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Märjamaa valla vanim elanik sai saja-aastaseks
Märjamaa valla vanim elanik
on Leida-Hermine Uustalu, kes
20. novembril sai saja-aastaseks. Igal aastal neid inimesi
vallas ei ole, kes kolmekohalise numbrini jõuavad. Tänavu
pole rohkem tulemas ka.
Auväärses eas nääpsuke
naine nägi väga veetlev välja.
Mälu on hea ja mõistus terane,
kuid kuulmine on kadunud. Samas ei jää jutud ajamata, sest
lähedased kirjutavad oma küsimused ja vastused vihikusse,
proua räägib ise. Tõsi, vahel
pidi üht-teist sel moel suheldes
„tõlkes kaduma minema“ ütles
lapselaps Reelika Uustalu, kelle perega koos vanaema elab.
„Veel eelmisel sügisel kudus vanaema mu lastele sokke,
nüüd vajab ta juba rohkesti
puhkust,“ lisas Reelika.
Leida-Hermine on sündinud ja kasvanud Pühatu küla
Kase talus. Ta õppis Jalase ja
Kabala koolis, perenaiseoskused omandas Saku kodumajanduskoolis. Pärast abiellumist
tuli ta mehekoju Kangrumäe
tallu Riidaku külas, kus elab
jätkuvalt. Neil oli kolm last,

Leida-Hermine Uustalu
Foto: Reet Saar
kellest üks suri aastate eest.
Ka Leida-Hermine abikaasa on
ammu manalas. Mehe surma
elanud ta raskelt üle, aga siis
oli lapselaps Reelika veel väike

ja teda kasvatades sai vanaema hingevalu leevendust.
Leida-Hermine oli kolhoosis karjabrigadir. Kord oli tal
nii raske seis, „et mine või vet-

te“, kui laudatäis sigu olid halva toidu pärast haiged. Mure
oli suur, aga peale ühe õnnestus kõik teised loomad terveks
saada ja elule tagasi aidata.
„Nüüd on käes mu elu kõige
toredamad päevad,“ ütles päevakangelane naeratades. Ta
ümber on armastav noor pere
ja kaks särasilmset lapselapselast – väike poiss ja tüdruk –,
kes memmele oma lustiga rõõmu pakuvad.
Oma suurt sünnipäeva
ootas Leida-Hermine väga.
Luhtre turismitalus peetud
sünnipäevapeol said kokku lähemad sugulased. Rõõmu tegi
ka Eesti presidendi Alar Karise
saadetus õnnitlus. „Oma pikal
eluteel olete kaasa elanud paljudele meie riigi ja rahva ühistele rõõmudele ning näinud
siinseid muresid. Mul on hea
meel, et sellel sajandipikkusel
rajal on Teil jätkunud elurõõmu, mida oma kaasteelistega
jagada ja noorematele edasi
anda,“ kirjutas president. Seda
saja-aastane Leida-Hermine
Uustalu teebki.
Reet Saar

KOP-i toetuse said kuus projekti Märjamaa vallast
Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta sügisvooru laekus 20 projektitaotlust, millest hindamisele läks 19. Hindamiskomisjon tegi ettepaneku toetada viit projekti meetmes „Kogukonna areng“ ja üheksat taotlust meetmes „Investeeringud ja
kogukonnateenuse arendamine“.
Hindamiskomisjoni ettepanekute põhjal toetas Raplamaa
Omavalitsuste Liidu juhatus mõlemas meetmes kolme Märjamaa
vallast esitatud projekti.
Meede „Kogukonna areng”:
„Tark kogukond on ühtehoidev – koolitused ja õpitoad“ (MTÜ
Wäega Wärk) – 2500 eurot;
„Maakiviaia taastuskoolitus Haimre-Kasti kogukonnale“

(MTÜ Haimre Kultuuriselts) – 2250 eurot;
„Teenuse piirkonna külad – ikka koos!“ (Teenuse Naiste
Ühendus) – 702 eurot.
Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”:
„Murutraktori soetamine Tolli külaplatsi hoolduseks“ (MTÜ
Külade Ühendus TOKK) – 3500,10 eurot;
„Päikeseenergia toel tegevused kättesaadavamaks, Wäega
pärimusmajas toimuvate tegevuste toetamiseks“ (MTÜ Wäega
Wärk) – 4000 eurot;
„Kogukonnateenuse „Avasta Avastet suuskadel” käivitamine
koos inventari soetamisega“ (Avaste külaselts) – 2413,80 eurot.
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Hiirekeste rühmal on muljeterohke november

N

ovembrikuu on
rikkalik erinevate
tähtpäevade poolest,
mida kindlasti lasteaedades ning kodudes tähistatakse – hingedepäev, mardipäev, isadepäev, kadripäev.
Orgita lasteaia Hiirekeste
rühma kaks novembrinädalat
olid sisutihedad ja põnevad.

Hingedepäeva hommikul
käisime traditsiooniliselt oma
rühmaga õppekäigul Märjamaa kalmistul. Ilm oli sel
päeval hilissügise kohta väga
soe, selge ja rahulik. Õpetajad
süütasid oma lahkunud lähedaste haudadel mälestuseks
küünlad. Ka osa lapsi rääkis,
et nad on oma perega eelnevalt
kalmistul käinud riisumas, lilli
istutamas, küünlaid süütamas.
Mõtisklesime ja meenutasime
oma lähedasi, rääkisime oma
esivanemate elust-olust, töötegemisest, austame ning hindame nende tarkusi ja väärtusi.
Järgmisel nädalal oli rahvakalendri järgi mardipäev
tulemas. Linnupoegade rühma
mardipere üllatas meid koos
mardikaruga tervituslaulu ja
pillimängu saatel lausa ukse
taga ning küsisid luba kambrisse tulekuks. Meile sooviti
head vilja-, karja- ja lapseõnne,

vitsutati vitsaga tervist ning
peletati kurjad jõud ja haigused minema. Meie laste käest
küsiti tähti, esitati mõistatusi,
koos mängiti vahvat ringmängu. Meeleolukad mardid said
ka oma esinemise eest mardiande, mis jagati pärast kõikide
rühmade vahel sõbralikult ära.
Isad hommikuringis

Veidi peale martide külaskäiku tuli meile hommikuringi
üllatuskülaline. Nimelt kolmel
hommikul olid meil kordamööda hommikuringis isad.
Kõige julgem oli meie rühma
kaksikute Noora ja Silveri issi
Allan, kes rääkis põnevast
lemmiktegevusest kalastamisest. Tal olid kaasas huvitavad
raamatud, erinevad kalastamisvahendid, landid, õngekorgid, spinning ja oma lastegi
õngeritv. Lastel jagus uudishimu ja nad esitasid toredaid
küsimusi, mille kohta nad said
selgeid vastuseid.
Järgmisel hommikul külastas meid Villemi issi Teet, kelle
elukutse on prügiautojuht. Tal
oli kaasas ka mängu-prügiauto
ning raamatud prügi sorteerimisest. Lapsed kuulasid tähelepanelikult, kui vara tuleb
prügiautoga prügiringile min-

Küsisin oma rühma lastelt isside kohta mõned küsimused ning laste vastused olid hästi toredad.
Missugune issi on: pikk, karvu täis jalad,
karvane kõht, tal pole peaaegu üldse juukseid;
valged silmad, nii suur punu, nii lühikesed juuksed, suured varbad; nina all on vuntsid, valged
juuksed, rohelised silmad, suured käed; pikemad jalad minust, pruun habe, sinine ja must
pluus, natuke lühike ja natuke pikk; nagu teiste
inimeste moodi silmad; prillid, sest tal on haiged silmad.
Mida issile meeldib teha: süüa teha kastet koos kartuliga; vikerkaart joonistada, maja
ehitada; tallis meeldib käia; metsas tööd teha,
puid saagida; motikaga sõita, kokku panna kõiki asju, garaaži koristada; prügi viia, arvutis
tööasju teha, kuuri koristada; puid saagida ja
puid katki raiuda; muru niita, keldris tööd teha
ja Ojal käia; kalal käia palju.
Mis on issi lemmiktoidud: võisaiad vorsti-

