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Maakonnapidu sai vihma ja päikest
Laupäeval, 28. mail toimus
Raplas Tammemäe lauluväljakul Raplamaa laulu- ja tantsupidu „Jutud jõe ääres“. Peo idee
autor Sille Valinu on kavalehel
kirjutanud, et aeg voolab nagu
jõgi – ootamata, seisatamata.
Kui aga astuda jõele sammukese lähemale, võib jõe peegeldusest näha iseenda suureks
kasvamise lugu. „Jutud jõe
ääres“ oli üles ehitatud ajajoone võtmes, kuhu kuulusid
lapse sirgumise aeg nooreks,
armastuse otsimise aeg, pere
ja kodu loomine, töökad ja toimekad pereisad ning lapselapsega koos jõe ääres kasvamine.
„Ulatame ajavoolus käe ja oleme üksteisele toeks. Soovime,
et iga piduline saaks koju minna tundega, et oleme saanud
hingeliselt kosutatud – meid
on mõtlema pandud oma lähedaste, kallite inimeste väärtustamisele, nende hoidmisele,
neile aega võtmise, nende olemisele. Kahetsemata seda, et
aeg kui jõgi ei peatu, isegi mitte viivuks,“ soovis Sille Valinu.
Just nii see kõik oligi! Isegi
vihm sai aru, et ei suuda lauljaid, tantsijaid, võimlejaid ja
pillimängijaid heidutada, kuigi
tihedaid hooge tuli proovides
ja kontserdi ajalgi. Peo lõpu eel
jäi sadu siiski järele. Pidu oli
võimas! Suur kummardus ja
tänu teile, korraldajad!
Aitäh teile, tublid Märjamaa valla kollektiivid ja
nende imelised juhendajad:
Märjamaa gümnaasiumi
mudilaskoor ja lastekoor, juhendaja Kulla Aavik;
Valgu põhikooli mudilaskoor, Märjamaa lasteaed
Pillerpall tantsurühm ja Val-

gu põhikooli lasteaiarühma
tantsurühm, juhendaja Kadri
Jüriado;
Vana-Vigala põhikooli mudilaskoor, juhendaja Silja Käär;
Naiskoor Astra, juhendaja
Grete Koik;
Naiskoor Paula, juhendaja
Reelika Looring;
Segakoor Rello, juhendaja
Thea Paluoja;
Segakoor Ceres, juhendaja
Marju Plamus;
Vigala meeskoor, juhendajad Olavi Meeles ja Silja Käär;
Vana-Vigala põhikooli lasterühm, Vigala folklooriseltsi
Kiitsharakad naisrühm, segarühm ja kandled, juhendaja
Krista Tõldmaker;
Märjamaa gümnaasiumi
noorterühm Lustiline ja neidude rühm ning naisrühmad
Luiskajad ja Ülejala Sussisahistajad, juhendaja Karin Andesalu;
Naisrühm Oma Lõbuks, juhendaja Mervi Vaarmann;
Naisrühm Varbola Piigad,
juhendaja Piret Kunts;
Segarühm Hopsani, juhendajad Ilona Noor ja Riho Pohla;
Laukna segarühm Kaareke, juhendaja Riho Pohla;
Segarühm Tantsukas, juhendajad Tiina Kokemägi ja
Darja Lehtsalu;
Märjamaa muusika- ja
kunstikooli viiuldajad, juhendaja Ruth Sõerumäe;
Märjamaa valla noored
lõõtspillimängijad, juhendaja
Eve Burmeister;
Kadi võimlejad – nii lapsed
kui emad, juhendaja Kadi Saks.
Vallavalitsuse
kultuurinõunik Heli Lints

Naiskoor Astra lauljad
oma uutes esinemisriietes rongkäiku minemas.

Tantsivad Varbola Piigad

Esinema lähevad Ülejala Sussisahistajad.
Fotod: Piret Linnamägi
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Segakoor Rello tuuritas Kihnus

Ü

leeelmisel nädalavahetusel käis segakoor
Rello Kihnu saarel,
kuhu minekuks oli
põhjust rohkem kui küll. Toimus seal Kihnu valla 30. sünnipäev, kus terveks päevaks,
alates praami randumisest
sadamasse kuni hiliste järgmise hommiku tundideni oli
tegevusi, millest saarele tulija
saaks osa võtta, kuhjaga.

