafiat ja ajalugu.
Käsitööd, joonistamist ja gümnastikat ei õpetatud.
Kool töötas I poolaastal 8.
jaanuarist kuni 15. aprillini, II
poolaasta oli 15. oktoobrist 21.
detsembrini.
1891. aastal oli koolis
vähem õpilasi: 11 poissi ja
Kolmapäeval, 9. veebruaril kell 10-14 tõhustusdooside süstimine
Kolmapäeval, 16.veebruaril silmade kontroll ja
prillide müük, eelregistreerimisega rahvamaja
telefonil
Ly-galeriis
Rafael Rolan Ranna kunstinäitus „ABSTRAKTSUS
VAATAB VASTU”
Info ja registreerimine
tel 5656 4614
marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee

3 tütarlast. Kevadel lõpetas
kolmanda klassi 8 poissi ja 3
tüdrukut.
Koolmeistri palk

Sõtke vallakool oli lastele tasuta, kulud tasus valla kogukond.
1880. aastal oli koolmeistri
palk 3 setverti rukist ja 3 setverti otra (1 setvert on umbes
209,91 liitrit), lisaks 6 rubla
raha. Õpetajal oli kasutada
väike aiamaa, mille eest vald
maksis härrale 30 rubla renti
aastas. Koolitoa valgustamiseks kulus 4 rubla 60 kopikat
ja akende parandamiseks 3
rubla.
Paeküla-Konuvere koolis
oli kogukonna poolt õpetaja palk 30 rubla, millest laste
koolimaks 15,50. Selles koolis
pidid lapsevanemad tasuma
omalt poolt 0,30–1,00 rubla
talve pealt.
1880. a kontrollisid koolitöö korraldamist valla talitaja Mart Martov, kiriku vöörmünder Priidik Pias ja kooli
vöörmünder Priidik Weber.
1891. aastal oli õpetaja
palk 60 rubla, lisaks toiduainete jaoks 40 rubla, koolimaja
ja õpetaja korteri kütmiseks
14,50 rbl, koolimaja valgustus
6 rubla, remont 7.25, muud
kulud 1,50 rubla. Kokku kulud

koolile 128,75 rubla.

Usuvahetusliikumise käigus siirdusid mitmed pered
õigeusku. 1898. a oli Märjamaa
apostliku õigeusu koguduse
täieõiguslike liikmete nimekirjas 13 talumeest Sõtkest.
Juba 1886. a oli avatud õigeusu
kihelkonnakool. Õigeusklike
lapsed ei tohtinud õppida luteri usu koolides, küll võisid
luteriusulised õppida õigeusu
koolis. Valdade liitmise järel
võeti üldine suundumus Märjamaa aleviku koolielu arendamiseks.
Sõtke vallakool lõpetas
oma tegevuse 1893. aastal.
Märjamaa vald asutas koolimajja vaestemaja. Eesti Vabariigi ajal oli Sõtke maadest
Märjamaa vallale renditud
kooliõpetajate
palgamaaks
mitu maatükki. Kahjuks on
tolle aja dokumendid suures
osas hävinud, nii on teadmata
koolimaja edasine lugu.
Sõtke koolmeistrid

Esimese õpetajana teatakse
Tõnis Wennartit, kes lõpetas Jädivere seminari 1858.a.
Wennart oli Sõtke koolmeister
aastatel 1859–1861.
Tõnis Wennart sündis
11.05.1835 Sõtke Põlde talus.
Tema vanavanemad Käsp-
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Foto Priit Määltsemehe kogust

Kõik valima! Karuse jaamahoone ees 1951. aastal võetud
foto.
Foto Kaido Saaki kogust.
re Tõnise ja Leena pere oli
juba 1782. aastal elanud Põldel. Perenimeks pandi Wennart. Tõnis Wennart abiellus
21.09.1859 Siima Hansu tütre
Liisu Siimaniga. 1860. aastal
sündinud tütar Mai suri aastaselt. 1862. aastal läksid Tõnis
ja Liisu Wennart Järvamaale,
Peetri kihelkonnas asuvasse
Viisu mõisa. Tõnis Wennart
suri 8.01.1868 Viisu mõisa alal.