Oskari isa Kaupo Külaskäik.
Foto: Heia Kaldamaa
na, kui pikad on tööpäevad,
mis toiminguid peale prügiveo
tuleb selles ametis veel teha.
Villemi isal oli kaasa võetud
vajalik töövahend – pisike sülearvuti, millesse on sisestatud kõik objektid, kust tuleb
prügi vedada. Hiljem sai iga
laps tema näpunäidete järgi
pisikese prahikotikese voltida. Voltimine meeldis lastele
väga ja nad lubasid selle kotikese koju oma tuppa panna, et
sinna kasvõi kommipabereid
koguda.
Novembri keskpaigas jõudis meie rühma lapsi veel üks
vahva isa külastada. Oma hobi

ga, makaronid kastmega, notsu-jäätis (Peppa);
punane supp, puder, muna, vorsti- ja juustupallikesed; porgandikook, praekartul lihaga, viinamarjakook; brokoliga kartul ja liha; spagetid
hakklihakastmega, pelmeenid, jäätis; kollane
ja punane salat (kartulisalat ja rosolje); kartul
koos ribiga, kibe pitsa (tšillipipraga); külm liha,
kondiliha, lõhekala; komm, piparkook; riis lihakastmega; boršisupp ja pulgakomm.
Mida mulle meeldib issiga teha: autodega ja nukkudega mängida; pauku maal vanaisa
juures teha; BMW-s muusikat kõvasti kuulata,
palli mängida; tallis käia, traktoriga koos sõita;
peitust ja lauamänge mängida; ratastega sõita,
ujulas käia; tööd aidata teha; koos palju naerda;
murutraktoriga niita, X-boxis raskeid mänge
mängida; poes kommi ostmas käia; tagaajamismängu mängida; klotsidest ehitada ja härjamängu mängida.
Need põnevad laste ütlused lähevad iga lapse arengumapi vahele.

ja ametitki käis tutvustamas
Oskari issi Kaupo. Ta rääkis,
kuidas juba lapsena soovis ta
sportida, joosta, ujuda, palli
mängida ja kuidas ta kooli ajal
hakkas tegelema erilise hobi
poksimisega. Ta võistles erinevatel poksivõistlustel, isegi
MM-il ja pürgis ka olümpiale,
kuid siis juhtus treeningul
õnnetus tema käega, mis vajas lausa operatsiooni ja pikka
taastumisaega. Lapsed said
imetleda Oskari issi karikat,
mille ta oli meile näitamiseks
kaasa võtnud, kätte panna
päris võistleja poksikindad,
vaadelda karbi sees vajalikke
hambakaitsmeid. Ta rääkis,
milleks on vajalikud kubemekaitsmed ja et kunagi ei tohi
lüüa pea ega kõhu piirkonda
ning igal spordialal on omad
kindlad reeglid. Ta soovitas
kõigil lastel spordiga tegeleda ja palju liikuda. Oskari isa
Kaupo kinkis lõpetuseks igale
osalejale ehk siis tublile kuulajale oma võidukarikast šokolaadimedalid, mille iga laps
sai endale mehise käepigistuse
ja aplausi saatel pildistamisel
kaela.
Hiirekeste rühmal on lähiajal veel tulemas kadrijooks ja
külaskäik Märjamaa päästekomandosse, kus tutvume hästi
vajaliku päästja tööga.
Kasti-Orgita lasteaia
Hiirekeste rühma õpetaja
Heia Kaldamaa
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Koolisööklad võistlesid toiduraiskamise vähendamiseks

E

esti koolide ja lasteaedade sööklates
visatakse igal aastal
ära pea 1900 tonni toitu. Toiduraiskamise
vähendamiseks käivitas Eesti
suurim koolitoitlustaja Daily
võistluse, mille käigus selgitatakse välja kõige vähem toitu
raiskav koolisöökla.

14.-18. novembrini jälgiti
ligi 70 Daily koolisööklas üle
Eesti tekkinud toidujäätmete
kogust. Äravisatud toidukogused kaalutakse iga päeva lõpus
üle ja info kantakse koolisööklas nähtaval olevasse tabelisse. Nädala lõpus selgub võitja
ehk kool, kus õpilase kohta
raisatakse kõige vähem toitu.

Ettevõtte müügi- ja turundusjuhi Tiiu Endriksoni sõnul
on nende algatuse eesmärk
innustada kooliperesid läbi
võistlusmomendi vähendama
äravisatava toidu hulka. „Kui
õpilased ja personal näevad
pidevalt äravisatud toidu koguseid, tekib automaatselt
sportlik hasart kaalunumber
iga päevaga aina väiksemaks
saada,“ lisas Endrikson. Toidu
raiskamise
vähendamiseks
tehakse järjepidavat teavitustööd. Kampaania ajal on
sööklas väljas plakatid kampaania sõnumiga ja kõikides
koolides on plakatid, kuhu
märgitakse iga päeva järel, kui
palju toitu koolis ära visati.

PILTUUDIS
Eesti Välisministeerium tähistas 15. novembril oma 104. sünnipäeva. Sel puhul jagati tunnustust ka koostööpartneritele. Tulemusliku
tegevuse eest Eesti huvide esindamise eest maailmas sai välisministeeriumi III klassi teeneteristi Martin Andreller.
Vigalast pärit Andreller on Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige.
Facebookis on ta kommenteerinud teeneteristi saamist: „Iga päev
ei juhtu seda, et selline teeneterist annetatakse. Kas see on nüüd
senitehtu eest või pigem avansina... mulle endale meeldib mõelda,
et avansina. Sest, et tööd ju jagub. Tuleb ainult käised üles käärida
ja seda teha. Kui meie omi asju ei aja, siis kes seda meie eest peaks
tegema?
Eriti täna ja veel rohkem homme tuleb teada meie ajalugu ja
meie rahva lugu. Seda tuleb rääkida nõnda, et kõik teavad. Et kõik
teavad, et meil on kurjusega oma kogemus ja me ei soovi rohkem. Ei
endale ega teistele.
Ma arvan, et lihtsalt miljonid ei suuda maailma muuta. Muudavad inimesed. Ükshaaval. Ja nende kõigini tuleb jõuda.“