Päris raske oli selle kõige vahel valida, et ka koori
lauluproovid, mis planeeritud, saaksid toimuda. Seega,
et aega, mil praam üle mere
Kihnu poole sõitis, arukalt ja
kasulikult veeta, võtsime inimesi täis reisijateruumis laulu
üles ja esimese prooviesinemise tegime seal. Sõit Munalaiu
sadamast kestis tunni. Kuna
meri on madal ja kivine, siis
praamitee kulges märkide vahel sinka-vonka. Ega vahepeal
täpselt aru saanudki, kust tulime või kuhu läksime.
Saar võttis meid avasüli
vastu ja sadamas käis hoogne
toimetamine. Tulijaid tervitati ehtkihnulikult: ruudulistes
suurrättides naised lõid kai
peal tantsu, külgkorvidega
mootorrattad ja vanad veoautod, mis kaunistatud kaskede
ning Kihnu valla ilmakaari
tähistava
kaheksaharulise
tähelipuga, kastid istumispinke täis, ootamas praami pealt
tulijaid. Sadamaturu hoones
oli kaetud laud pirukate ning
sooja joogiga.
Turuhoones kõlas ka Kihnu
leelo, kus kõik, kes soovisid,
said kordusi kaasa laulda. Siis
tervitas mandrilt saabujaid
Kihnu vallavanem ja volikogu
esinaine tutvustas päeva tegevusi saarel. Pärast sõnavõtte
saime meiegi kihnlasi nende
valla sünnipäeval õnnitleda
oma ülesastumisega, esitades
kohalviibijatele kaks laulu.
Sealt edasi liikusime Risti
Kodumajutusse, kus lahke pererahvas pakkus meile kaheks
päevaks nii peavarju, laululaagriks suurt harjutusruumi,
hilisõhtuseid saunamõnusid
kui ka kohaliku kaluri valmis-

tatud kalasuppi,
äsja suitsuahjust välja tulnud, veel sooja tuulehaugi
koduleivaga
ning rikkalikku
hommikusööki.
Loomulikult
ei läinud me
sinna suvitama,
meil oli ikka
tõsine
plaan
lisaks
õhtul
kavas olevale
muuseumiöö
kontserdi andmisele harjutada ka nädal
hiljem toimuva
Rapla
maa- Segakoor Rello Kihnus. Teises reas keskel legendaarne Kihnu Vurve.
konna laulu- ja Foto erakogust
tantsupeo repertuaari.
väsitanud.
kogu ekspositsioon ulatub ajas
Kui nüüd laupäev Kihnus
Teine seik, mis silma hak- tagasi kuni sada aastat. Siinkokku võtta, siis mahtus sinna
kas, oli ühine ringistantsi- kohal aitäh Ellyle, kes meile
tõesti palju: lisaks planeerimine, mida massakal (nii üt- meisterlikult tutvustas Kihnu
tud lauluproovidele ja õhtuleb kihnlane mandriinimese ajalugu, kombeid ja huvitavaid
sele kontserdile osalesime ka
kohta) raske mõista. Kohati, seiku tänapäevast.
Kihnu laulu- ja tantsutunnis
vaadates seda, mismoodi muu
Edasi sõitsime Pitkana
koolimajas, käisime jõujaamas
rahvas üritas ringjoonel vas- neemel asuva tuletorni juurrahvatantsujuhtide kontsertuoksa liikuda, tundus mulle, de, kus 31 meetri kõrguselt
ti vaatamas ning õhtul olime
et kihnlane isegi ootas piki- sai igaüks, kes aga üles viitsis
peale enda kontserti kutsutud
silmi seda, et mandriinimesed ronida, oma silmaga kaeda
ka rahvamajja valla sünnipäepeolt varakult magama lähek- selle saare idüllilisust. Tuvapeole, kus pakuti juubelitorsid, ei tammuks enam nende letorni müügialalt sai osta
ti ja tantsuks mängis ansamvarvastel ega rikuks nende nii koduseepi kui maiustada
bel Kukerpillid.
tantsurõõmu.
kodujäätisega, mille valik oli
Uskumatu vaatepilt, mida
Järgmisel hommikul, kuhu tõeliselt rikkalik. Pärast seda
arvatavasti kusagil mujal Eesoli jälle planeeritud ka tunni- ootas meid ees lõunasöök koos
timaa paigas ei kohta, avanes
ne lauluproov, ootas meid giid Kihnu Virvega Inge ja Marne
sel hetkel, kui Kukerpillide esiElly, kes tegi meeleoluka, väga koduõuel. Varikatuse all võtmese loo akord kõlas – tantsupõneva ja informatiivse reisi sime istet ning lõunasöögi
põrand oli momendiga pilgeni
saarel. Peale seda olen kindel, ajal rääkisime Inge ja Virvega
täis, kohe oli aru saada, et tantet mitte kellelgi meist pole kihnlaste elu- ja edulugudest.
suoskus on õigel kihnlasel ikka
enam kahtlustki, et iga kihnla- Laulsime Virvega koos, väga
veres ja tantsulust tema jalgane hoiab endas ja peegeldab ka hästi kõlas Virve kirjutatud
des emapiimaga kaasa tulnud.
välja tugevat ühtekuuluvus- laul ,,Merepidu“, millele seade
Ei paistnud vahet olevat, kas
tunnet. Oli näha suurt rõõmu tegi spetsiaalselt Kihnu reisi
oli noor või vana, tantsisid
külakogukondliku elu üle.
tarbeks meie dirigent Thea. Ja
tõesti kõik – pisikesed kihnlaElly viis meid ka kirikus- juba paistiski ärasõit, meid oosed ema või vanaemaga, noorse, kus kuulsime üllatusena, tas sadamas praam ning ruttamehed oma emadega, noored
et usuvahetusliikumise järg- sime tänuga Vahtla talu õuelt
tüdrukud ja vanad naised
selt läksid paljud kihnlased sadamasse.
omavahel. Mehi oli seal siiski
Kui nüüd kokkuvõtvalt öelõigeusku. Vastavalt kohalikele
vähe, üldmulje tantsupõrantraditsioonidele kirikus kont- da, mis sellest kõigest hinge
dalt jäi ülekaalukalt körditriiserte ei korraldata, küll aga jäi, siis eelkõige pakkus rõõmu
buliseks. Meeste osaluse kohta
lubati meil lahkesti laulda ära meie ühtehoidev ja lauluhuviküsides oli vastus, et Kihnu
laul ,,Möödas on eilne”.
line sõpruskond ja pagasisse
mees ei viitsi tervet pidu kohal
Pärimuskultuuriga tutvu- sai taas unustamatuid mälesolla, tuleb peo lõpu poole, siis,
mine jätkus muuseumis, kus tusi koos oldud ajast. Ja meie
kui naised on end tantsuga ära
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Vaba Vanker toob lavale ajastutruu
suvelavastuse