Jüri Martinson
(23.12.1838 – 25.11.1915) oli
Sõtkes koolmeistri ametis
aastatel 1862–1878.
Jüri isa Mats, Mardi poeg,
tuli 1832. aastal Mõraste Uuesalust Sõtkesse Kõlu Hansu
sulaseks. 1833. aastal abiellus
Mats Juusti Jüri tütre Kaiga.
Perenimeks oli pandud neile
Roigas. Umbes 1860. aastal
muudeti perenimi Martinsoniks. Peres oli kolm tütart ja
kolm poega, Jüri oli neljas laps.
Koolmeister Jüri Martinson
abiellus 1862. aastal rätsep

Hansu tütre Miina Juustiga
(1842–1921).
Jüri ja Miina Martinsoni
perre sündis 8 tütart (üks suri
7-aastaselt) ja 3 poega. Suure
pere elukohana on märgitud
Vati saunakoht.
Koolmeistri kohuseks oli
ka külalaste ristimine ja matusetalitused. Õpetaja oli ka
paljude laste ristiisaks. Jüri
Martinson suri 77-aastaselt
ja tema naine Miina 79 aasta
vanuses.

Hans Truu (19.10.1856
– 26.05.1927) oli Sõtkes koolmeistriks aastatel 1879–1893.
Hansu isa Jüri Truu, mölder
Tõnise poeg Paekülast, abiellus 1843. a Siima Tõnise tütre Miina Siimasteliga. Jüri ja
Miina peres pojad Tõnis (sünd
1844) ja Hans (1856), kellest
sai koolmeister.
Hans Truu oli lõpetanud
Kuuda seminari.
Malle Liidaru

Tunnusta sotsiaalvaldkonda
panustajaid!
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) algatas sotsiaaltöötajate päeva tähistamise traditsiooni Eestis
2007. aastal, et tutvustada inimestele sotsiaaltööd ja
tunnustada sotsiaalvaldkonnas töötavaid tublisid inimesi. 2007. aastal korraldas Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW, International Federation
of Social Workers) esmakordselt üleilmse sotsiaaltöö
päeva tähistamise 27. märtsil, millega ühinesid sotsiaaltöötajad kõigis maailmajagudes. 2008. a võttis
Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW)
vastu otsuse tähistada iga-aastast sotsiaaltöö päeva
märtsi kolmandal teisipäeval. Üleilmset sotsiaaltöö
päeva peetakse sotsiaaltöötajate saavutuste tähistamiseks ja selle tänuväärse töö esiletoomiseks.
Iga-aastane tunnustamise konkurss on hea võimalus
tõsta esile oma piirkonna, valla või asutuse kõige
tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda
panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega
muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks.
2022. aasta sotsiaalala töötajate konkurssi viiakse läbi
koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tegevusjuhendajate Liidu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu ja Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsiga.
Selle aasta sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkurss on käivitatud ja kandidaatide esitamise
tähtaeg on 4. veebruar 2022.
Kandidaate saab esitada 11 kategoorias:
• Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas
• Aasta sotsiaalvaldkonna asutus (sh hoolekandejuht)
• Aasta sotsiaaltöötaja
• Aasta lastekaitsetöötaja
• Aasta hooldustöötaja
• Aasta tegevusjuhendaja
• Aasta tugiisik või isiklik abistaja
• Aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk
• Aasta vägivallaennetaja / vaimse tervise toetaja
• Aasta koostööpartner
• Aasta ESTA liige
Kandidaatide esitamiseks palume tutvuda kandidaatidele esitatavate nõuete ja kriteeriumitega, täita
kandidaadi esitamise vorm ning esitada see digiallkirjastatult. Kandidaadi esitamise vormid eri kategooriate
järgi koos juhendmaterjalidega asuvad ESTA kodulehel www.eswa.ee/konkurss/.
Taotlused saata hiljemalt 4. veebruariks 2022 e-posti
aadressile tunnustamine@eswa.ee. Lisainformatsioon
telefonil 5343 7323 Marianne-Elisabeth Agu või e-posti
aadressil tunnustamine@eswa.ee.
Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus toimub rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval 15. märtsil 2022 Jõhvi
Kontserdimajas.