Märjamaa gümnaasiumi
tulemused on keskmiste
hulgas
Märjamaa gümnaasium osales kampaanias mullu ja ka
tänavu. Eelmisel aastal visati nädala jooksul Märjamaa
gümnaasiumis õpilaste taldrikutelt ära 45,2 kg toitu. Selle
tulemusega jäi Märjamaa kool
Eesti keskmisele tasemele. Tänavu oli äravisatava toidu kogus 46 kg. „Õpilase kohta visatakse keskmiselt ära 16 g toitu
päevas,“ ütles Endrikson. See
number ei tundu olevat väga
suur, aga nädala kogus portsudeks arvestatuna annaks välja
ligi 80 toiduportsu. „Märjamaa
gümnaasiumis on äravisatava
toidu osakaal siiski üsna suur,“
hindas müügi- ja turundusjuht. Tänavuse tulemusega oli
Märjamaa gümnaasium osalejate keskpaigas ehk 32. kohal.
Daily kaubamärgi all toitlustusteenust pakkuva Baltic
Restaurants Estonia ja Stockholmi
Keskonnainstituudi
Tallinna Keskuse uuringust
selgub, et Eesti koolide ja
lasteaedade sööklates visatakse aastas ära 1900 tonni
ehk pea 95 autokoormatäit
kvaliteetset toitu. Valdav osa
sellest ehk 80% toidukaost tuleb just õpilaste taldrikutelt.
Eelmisel aastal suutis Daily
keskkonnakuu raames tehtud
teavitustööga vähendada õpilaste taldrikutelt äravisatava
toidu kogust 20% võrra. „Õpilased hakkasid tõstma endale
portsjoneid, mida jõutakse ära
süüa. Lisaks toimib motiveerivalt ka võistlusmoment teiste
koolidega. Kaalumise tulemused on meile heaks tagasisi-

deks, millest lähtuvalt saame
viia sisse muudatused menüüdes ja toidukoguseid paremini
planeerida. Muudatusi teeme
kas filiaalipõhiselt ning vajadusel ka Daily koolisööklates
üldiselt,“ rääkis Endrikson.
Lisaks õpilaste taldrikutelt äravisatavale toidule tekib ülejääke ka köögis. „Mida
suurem on hankes seatud
valiku rohkus, seda suurem
on ka äravisatud toidu kogus. Näiteks Tallinna hanke
tingimused näevad paljudes
koolides ette, et koolisööklas
peab kuni viimase sööjani olema letis neli erinevat praadi,
kolm sooja lisandit ja neli salatit,“ lisas ettevõtte juht Aaro
Lode. „Kui koolilõuna menüüs
oleks valikus üks põhiroog,
neli salatit ja kaks sooja lisandit, oleks planeerimine lihtne,
kuid tänase valikuga ei suuda
kokad ette ennustada, mida
ja kui palju õpilased söövad.“
Keskkonnakuu
raames
korraldatakse ka tuleviku
koolitoidu ideekonkurss, mille käigus loovad õpilased videosid sellest, kuidas tuleks
nende arvates juurutada koolisööklates keskkonnahoidu, et
koolitoitlustus oleks tervislik,
toitev ja säästlik. Samuti leiavad aset tasuta harivad veebiloengud, millest on oodatud
osa võtma nii kooliõpilased,
koolide personal, lapsevanemad kui ka teised toiduvaldkonnast huvitatud inimesed.
Daily on kutsunud ka lapsevanemaid koolilõunat sööma, et saada nendelt tagasisidet. Tänavu käis Märjamaa
sööklas koolieinet söömas 38
lapsevanemat.
Reet Saar

Teadaanne eakatele, kes registreerisid end üritusele

JÕULUD RUUNAVERES
10. detsembril 2022.

Sõiduks koguneda kell 11.00 Märjamaa rahvamaja ette. Osalustasu 34 € palun üle kanda Eesi Veske kontole
EE07 1010 7020 0504 4003
30. novembriks.
Sularaha võtan vastu sotsiaalkeskuses
29. novembril kell 12.00-13.00.
Küsimused telefonil 5346 0846 Eesi Veske.
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Raamatupidamine on mu töö ja hobi

L

iivi Kallaste on tegus
86-aastane proua, kes
teadis juba 7. klassis, et
tahab saada raamatupidajaks. Seda ametit ta õppis
ja peab siiamaani.

Sa oled 14-aastane Häädemeeste lähistel kasvanud tüdruk, kes seni pole 40 km kaugusel Pärnuski käinud. Nüüd
lähed esimest korda kodust
välja, et minna ametit õppima.
Liivile meeldisid koolis matemaatika ja füüsika ja numbritega on tema elu kogu aeg seotud. Nii aitas tüdruk kolhoosis
brigadirina töötanud emal
töökäske teha. Samuti käis ta
tuttava raamatupidaja juures
puhkuse asendajana jõukohaseid ülesandeid täitmas.
„Kuskilt kuulsin, et Kehtnas koolitatakse raamatupidajaid ja sain teada eksamite
ajad. Meie kodust oli Laiksaare
raudteejaama umbes neli kilomeetrit. Ema ütles, et jaamas
küsid, kuidas edasi sõita,“ hakkas Liivi mälestusi kerima. Ta
jõudis rongiga Tallinn-Väikse
jaama ja edasi Keava jaama.
Sealt paar kilomeetrit kõndis
Kehtna tehnikumi. Siin selgus,
et just sel suvel on viidud raamatupidajate õpe üle Ravila

mõisa Harjumaal.

Tänu võõrale mehele olen
see, kes olen
„Kõndisin õhtu eel nõutult
Keava jaama tagasi, et Pärnusse sõita. Nosisin nukralt
seina ääres oma kaasavõetud
võileiba, kui mu poole pöördus
üks mees ja küsis, mis mureks.
Rääkisin oma loo talle ära.
Mees ütles, et kuhugi sa ei sõida. Viin su Kehtnasse, leiame
öömaja ja äratuskella ja hommikul sõidad rongiga Tallinna.
Seal uurid, kuidas Ravilasse
sõita. Ta oli vist kooli majandusjuhataja, kes oli hobusega
tulevastele õpilastele vastu
tulnud, sest oli sisseastumiseksamite aeg. Tänu sellele
mehele olen ma täna see, kes
ma olen,“ kordab Liivi Kallaste jutus mitu korda. Eksamid
koolidesse olid ju kõikjal samal
ajal ja kui ta oleks hiljaks jäänud, oleks see kooliaasta erialaõppes vahele jäänud. Ning
kes teab, milliseid elupöördeid
oleks see kaasa toonud.
Tallinnas otsis tüdruk üles
bussijaama ja jõudis õhtuks
Ravilasse. Järgmisel päeval
algasid seal sisseastumiseksamid. Teised noored olid eelnevalt saanud ka
konsultatsioone,
Liivi pidi ilma
nendeta hakkama
saama. Saigi.
Õpe
kestis kolm aastat
1951–54. Töökohaks valis Liivi
Sipa masina-traktorijaama (MTJ).

Elupõline raamatupidaja Liivi Kallaste jätkab lemmikametis ka
86-aastasena.
Foto: Reet Saar
Ta otsis töökohta, mis jääks
Tallinna–Riia bussiliini äärde,
et selle bussiga hakata ka kodus käima. Värske spetsialist
jõudis Märjamaale, aga siin
selgus, et Sipa on kümmekond
kilomeetrit eemal ja bussiliiklus sinna on harv. Juhtumisi
elas Märjamaal Koidula Hänni,
kes oli nende kodukülast pärit.
Tema juures sai esimesel ööl
peavarju, et järgmisel päeval
Sippa sõita.
Algul oli töötegemisel abivahendiks arvelaud, millega
noor spetsialist oskas kõiki
tehteid teha. Arvelaud kui
omaaegne hea töövahend on
nüüd Liivi töötoa seinale kinnitatud. Arvelaua järel oli suur
arenguhüpe arvemasin Feliks.
Seejärel tuli tema meenutuste
kohaselt lintidega arvemasin,

mille vahetas välja lauakalkulaator. Nüüd on väärt abiliseks
arvuti. Liivi ei pea end tehnikaga just sinasõbraks, aga
saab arvutis kõik vajalikud
toimingud tehtud. Poeg pidi
küll vahel nöökamisi meenutama, et kui arvutid tulid, oli
ema öelnud, et „sellega ma küll
tegelema ei hakka“, aga nüüd
kõlab Liivi suust, et ma „guugeldan infot“ nii loomulikult.
Tõsi,
raamatupidamisprogramme pole ta endale soetanud, vaid täidab endist viisi
pearaamatut ja muid raamatupidamisdokumente käsitsi.
Need on kauni käekirjaga korrektselt täidetud.
Innukalt selgitas ta vestluses numbriridade tähendusi.
„Raamatupidaja peab seadusi
ja nende muudatusi teadma.
Raamatupidamisprogrammi
kasutades oleksid muudatused
neisse juba sisse viidud, aga
mina pean ise infot otsima ja
parandusi arvestama/tegema.
Töötan sellise süsteemi järgi,
nagu oli siis, kui arvuteid veel
polnud – vanas eas end enam
ei muuda. Dokumentide käsitsi täitmine võtab küll rohkem
aega, aga on hästi ülevaatlik.“
Iga konto kohta on memoriaalorderid, igas kuus kannab
ta andmed pearaamatusse.
Kui Liivi Sipa MTJ-is alus-