„

Rändteater Vaba Vanker
ning Ohukotsu küün
kutsuvad Sind selle suve
kõige kaasahaaravamale ajarännakule. Lavastus
„Richard ja Anna“ viib meid
aastasse 1928, kui Rapla
rongi pealt astus maha noor
rahvaluuleuurija Richard
Viidalepp.“ Nii on kirjutatud
lavastust tutvustavas tekstis.

„Lugu, mis on Richardi
päeviku ainetel näidendiks
saanud, on spetsiaalselt Ohukotsu küünis esitamiseks kirjutatud. See annab näidendile
täiesti erilise mõõtme – rajad,
kus Richard Viidalepp tol aastal käis, on kiviviske kaugusel
ning õhk, mida me hingame, on
ikka sama,“ rääkis dramaturg
Mari Tammar.
Rändteatril Vaba Vanker

suurepärane dirigent Thea,
kes meis koosmusitseerimist
innustab ja sütitab.
Saarelt jääb meelde see
kirevus ja virvarr, mis Kihnu
naiste körtide, särkide ja rättidega kaasas käib, aga ka see, et
Kihnu on armas saareke, kus
akusid laadida, kui tahad seda
teha muust maailmast eraldatud kohas.
Mina suutsin enda jaoks
küll kummutada internetist
leitud väite, et kihnlastesse ja
nende eluoluga seonduvasse
suhtutakse sageli kui mingisse
muuseumieksponaati. Et elavad seal saarel ühed memmed,
kes käivad kogu aeg rahvarõivastega ja ümisevad söögikeetmise juurde „meri on, meri
jääb”. Kihnu rõivad pole muuseumieksponaadid, need elavad täiesti igapäevast rõivaelu
armsate, soojade ja südamlike
inimeste seljas.
Siinkohal kasutan juhust
ja ütlen tänusõnad kõikide
rellokate poolt Kihnu Vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö
spetsialistile Mariale, kes meie
esinemissoovist kinni haaras
ja kontserdi andmise võimalu-

täitub tänavu kümme tegevusaastat. Trupi juhil Maili
Metssalul oli soov sel puhul
midagi suuremat ette võtta.
See sobitus ka Ohukotsu küüni
pererahva valmisolekuga seda
kohta järjekordse lavastuse
mängupaigana kasutada. Kui
Maili oma soovist Marile rääkis, pakkus viimane välja Viidalepa päeviku idee. Viljandi
kultuuriakadeemias pärimusmuusikat õppides sai ta rahvaluulearhiivis käies päevikut
lugeda. „Varem ei teadnud ma
Viidalepast midagi. Lugedes
oli ülihuvitav, kuidas ta kirjutab siinsest elust. Minu jaoks
lisandus kodukandile uus
kiht juurde. Materjal oli inspireeriv, tekkis soov see ellu
äratada ja arhiiviseinte vahelt
välja viia. Tekst valmis aprilli
lõpuks,“ rääkis Mari Tammar.