9

10

19. jaanuar 2022

Märjamaa Nädalaleht

Menukamad filmid kinos Helk
K 19.01 kell 16.45
„PIIA SEIKLUSED”
USA kogupere-joonis-seiklusfilm
1.29 (L) eesti keeles
K 19.01 kl 18.30 „KARJE”
USA õudusthriller 2.0 (K –12)
K 19.01 KL 20.45 „355”
USA põnevik 2.02 (K –12)
N 20.01 KL 16.45
„PIIA SEIKLUSED”
N 20.01 KL 18.30 „355”
N 20.01 KL 20.45
„TONDIPÜÜDJAD: PÄRAND”
USA märulikomöödia-seiklusfilm
2.04 (MS –12)
R 21.01 KL 17.00
„PELETISTE PEREKOND 2”
USA kogupere-jooniskomöödia 1.43
(L) eesti keeles
R 21.01 kl 19.00 „ARMASTUS
NAGU RAAMAT”
USA romantiline komöödia
1.46 (MS –12)
R 21.01 kl 21.00
„BERGMANI SAAR”
PRANTSUSE – SAKSAMAA –
MEHHIKO – BELGIA – ROOTSI
romantiline draama 1.53 (K –12)
P 23.01 kl 14.00
„PELETISTE PEREKOND 2”
P 23.01 kl 16.00 „ARMASTUS
NAGU RAAMAT”
P 23.01 kl 18.00
„BERGMANI SAAR”
P 23.01 kl 20.00
„DRIVE MY CAR” / „SÕIDA
MINU AUTOGA”
JAAPANI – KOREA draama
3.0 (K –12)
T 25.01 kl 16.00
„PELETISTE PEREKOND 2”
T 25.01 kl 18.00 „RAUL VAIKSOO: PÄTT VÕI PÜHAK”
EESTI dokumentaalfilm 1.0 (L)
T 25.01 kl 19.15
„JAHIHOOAEG”
EESTI komöödia 1.32 (MS –12)
T 25.01 kl 21.00 „ARMASTUS
NAGU RAAMAT”
K 26.01 kl 16.00
„PELETISTE PEREKOND 2”
K 26.01 kl 18.00
„EESTI MATUS”
EESTI komöödia 1.35 (MS –12)
K 26.01 kl 19.45 „RAUL VAIKSOO: PÄTT VÕI PÜHAK”
K 26.01 kl 21.00 „BERGMANI
SAAR”

Järgnevalt toome välja 2021. aastal linastunud kümme menukamat filmi Märjamaa kinos Helk, mis on kogunud üle saja vaataja.
Kümnest neli on kodumaised linateosed, sealhulgas kõik esikolmiku filmid. Ka Rapla kinos on filmide esikolmik sama.
Märjamaa kinno tulemiseks on nüüd võimalik osta eelnevalt
pääse Piletimaailma kaudu.
				Külastajate arv / Seansse
1. „EESTI MATUS”			
EESTI
2. „JAHIHOOAEG”			EESTI
3. „VEE PEAL”			
EESTI
4. „KIIRED JA VIHASED 9”		
USA
5. „KÄPAPATRULLI FILM”		
USA
6. „ÖÖLAPSED”			EESTI
7. „007: SURM PEAB OOTAMA”
USA
8. „LAULA 2”			
USA
9. „LUCA” 3D			
USA
10. „SPIRIT: TALTSUTAMATU”
USA