23. november 2022
tas, varustas ettevõte tollast
Märjamaa rajooni varuosadega. Sipa ladudes oli kartoteegipidaja teinud oma tööd
lohakalt ja andmed ei klappinud. „Nädal aega kontrollisin
siis dokumente.“ Selle peale
lisas meie jutuajamise ajal
läbi astunud naabrinaine Liivi
põhjalikkuse iseloomustamiseks: „Kui raamatupidamises
oli mõni kopikas kadunud, siis
Liivi leidis selle vea üles.“ Neid
olukordi on aastate jooksul
ikka ette tulnud.
Sipa masina-traktorijaamast sai remondi-traktorijaam, edaspidi sai nimeks
Märjamaa EPT. Selles asutuses oli Liivi pearaamatupidaja asetäitja kuni EPT lõpuni.
Liivi võrdles, et mis nüüd viga,
kui on vaja andmeid muuta –
see käib arvutis paari klikiga,
aga vanasti tuli suuremate paranduste korral lehed ümber
kirjutada.
„See töö on mu hobi. Keegi ei sunni mind seda tegema.
Kunagised kooliõed imestavad, et ma ikka veel töötan,“
lisab Liivi möödaminnes.
Praegu on ta kahe osaühingu
ja kahe FIE raamatupidaja.
Veel eelmisel aastal hoolitses
ta seitsme osaühingu ja kahe
FIE raamatupidamise eest,
aga Liivi 85. sünnipäeval ütlesid lapselapsed, et vanaemale
tuleb hõlpu anda ja ettevõtjatest oma pereliikmed „kolisid“
teise teenusepakkuja juurde.
Liivi praegused kliendid on
küsinud ega ta ometi lõpetama hakka? Seda plaani teenekal raamatupidajal pole: „See
on mu töö ja hobi.“
Muide, seda sünnipäeva
peeti Sipa mõisas ja õhtu juhiks oli maksuameti revident.
Liivi lisas, et mõnedki tema
kolleegid on öelnud, et pelgavad maksuametit, aga „mina
seda küll ei karda – selleks
pole põhjust, kui kõik paberid
on korras“. 1. oktoobril hakkas Liivi Kallastel jooksma 69.
aastaring raamatupidajana.
Oma mälestusi pole ta kirja
pannud, aga lastelastele on ta
oma elust ja eluolust palju jutustanud ja need lood on leidnud tänulikke kuulajaid.
Reet Saar
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Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee eelprojekti
tutvustamine toimub 24. novembril
Põhimaantee 4 Tallinn-PärnuIkla (E67) km 62,2-78,8 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi
maantee eelprojekti tutvustamine toimub neljapäeval, 24.
novembril 2022.a kell 17.3019.30 Märjamaa rahvamajas
(Sauna 2, Märjamaa alev).
Eelprojekti
eesmärgiks
on lahendada põhimaantee 4
Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km
62,0-78,5 Päädeva-Konuvere
teelõigu ümberehitus I klassi
(2+2 sõidurajaga) maanteeks
vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee
nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu –
Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0
– 92,0”, mis on leitav lingil
https://maakonnaplaneering.
ee/maakonna-planeeringud/
raplamaa/rapla-via-baltica/.
Projekteerimise käigus on

täpsustatud teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohad ning maavajadus, koostatud tee ja rajatiste
eelprojektid.

Eelprojekti
seletuskiri,
trassiplaan ja asendiplaanid on
leitavad ka lingil https://pilv.
mkm.ee/s/OicYT1JOkrXaeOh.
Küsimuste korral palun
võtke ühendust Transpordi-

Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
laupäeval, 26. novembril
kell 10–13

ameti projekteerimise üksuse
projektijuhiga: Marge Kelgo,
tel 5349 9226, e-post marge.
kelgo@transpordiamet.ee

Märjamaa
raamatukogus on
30. novembrini üleval
KAKS NÄITUST
HARRI JÕGISALUST:
kodulootoas
kirjandusnäitus ja
galeriis fotonäitus

kartulit, porgandit,
mett ja küüslauku
Info tel 5681 7035
FB: Märjamaa turg
Ütle naabrile ka!

Remondijaam OÜ
Sõiduautode remont,
hooldus, rehvivahetus,
varuosade müük.
Kokkuleppel paindlik
tööaeg. Purga küla.
Tel 5300 2914

remondijaam@gmail.com

OSTAME
METSAKINNISTUID
(ka koos põllumaaga)
ja
KASVAVAT METSA
(raieõigust)
Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee

6

Märjamaa Nädalaleht

23. november 2022

Toeta Kuulmisbussi jõudmist oma kodukanti

E

esti Vaegkuuljate
Liidul õnnestus 2021.
aasta suvel täita üks
suur unistus – kogutud annetuste eest soetada
väikebuss, mis kohandati
ümber Kuulmisbussiks.

Kuulmisbuss on varustatud spetsiaalse aparatuuriga,
mis võimaldab teha kuulmisteste, pakkuda esmatasandi
kuulmisnõustamist ja kuuldeaparaadi hooldust ka suurematest keskustest kaugemal asuvates paikades. Oleme
südamest tänulikud kõikidele
annetajatele!
Aasta jooksul on Kuulmisbuss jõudnud juba 50 paika üle
Eesti. Kuulmistesti on saanud
teha 1379 inimest, kellest 14%
kuulmine on olnud väga hea.
86% testitutel on soovitatud
pöörduda täpsemate uuringute tegemiseks perearsti juurde
ning antud nõu protsesside ja
abisaamise võimaluste kohta. Hooldatud on 413 kuul-

deaparaati.
Kuulmisbussis
nõustavad esmatasandi kuulmisnõustajad, enamasti vabatahtlikud vaegkuuljad, kes on
läbinud vastava koolitusprogrammi.
Selleks, et kuulmisbuss
jõuaks rohkemate abivajajateni – koolidesse, hooldekodudesse, päevakeskustesse,
ettevõtetesse, miks mitte ka
üritustele ja laatadele – on
võimalik annetuste abil kaasa
aidata. Kuulmisbuss sõidab,
aitab ja nõustab inimesi tänu
annetustele.
29. novembril on heategude päev, mil Eestis toimuvad
juba neljandat aastat annetustalgud. Sel päeval igale „Ma
armastan aidata“ keskkonna kaudu tehtud annetustele
paneb Swedbank omapoolse
annetuse juurde. Iga heategu
võimendub pea kahekordseks!
Annetusi saab teha Swedbanki, SEB, LHV ja Luminori pangalingi kaudu https://www.
armastanaidata.ee/annetan/

MIS ON KUULMISBUSS?
Kuulmisbussis saab:
• lasta mõõta oma kuulmistaset. Spetsiaalse väljaõppe saanud esmatasandi kuulmisnõustaja teeb kuulmisskriininguid – mõõdab kuulmist ja annab nõu vastavalt olukorrale;
• hooldada kuuldeaparaate, osta patareisid ja kuulmistarvikuid;
• infot kuuldeaparaatide taotlemise, kompenseerimise ja
hooldamise kohta;
• küsida teavet nii kuulmislanguse kui ka igapäeva toimetulekuga seotud teenuste ja toetuste kohta ning kontakte, kuhu
pöörduda abi saamiseks;
• infot vaegkuuljate ühingute ja nende tegemiste kohta;
• nõu ja kogemusi, kuidas suhelda kuulmislangusega inimestega.
Kuulmistest maksab 5 eurot. Nõustamised on tasuta. Võimalus on annetada kohapeal Kuulmisbussi tegevuse toetuseks.
NB! Kuulmisbussi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega/
ratastoolis inimestele.

Vaata Kuulmisbussi graafikut või tee tellimus: https://vaegkuuljad.ee/
Loe kuulmisbussi kohta meediast: https://vaegkuuljad.ee/
lugemist/#kuulmisbuss.

tervis-ja-toimetulek/toetakuulmisbussi-joudmist-igasse-eestimaa-paika.
Osale 29. novembri annetustalgutel ja aita Kuulmisbussil koos nõustajatega tulla oma
kodukanti!
Eesti Vaegkuuljate Liit on
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas ja järgib kogumise head
tava - https://heakodanik.ee/
annetuste-kogumise-hea-tava/.
Suur tänu kõigile, kes annetustalgutel head teevad, nii
Kuulmisbussi kui ka teistele

ettevõtmistele
panustades!
#annetamistalgud @Annetamistalgud
Kui soovid küsida või jagad
häid mõtteid-tegusid annetustalgute, Kuulmisbussi ja vaegkuuljatega seoses, siis võta julgesti ühendust.
Eesti Vaegkuuljate Liit MTÜ
Telefon 661 6394
E-post: info@vaegkuuljad.
ee
https://www.facebook.com/
vaegkuuljad

Neljapäeval, 24. novembril kl 11.00
Märjamaa sotsiaalkeskuses
KLUBI ELULUST
eakatele ja puuetega inimestele.
* Ootame külla kadrisid!
* Meenutame vanu mardi- ja kadrikombeid.
* Kohvilaua osalus 3 eurot.
Oma tulekust saab teatada tööpäeviti
9.00-13.00 sotsiaalkeskusesse tel 482 1139.

23. november 2022
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Kriisiks valmistu rahulikul ajal

L

äinud reedel räägiti
Märjamaa rahvamaja
kinosaalis elanikkonna
kaitse ja kriisikindluse
ettevalmistamisest. Kuulajateks olid teemaga seotud
vallaametnikud (sotsiaal- ja
haldusosakond, kommunikatsioon), valla koolide ja
lasteaedade direktorid ning
mitmete teiste allasutuste
juhid. Kohal olid ka Naiskodukaitse, Kaitseliidu ja Päästeameti esindajad.

Koolitus algas videoga,
kus vallavanemat kehastanud
näitleja Tõnis Niinemets tõi
välja, et raha ei jätku kõigeks
ja kriisideks ettevalmistamist
pole ju näha. Nii tormaski ta
„tuld kustutama“, toppides
taskusse peotäie pastakaid ja
haarates kaasa kimbu õhupalle, et end rahvale näidata ja
üksiti ka hääli koguda.
Rapla- ja Järvamaa päästepiirkonna juht Tanel Vahter tuletas videost tõukuvalt meelde
mitmeid teada tarkusi. Planeerimine on tasuta tegevus,
kõlas üks nõuanne. Laadi alla

Naiskodukaitse väljatöötatud
äpp „Ole valmis“.
Eestis on üleriigiline teavituskanal Vikerraadio. Kui
internetti pole, kust infot hankida, saab inimestele teavet
jagada infotahvlitel. Nende
asukohtadest olgu kogukondi
eelnevalt teavitatud.
Oluline on rahulikul ajal
luua kontaktid külavanemate,
sädeinimeste, korteriühistute
juhtide ja aktiivsete inimestega. Kui on aega, valmistu – see
oli oluline soovitus, et kriisiolukorraks oleksid välja töötatud, kuidas siis tegevused
toimuvad. Kriisi ajal vastutab
igaüks oma seniste ülesannete
täitmise eest. Prindi ka välja
olulised telefoninumbrid.
Et kriisi reguleerida, on
oluline kriis ära tunda, ja siin
on hea kasutada valgusfoori põhimõtet. Nt on kohapeal
kokku lepitud, et kriis on siis,
kui vesi on ära teatud arv tunde, lühema aja korral on vee
puudumine ebamugavus.
Märjamaa vallas on inimeste evakueerimise kohad
Märjamaa spordihoone, Vana-

Marius Kupper, Margus Vaher ja Tanel Vahter arutamas kriisikindlusega seotud abinõusid.
Foto: Reet Saar
Vigala tehnika- ja teeninduskooli ühiselamu ja põhikooli
võimla. Vallavalitsuse haldusosakonna juhataja Margus Vaher kõneles olemasolevatest ja
lähiajal lisanduvatest generaatoritest, mille abil neis hoonetes elekter tagada. Naiskodukaitse evakuatsioonirühma
liige Kätlin Kiis rääkis, kuidas
nad tegutsevad, kui on vaja
suuri inimeste hulki majutada.
Koolituspäeval
tuletati
meelde, et kodus peaks olema
seitsme päeva toidu- ja veevaru. Selgeks tasub teha, kus
asuvad looduslikud allikad, et
vajadusel vett hankida.

Värvikalt teemasid käsitlenud Marius Kupper ütles, et
tema on Päästeameti motivatsioonikõneleja ehk elanikkonnakaitse koolituste nõunik. Ta
kordas, et on mitmeid tegevusi, mis ei maksa midagi. Üheks
neist on info jagamine valla lehes. Plaanis on korraldada õppepäev külavanematele ja korteriühistute esindajatele. Valla
kriisistaabile tuleb oma õppus.
Kokkusaamise lõpus tehti
interaktiivne teadmiste kontroll, vastates teemakohastele
küsimustele.
Reet Saar

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja
Märjamaa valla 2023. aasta eelarvest
MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETUSTE
TAOTLEMISE I VOORU.
Vormikohased taotlused esitada hiljemalt
1. detsembriks 2022 Märjamaa Vallavalitsusele
aadressil marjamaa@marjamaa.ee

PILTUUDIS
Pühapäeval 20.11 esines Teenuse mõisas üks väga hea bänd. Wäega
Ea Bänd lausa! Täname Eve, Kaidot ja Margust ning kõiki külalisi
lähemalt ja kaugemalt, kes talvisel pühapäevaõhtul otsustasid
muusika kasuks. Sel pühapäeval oli eriti suur rõõm näha oma küla
Margust esmakordselt Teenuse mõisa laval, loodame, et seda hakkab nüüd tihedamini juhtuma! Täname KOPi ja Märjamaa valda, kes
kontserdisarja Teenusel toetavad.
Tekst ja foto: Maris Leemets

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja
Märjamaa valla 2023. aasta eelarvest
NOORTE SPORDITEGEVUSE
TOETUSTE TAOTLEMISE.
Vormikohased taotlused esitada hiljemalt
1. detsembriks 2022 Märjamaa Vallavalitsusele
aadressil marjamaa@marjamaa.ee
Info leitav kodulehel
https://marjamaa.ee/eeskirjad-ja-korrad2
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Sõtküla postijaama ajaloost 2
Algus 9.11.2022
Haimre, Paeküla ja Sõtke
mõisa piiriks oli Pühajõe oja.
Sõtke mõisale kuuluv Posti
kõrts asus enne silda, Paeküla
mõisale kuuluv Postikõrts sillast veidi Pärnu pool.
Postijaam ja külakõrts on
üheskoos….