364
319
182
160
125
124
118
113
103
103

19
13
15
6
5
13
7
5
4
4

Linastub uus Eesti dokumentaalfilm „Raul Vaiksoo: pätt või pühak”
Arhitekt Raul Vaiksoo marsib
sõgeduse ja geniaalsuse piirimail, väänates reegleid, siunates digimaailma ja nautides elu
kõige kiuste.
Tal ei ole siiani mobiiltelefoni, ta ei juhi autot ja ta keeldub
igasugusest
kiirustamisest.
Ometi jõuab tunnustatud arhitekt alati minuti pealt nii tellijatega kohtuma, loenguid andma
kui ka pöörastele väljasõitudele
koos sõpradega.
Raul usub, et jumaliku puudutuse osaliseks saab vaid tööd
tehes ja kui inspiratsioon peale
tuleb, töötab ta mitu ööpäeva
järjest. Tema projekteeritud
ehitisi leiab üle Eesti ja teda on

tööde eest pärjatud nii kultuurkapitali aastapreemia kui vabariigi teenetemärgiga.
Piip ühes, lemmikõlu teises
käes, ei seisa karismaastiline
mees aga alati taevasel pjedestaalil, vaid kõnnib sageli sõgeduse ja geniaalsuse piiril. Ta on
kirglik ja pühendunud, samal
ajal kompromissitu ja argielus
täiesti saamatu, suutmata kõige
lihtsamat toitu valmistada või
pangakaarti kasutada. Nii võib
Raul oma kaaslastele olla parajaks nuhtluseks, kuid tema fenomenaalne mälu ja oskus oma andeid maksimaalselt realiseerida
teevad vastuolulisest mehest
vastupandamatu kaaslase.

Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
hapukapsast,
toidukartulit,
porgandit ja mett
laupäeval,
22. jaanuarilkell 10-13
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!

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

* Tööriistade ja kaubikute
rent.
* Akende müük ja paigaldus, mõõtmine .
* Kasutatud kodumasinate müük.
Järelmaksu võimalus.
Facebook.com/kasutatud
kodutehnika
Ringuta, Ringuta tee
Tel 5566 9903
Avatud E–L

19. jaanuar 2022

Puhka rahus,
hea klassivend
ARVO KERNER
Velise kooli päevilt.
Südamlik kaastunne
tütardele.
Mälestades Tiia
Kallis Armo perega!
Südamlik kaastunne kalli
ema, vanaema ja ämma
LEILI VIIBUSE
kaotuse puhul.
Tiit, Raili, Taavi, Tuuli,
ristipoeg Teet,
Anne ja Heino

Soovite oma kinnisvara müüa või
üürile anda? Me aitame Teid tehinguni.

KIIRE MÜÜK, ÕIGLANE HIND!
SINU MAAKLERID MÄRJAMAAL
JA RAPLAMAAL

Siiras kaastunne klassivend
Armole perega
armsa
ema, vanaema ja ämma
LEILI VIIBUSE
surma puhul.
Klassikaaslased XII lennust
Meie armas
õpetaja ja kolleeg Aino!

Aili Ruubel
+372 513 9262
aili.ruubel@pindi.ee

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...
Südamlik kaastunne
Ralfile perega
kalli ema
EVI KALDAMAA
kaotuse puhul.
Enn,
Tiit ja Triin peredega

Südamlik kaastunne
Maimule ja Marile peredega
kalli
VENNA
kaotuse puhul.
Moka talu pere
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Mirje Viimsalu
+372 5657 0722

mirje.viimsalu@pindi.ee

Vaikus ja rahu nüüd Sinuga,
mälestused jäävad alatiseks
meiega.
Mälestame
toredat naabrimeest
REIN LEMBERGI
ja avaldame kaastunnet
Ainole ja Kaie perele.

Südamlik kaastunne
abikaasa
REIN LEMBERGI
surma puhul.
Merje, Elle ja Merje
Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestused jäävad meiega...