Sõtke mõisale kuuluv Alter
Post Krug (tuntud Alt-Kõrtsu
nime all) asus postijaama kõrval. 1866. aastal ehitati uus
kõrtsihoone postijaama vastu,
üle tee Pühajõe kääru. Õlgkatusega palkhoones oli kolm
tuba, millest üks oli reisijatele ööbimiseks – tuba nimetati
võõrastemajaks –, muidugi
kõrtsiruum ja kõrtsmiku tuba.
Kõrtsi Sõtke-poolsel küljel
paiknes tallihoone.
Kõrts oli külarahva kogunemis- ja ajaveetmise kohaks.
Siin toimusid ka mitmed jõukatsumised ja muud tolle aja
meelelahutused.
Sõtküla hobupostijaam

1821. aastal alustati korralike
postijaamade ehitust Tallinna–Pärnu postimaantee äärde.
Ruunavere, Sõtküla ja Jädivere

postijaam ehitati sama projekti järgi. Eesti Rüütelkonna
kantselei andmetel maksis
Jädivere postijaama ehitus
12 300 rubla. 1830. a oli plaanis Jädivere ja Sõtküla postijaama postipoiste elamute
ehitamine, milleks puitu oleks
saadud Jädiveres vana peahoone lammutamisest ja Sõtkes
vana sauna lammutamist.

Sõtke postijaam oli pikk,
krohvitud, paekivist ja kivikatusega hoone. See oli 10
3/7 sülda pikk ja 4 6/7 sülda
lai – 1 süld u 2,13 m). Hoonet
ilmestas esiosas taanduv kahe
sambaga palmettfriisiga portikus. Majal oli kaks korstnat,
üks neist mantelkorsten. Postijaama pidajal oli kasutada
hoone esiküljel üks suurem ja
tagapool kaks väiksemat ruumi. Reisijate kasutada oli sama
jaotuse järgi kolm ruumi.
Postijaama juurde kuulusid tall (8 1/2 x 6 sülda), ait
(4 x 4 sülda), kelder, sepikoda
ja saun. Maja ette jäi iluaed,
tagaküljel oli juurviljaaed. Kas
Sõtkes postipoistel elumaja
oli, ei ole kindlalt teada.
Postijaamal oli oma tempel. Sõtküla postijaama templimärke leidub filatelistide ja
huviliste kogudes.

Sõtke postijaama hoone. Uno Hermanni foto 1970. a.
Sõtke postijaama ülematena (postikomissarina) on teada Steinid.
Johann Wilhelm Stein
(sünd u 1744) tuli Sõtkesse
enne 1780. aastat. Abiellus
Anna Sophie Dumpeniga. Isa
järel pidas postijaama Johann
Friedrich Stein (1781–1850),
naine Helena Frederice.
Sõtke postjaama ülem Juulius Ferdinand Stein on abiellunud 1860. a Antonie Schmidtiga, peres oli vähemalt viis
last. (Steinid olid seotud ka
Kauri karjamõisaga, nad võisid mingil ajal häärberis elada.
Teistel andmetel oli Stein Kauri karjamõisa rentnik.)
Postiülem Steinile oli tuttav ka kohtutee. Lääne Meeskohtus on arutatud mitut
kahjutasunõuet. (Meeskohus
(saksa keeles Manngericht)

ehk vasallikohus oli Eestimaal
ja Liivimaal tegutsenud kohtuasutus – Vikipeedia).
1858. a nõudis kahjutasu Sõtke talupoeg Reinhold,
kelle viljapõldu olid kahjustanud postihobused, Mõisamaa
mõisnik Wendrich vaidles
koormatise üle. 1860. a nõudis
postipoiss Jaan Papp töölt vallandamise eest kahjutasu.
1853. a on postijaamas
töötanud Hans Bergmann.
1880. aastatest on ülema
ametit pidanud Narvast pärit
Alfred Karl August Wolff, abielus Pärnu-Jaagupi kihelkonnast Are (Arrohof) mõisast
pärit Emilie Anna Küllmaniga.
Veel leiab Sõtke postjaamaga
seoses mainimist Nikolai Rictlichi nimi.
Järgneb

Kaitseliit korraldab õppuse Orkaan
Kaitseliidu Lääne maakaitseringkond ühes liitlaste ja partneritega viib 2.-4. detsembrini 2022 läbi õppuse Orkaan XVI. Orkaan
on Pärnumaa, Saaremaa ja Lääne malevat ühendav igaaastane
õppus, kus kolm Lääne maakaitseringkonda kuuluvat malevat
harjutavad riigikaitselist tegevust.
Lisaks Lääne maakaitseringkonnale osalevad õppusel Põhja
maakaitseringkonna kaitseliitlased, Tapal paiknevad liitlasüksused, Läti vabatahtlikud riigikaitsjad Zemessardzest ning teised partnerid, kokku umbes 1000 isikut.
Osalejad liiguvad alal jalgsi ja masinatega, kasutatakse veokeid ja kergemat soomustehnikat, maastikuautosid. Kasutatakse
tulirelvi paukmoonaga ja imitatsioonivahendeid. Alale rajatakse
kontrollpunkte, mis peale õppuse lõppu likvideeritakse. Tuld tehakse selleks ettenähtud kohas.
Õppuse korraldamise, ohutuse ja korra eest vastutab ringkonna vanemoperatiivohvitser major Aavo Väljak (tel 717 9519).
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Märjamaa postkontor muutub 1. jaanuarist postipunktiks

P

ostiteenus on ajaga
muutunud, e-kaubanduse kasvades kasvab
ka pakkide saatmine
pakiautomaatide kaudu ja
väheneb postkontorites kohapeal teenuste kasutamine.
Märjamaa postkontor
muutub postipunktiks

Märjamaal jätkame postiteenuse osutamist kohapeal, korraldame postkontori ümber
postipunktiks alates 1. jaanuarist 2023. Postipunktides
osutame universaalseid postiteenuseid (kirisaadetiste ja
postipakkide vastuvõtmine ja
väljastamine; maksete ja ajakirjandustellimuste vastuvõtt;
postiteenuse
osutamiseks
vajalike kaupade müük (post-

mark, ümbrik, pakend).
Postipunkt jätkab tegevust
samas kohas, kus praegu on
postkontor. Postipunkt hakkab olema lahti paindlikumalt
ja pikemalt: teisipäevast reedeni 9–19 ja laupäeval 9–14.
Suletud on pühapäeval ja esmaspäeval. Lisaks saab pakke
saata-saada Märjamaa Maxima pakiautomaadist. Veel on
võimalus tellida soovi korral
koju või tööle personaalset
kirjakandjat.
Vähe kasutatavad
kirjakastid eemaldatakse

Omniva alustab Raplamaal
neljas vallas 7. novembrist
kokku lepitud väga vähe kasutusel (alla 5 kirja kuus) või
kasutuseta kirjakastide ee-

Märjamaa vallale kuuluva kinnistu osa müük

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 10 000 €.
Enampakkumine toimub elektroonilises oksjonikeskkonnas
osta.ee.
Enampakkumisel saavad osaleda juriidilised- ja vähemalt
18-aastased füüsilised isikud. Pakkumisi saab teha 25.11.2022 kl
11.07-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.

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 2000 €.
Enampakkumine toimub elektroonilises oksjonikeskkonnas
osta.ee.
Enampakkumisel saavad osaleda juriidilised- ja vähemalt 18-aastased füüsilised isikud.
Pakkumisi saab teha 28.11.2022 kl 08.45-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.

maldamist. Seda tehakse järkjärgult ja viiakse läbi järgmiste kuude jooksul. Alles jäävad
hetkel aktiivselt kasutusel olevad kirjakastid, mida tühjendatakse viiel päeval nädalas.
Lisaks vahetatakse uute vastu
välja vananenud ja amortiseerunud kirjakastid.
Märjamaa vallas eemaldatakse Lümandu Kuuseoksa,

Ohukotsu kaupluse, Sulu Silla käsitöökoja, Moka Haimre
klubi, Riidaku küla Nuki, Ojaäärse Uus-Lebinese, Konuvere
Toominga, Teenuse kaupluse,
Tõnumaa vallamaja, Vaimõisa
Sireli kirjakastid.
Omniva

Volikogu novembrikuu istungi ülevaade

Volikogu 15. novembri istungi põhipäevakorras oli vaid üks punkt
- Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 muudatuste
heakskiitmine, mis ilma pikema jututa ka otsuseks vormistati.
Traditsioonilise punktina järgnesid informatsioonid, mis sisaldasid nii infot kui infopäringuid.
Kõneldi Märjamaa valla valmisolekust kriisideks. (Seda hoolimata sellest, et puudusid nii päevakorrapunktis väljakuulutatud
ettekandja kui teda asendama pidanud vallavanem.) Taaskord aeti
Märjamaa gümnaasiumi ajalootoa „ei tea kuhu haihtunud” varade
jälgi. Küsiti lasteaia Pillerpall garantiitööde kohta. Läbi käis lumetõrjetööde ning tänavavalgustuse teema.
Istungil osales 17 volikogu liiget, kel jagus juttu ca 1,5 tunniks.
Järgmine istung on 20. detsembril
Janika Liländer
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Pärimusmaja toimetab
Teisipäeviti kell 15 loovus- ja keraamikaring noortele
Teisipäeviti kell 18 keraamikaring täiskasvanutele – jõulukingid keraamikatoast!
Kolmapäeviti kell 14.30 karmoška- ja lõõtsaringid noortele
Neljapäeviti kell 15 Maiasmokaring noortele
24. november kell 18 Helkuri töötuba (MTÜ Wäega Wärk)
27. november kell 12 lõõtsaehituse huviliste kokkusaamine
(juhendab Leho Laaser). Kõik huvilised on oodatud!
1. detsember kell 18 kalendri (laua-, seina- ja külmkapikalender) valmistamine (juhendab Piret Lehes)
8. detsember kell 18 teeküünlakaart ja tikutoos (Piret Lehes)
15. detsember kell 18 jõulukaartide valmistamine (Piret Lehes)
Täiskasvanukoolitusi toetab
KOP, Leader ja Raplamaa Kultuurkapital.

5.12 kell 19.00 Komöödiateatri
etendus „Kui palju maksab
mees?“, piletid 19.-/21.6.12 kell 19.00 Mälumäng

Märjamaa
rahvamajas
23.11 kell 10.00–14.30
Doonoripäev
24.11 kell 17.30
Päädeva-Konuvere teelõigu
eskiisprojekti avalik arutelu,
Märjamaa rahvamaja suures
saalis.
27.11 kell 17.00
Advendikontsert

8.12 kell 17.00
Muusikakooli talvekontsert
9.12 kell 20.00
Asutuste ja sõpruskondade
pidu, eelregistreerimisega
11.12 kell 14.00 Eakate ja
puuetega inimeste jõulupidu,
eelregistreerimisega 7.-

Info ja registreerimine
tel 482 0075, 5656 4614
marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee

23. november 2022

23. november 2022
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Rapla maakonnast osaleb 7 õpilasfirmat,
kokku ootavad korraldajad 50 õpilasfirmat üle Eesti.
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K 23.11 KL 17.00 „KOLM
SOOVI TUHKATRIINULE”
NORRA kogupere-seiklusfilm
1.27 (L) eesti keeles
K 23.11 kl 19.00
„POISS JA TIIGER”
USA kogupere-seiklusfilm
1.34 (L) eesti keeles
K 23.11 kl 21.00
„POKKERINÄGU”
USA thriller 2.0 (K –12)
N 24.11 kl 17.00
„POISS JA TIIGER”
N 24.11 kl 19.00 „KOLM SOOVI TUHKATRIINULE”‘
N 24.11 kl 21.00
„TŠAIKOVSKI NAINE”
PRANTSUSE – VENEMAA –
ŠVEITSI ajalooline draama
2.18 (K –12)
R 25.11 kl 16.30
„VEIDER MAAILM”
USA kogupere-joonis-märuliseiklusfilm 1.40 (L) eesti keeles
R 25.11 kl 18.30
„PÜHENDUMUS”
USA märulidraama-sõda
2.18 (MS –12)
R 25.11 kl 21.00
„NAISKUNINGA ARMEE”
USA märuli-ajaloodraama
2.15 (MS –12)
P 27.11 kl 15.00
„VEIDER MAAILM”
USA kogupere-joonis-märuliseiklusfilm 1.40 (L) eesti keeles
P 27.11 kl 17.00

Lugupeetud kliendid!
Alates 1. novembrist
2022. a asub
AS Matsalu Veevärk
kontor uuel aadressil –
Märjamaa Pärnu mnt 13
(I korrusel).
Muud kontaktid jäävad samaks https://matsaluvv.
ee/kontakt/.
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„VALIK”
EESTI draama 0.55 (MS –12)
P 27.11 kl 18.15
„NAISKUNINGA ARMEE”
P 27.11 kl 21.00
„PÜHENDUMUS”
T 29.11 kl 16.00
„VEIDER MAAILM”
T 29.11 kl 18.00
„HIPODROOM”
EESTI dokumentaalfilm 1.25 (L)
T 29.11 kl 19.45
„VALIK”
T 29.11 kl 21.00
„PÜHENDUMUS”
K 30.11 kl 16.00
„VEIDER MAAILM”
K 30.11 kl 18.00
„VALIK”
K 30.11 kl 19.15 „SOO”
K 30.11 kl 21.00
„NAISKUNIGA ARMEE”

Kõik tuled kustutas õhtu
ja täis sai eluring…
Südamlik kaastunne
Monika Leedole
kalli
EMA
kaotuse puhul.

23. november 2022

Elu andis muret, vaeva, elu
andis õnne ka,
elu juhtis nõnda laeva,
et kõik pidi lõppema.
Mälestame head naabrimeest
ENDEL POSTI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Perek. Klementi, Jehe,
Roost, Tarendi,
Vaike, Väino, Eevi, Helga,
Leili, Anu ja Urmas

Ainult teiste heaks
elatud elu
oli väärt elamist.

Südamlik kaastunne
Ainile lähedastega
kalli
ANDRUS MÕNJAMI
lahkumise puhul
Klassikaaslased ja
klassijuhataja
Märjamaa Keskkooli
31. lennust

Teatame kurbusega,
et on lahkunud
IDA-MARIE
TAGANÕMM
18.07.1924 – 19.11.2022

Avaldame kaastunnet
Kajale abikaasa,
Kaiale, Sirlele ja Triinule
peredega isa, vanaisa ja äia
ANDRUSE
kaotuse puhul.