Märjamaa
Maarja
kogudus

Kolmapäev, 19. jaanuar
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 20. jaanuar
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 21. jaanuar
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 23. jaanuar
3. pühapäev pärast ilmumispüha
11.00 Missa (kogudusemaja)
11.00 Pühapäevakool (kogudusemaja)
Esmaspäev, 24. jaanuar
7.30 Missa (kogudusemaja)

Vigala Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti algusega kell 11.00

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

Mälestame ja
avaldame kaastunnet
Ralfile perega
EVI KALDAMAA
surma puhul.

Tiia ja Raivo Koppel

Endised kolleegid
Merje, Elle ja Merje

Avaldame kaastunnet
lähedastele
VOLLI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Tarmole ja Evele
EMA
kaotuse puhul.

Galja lastega

Margus perega

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...
HILDA POLL
21.01.1922 – 27.06.2001
Mälestame
100. sünniaastapäeval.
Lähedased
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OST

98 Aino Hatiašvili
92 Elsa Roots
90 Juta Mõis
89 Erna Arulaid
87 Maria Oldekop
85 Enno Mändla
84 Saima Lehtsaar
83 Aita Reose

5145 215, info@est-land.ee.

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

82 Semjon Kakko

78 Endel Linnamägi

76 Ronald Allen Kosky
76 Rein Nurme
75 Helgi Müller
70 Olga Rytik
70 Paul Vihtla
70 Elmut Puttes
65 Ants Pütsepp

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
Valge lepp hind al: 40 €/ruum.
Sanglepp hind al: 42 €/ruum.
Metsakuiv okas al: 48 €/ruum.
Hinnad sisaldavad kojuvedu alates 10 rm. Kontakt 5697 5216
Müüa mett kojutoomisega. Hind
7 €/kg. Tel 5668 7496

KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 53330556,
korstnahooldus.ee.

79 Maie Randviir

76 Helju Marrandi

Pärnu mnt 74

MÜÜK

TEENUSED

80 Heino Roop

76 Laur Udusalu

19. jaanuar 2022

Pakume Märjamaal tööd
KOOLIBUSSI
JUHILE

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

Vajalikud nõuded:
D-kategooria olemasolu.
kutsetunnistus või valmisolek selle hankimiseks.
OÜ NetsEst
507 2805

Paka Mets OÜ Märjamaa osakonda vajatakse kohusetundlikku meestöölist metsa-ja aiatehnika mehaaniku
kohale. Kasuks eelnev töökogemus.
Väljaõppe võimalus kohapeal.
Soovijatel saata CV e-mailile:kalev@pakamets.ee
Tel 565 3535

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
Tööohutuse ja töökeskkonnaspetsialisti teenus ettevõtetele
ja asutustele. Riskianalüüside
koostamine. Info tel 5381 4208,
meiliaadress: helital@hot.ee
Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja
viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine
MTR EEH011474
Pakume erinevaid lahendusi
hoonete ja majade ehitusel.
mehitus@gmail.com 53529476
Kui sul on huvi tundma õppida
Jumalat ja Jeesust Kristust, siis
võta julgelt ühendust. Tahan
julgustada ka teisi elama piibli
järgi ning kasvama Jumala sõnas.
Samuti saan aidata palvetega, kui
teil on tervisega probleeme.
Raivo, tel 5557 6562
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
Teostame katustelt ja hoovidest
lumekoristust! Tel 5191 1718

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool otsib oma meeskonda
KOOLI PEAHOONE PUHASTUSTEENINDAJAT.
Tööülesandeks on puhastus-koristustöö peahoones koolipäeva jooksul ja hoone korrastamine peale koolipäeva lõppu.
Tööaeg esmaspäevast neljapäevani 12.00 kuni 20.00.
Peahoone korrastamine järgneva nädala alguseks võimalik
teha omal valikul nädalavahetuse jooksul.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Muud informatsiooni töökoha kohta küsida:
Enn Roosi, telefon 511 2468 või e- mail enn@vigalattk.ee.
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