Leinavad
kolm järgmist põlvkonda

Janari, Innari, Ivi ja Jaan

Sügav kaastunne Jaanile,
Riinale ja lastelastele armsa
abikaasa, ema ja vanaema
VIRVE KRISTALI
lahkumise puhul.
Riho ja Aino

Avaldame kaastunnet
Ehale, Eedile, Olevile ja
kõigile lähedastele
ema, vanaema ja
vanavanaema
IDA-MARIE
TAGANÕMME
kaotuse puhul.
Alfred ja Helbe

Märjamaa Gümnaasiumi
koolipere

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein,
tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

Südamlik kaastunne
Jaan Kristalile kalli abikaasa
VIRVE
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Kajale,
Kaiale, Sirlele ja Triinule
peredega kalli abikaasa,
isa, äia ja vanaisa
ANDRUS MÕNJAMI
kaotuse puhul.

1955. aastal Haimre kooli
lõpetanud

Taimi, Kristjan ja Jane
lastega

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

Südamlik kaastunne
Oti perele ja lähedastele
kalli
IDA TAGANÕMME
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Kajale ja tütardele
ANDRUS MÕNJAMI
lahkumise puhul.

Südamlik kaastunne Jaanile
kalli abikaasa,
Regole ja Maddisele
kalli vanaema
VIRVE KRISTALI
kaotuse puhul.

Velda, Luule, Asta, Ülle

Perekond Oppi

Linda ja Ene perega

23. november 2022

Mõni hetk on elus valusam
kui teine,
mõni hetk on kohe väga,
väga valus...
(J. Tätte)

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda vaikinud.
Avaldame sügavat
kaastunnet Silverile vanaisa
REIN LUBASO
kaotuse puhul .

…ja langevate lehtede
viimane tants
tardub hallaöös…
Sügav kaastunne
Kajale lastega
kalli abikaasa ja isa
ANDRUS MÕNJAMI
ootamatu kaotuse puhul.

Mälestavad
Eve ja onu Ivo
Loigult

Märjamaa Gümnaasiumi
koolipere

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...

Jäi Sinust tühjaks
koduõu ja tänav...

Südamlik kaastunne Kajale
ja tütardele peredega
kalli abikaasa, isa,
äia ja vanaisa
ANDRUS MÕNJAMI
lahkumise puhul.

Siiras kaastunne
Kajale perega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa
ANDRUS MÕNJAMI
surma puhul.

Helme pere

Siiras kaastunne abikaasale,
tütardele ja vennale peredega
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja
venna
ANDRUS MÕNJAMI
kaotuse puhul.
Mälestavad perekonnad
Kaasik ja Treier

Ükski hea inimene
ei kao jäädavalt.
Ta tuleb meie juurde taas
esimese päikesekiire või
leebe tuulena ...
Südamlik kaastunne Kajale,
Kaiale, Sirlele ja Triinule
peredega
kalli abikaasa, isa, vanaisa
ja äia
ANDRUS MÕNJAMI
kaotuse puhul.

Naabrid Anderson ja Drell
Kersti, Raivo, Ilme, Leive,
Marju, Linda, Tiina

Südamlik kaastunne Kajale
ja lastele
ANDRUS MÕNJAMI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Triinule lähedastega kalli
ANDRUS MÕNJAMI
kaotuse puhul.

Tiiu, Arvo, Astrid, Volli,
Malle ja Osvald

Kertu, Liisi ja Mari
peredega, Tiiu ja Raivo

Südamlik kaastunne Gunole
ema
MALLE PEETSALU
surma puhul.

Südamlik kaastunne
vend Ainile, abikaasa
Kajale ja tütardele
ANDRUS MÕNJAMI
ootamatu kaotuse puhul.

Valgu Põhikooli 43 lend

Märjamaa Keskkooli 30. lend

Sügav kaastunne Kajale ja
lastele
ANDRUS MÕNJAMI
ootamatu kaotuse puhul.

Mälestame
oma kauaaegset töötajat
ANDRUS MÕNJAMIT
ootamatu lahkumise puhul.

Kauaaegsed töökaaslased
Windmarist
Toomas ja Rene
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Südamlik kaastunne
omastele.
Windmari töökaaslased

Avaldame kaastunnet
abikaasale ja
lastele peredega
meie väravavahi
ANDRUSE
kaotuse puhul.
Märjamaa Kompanii
praegused ja endised
mängijad

Elu on tundmatu tee,
iial ei tea,
millal lõpeb see...
Sügav kaastunne Kaja
Mõnjamile kalli abikaasa
ANDRUSE
kaotuse puhul.
Endised ja praegused
kolleegid

Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 23. november
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 24. november
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 25. november
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 27. november
Advendiaja 1. pühapäev
11.00 Missa (kogudusemaja)
11.00 Pühapäevakool (kogudusemaja)
18.00 Advendiküünla süütamine
kirikus ja alevi keskväljakul
(kellaaeg täpsustub)
Esmaspäev, 28. november
7.30 Missa (kogudusemaja)
Teisipäev, 29. november
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

Lein ei mahu sõnadesse
alati jääb südamesse...
Südamlik kaastunne Gunole
kalli ema
MALLE PEETSALU
kaotuse puhul.
Asta ja Kaljo
Täname südamest kõiki, kes
meid leinas toetasid ja kallist
ANDRUST
meeles pidasid.
Meie eriline tänu kuulub
möödakäijatele, kes märkasid
ja hoolisid.
Olge hoitud!
Omaksed
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OST
Ostame Eesti parima hinnaga
kasvava metsa raieõigust. Küsi
pakkumist juba täna !
www.skpinvest.ee
info@skpinvest.ee
Tel: 55 155 13
Tel: 55 003 43

95 Erna Plamus
95 Maimu Mitt
89 Laine Uustalu
87 Hindrek Sarapuu
86 Hanna Kopylova
85 Maie Maal
85 Arved Lepp
83 Maie Hermas
83 Viive Pärtel
83 Vello Nööp
82 Saima Kuusberg
81 Vilma Terve
81 Laine Verbu
79 Malle Valdek
79 Eevi Seiler
78 Aime Davtjan
78 Henn Tommingas
77 Jaan Kuusik
77 Milvi Tiits
76 Maie Pirma
76 Milvi Parnabas
76 Olev Minnik
75 Anne Siitam
65 Tiiu Veimann
65 Juta Neigaus

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.
Pakkuda võib ka korralikumaid
kiirmüügihinnaga kortereid.
Sobiva pakkumise korral kiire
tehing. Tel 5628 2770

TEENUSED
KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 53330556,
korstnahooldus.ee.
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.
Võsalõikus giljotiiniga.
Tel 5645 0325
Kui on soov tundma õppida Jumalat, siis võta julgelt ühendust.
Soovitan ära vaadata alloleva
video:https://www.youtube.com/
watch?v=zka4DUYeJ5g
Raivo, tel.55576562
Otsin elektrikku pisiparandustöödeks. Tel 5856 6769

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

Välja 2 Märjamaa
• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik
tuntud firmade uusi
rehve
UUED
TALVEREHVID
SOODUSHINNAGA
Küsi pakkumist!
56 59 824
jansenrehvid@hot.ee

ANDA RENDILE
Märjamaal aadressil Pärnu mnt
78/8 anda rendile 2toaline korter.
Korteri suurus 33 m2, asub 2.
korrusel (vt ka www. majesi.ee).
Täpsem info tel 5662 8515

VAHETADA
Vahetada Märjamaal 3toal korter
(II korrus, 48 m2) 1toalise keskk
korteri vastu. Soovitatavalt I
korrusel. Tel 48 21 995

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
Müüa renoveeritud 4toaline
korter Märjamaal Laane 4.
Hind 72 000 €. Tel 5380 8478
Müüa mett. 0,5 l purk (700 g),
6 €. Vajadusel toon Märjamaale.
Tel 5373 1580

ISSN 2613-3253

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