se sünnipäevapeol võimaldas.
Aitäh Merlele ja Markole Risti
Kodumajutusest, kes pakkusid
kodust olemist ja kuuma sauna
väsinud kontidele. Lumiste ja
Vahtla talu täname imemaitsva Kihnu köögi tutvustamise
eest. Legendaarset Virvet täname ka kogu südamest, et ta
leidis aega, tahtmist ja jõudu

Näidendi lavastaja on Viljandi teatris näitleja ja lavastajana töötav Adeele Jaago,
kelle poole Metssalu pöördus.
„Ta tabas mind õigel hetkel.
Olen praegu veel väikeste lastega kodune ema, kuid nende
kõrvalt saab juba natuke teatritööd teha. Kui veebruaris
algas Ukrainas sõda, tekkis
meil korraks küsimus, kas on
seda tükki ikka vaja. Saime
aru, et elu peab edasi minema,“ rääkis lavastaja. Nüüd
käivad proovid. „Varsti läheme
Ohukotsu küüni, et näidend
hakkaks kohapeal helisema.
Meil on suurepärased osatäitjad Kaarel Pogga (Vanemuine), Ragne Veensalu, Maili
Metssalu ja Ivo Reinok. Nad on
väga motiveeritud ja mängunäljas. Kunstnik Jaanika Jüris
on teinud ajastutruu kujun-

meie seltsis olla. Täname bussijuht Ahtot, kes iga väiksemagi ettepaneku peale kohe jälle
rooli taha istus ja sõitis tellitud marsruudil.
Mis kõige tähtsam – et
plaanid ja sellega seoses tulemus nii endale kui ka kõikidele
teistele asjaosalistele meeldiks, tuleb ju millegi arvelt ja

duse ja kostüümid. Etendus
„Richard ja Anna“ on kui ajarännak visuaalis ja tekstina.
Päevikukatked on originaalid.
Lisasime paar tegelaskuju. See
suvelavastus on neile, keda innustab hea lugu. Kutsun teid
etendust vaatama, me teeme
head asja,“ kõneles Jaago.
Suvelavastuse tutvustuses
on öeldud, et „Richard ja Anna“
räägib armastusest, enese otsimisest ning kuidas pidevalt
muutuvas maailmas ikka vanu
väärtusi hoida. Piletimüük on
alanud. Suve jooksul mängitakse näidendit kaheksa korda: 28. ja 29. juunil; 19. ja 20.
juulil ning 16., 17., 18. ja 25.
augustil.
Reet Saar
kellegi kvaliteetaja äravõtmisest. Aitäh teile, meie armsad abikaasad, elukaaslased,
lapsed ja vanemad, et selleks
kõigeks meile oma ajast aega
andsite!
Märjamaa segakoori Rello
koorivanem Evelin Tamm
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Volikogus räägiti Oru 2 hoone tulevikust

V

allavolikogu maikuu
istungi infopunktis
kõneles vallavalitsuse
järelevalvespetsialist
Liina Valler Märjamaal Oru
tn 2 kinnistul asuva hoone
tuleviku väljavaadetest.

Märjamaa alevi keskväljaku ääres asuv endine administratiivhoone on võetud kasutusele 1962. aastal. Hiljem
on seal olnud haigla. Pikalt kasutuseta seisnud objekt laguneb. 2014. aastal tehti majale
ekspertiis, millest järeldus, et
hoone kandvad konstruktsioonid on stabiilsed, ent ehitis on
remonti vajavas seisukorras.
Hoone remondiks vajalikke
töid ei tehtud ning järgnenud
aastate jooksul on hoone seisukord halvenenud. Seest on
see veel enam lagunenud, kui
väljast paistab. Hoone ei ole
muinsuskaitse all, kuid on
arhitektuuriliselt väärtuslik
koos peafassaadil olevate sammaste ja ornamentidega.
Vallavalitsuse
arendusosakond tõi oma analüüsis
välja, et hoone rekonstrueerimise visioon puudub. Ka ei
ole objekti rekonstrueerimiseks lähema viie aasta jooksul
(2022–2026) kavandatud in-

vesteeringuid ja omavalitsusel
puudub selleks lähitulevikus
ka võimekus. Hoone seisukord
on viimase kahe aasta jooksul
märkimisväärselt halvenenud.
30. aprillil 2020 andis oma hinnangu majale ehitusinsener
Indrek Karotamm. Ta tuvastas, et katuse neelukohtades
on katusekattes läbijookse,
mille kaudu pääseb vihmavesi
hoone konstruktsioonidesse.
Suurimad kahjustused on näha
peafassaadil. Ta tõdes, et ehitis
on amortiseerunud ja selle
rekonstrueerimine tänapäevastele nõuetele vastavaks on
ebaratsionaalne eeskätt ehitusmaksumuse seisukohalt.
30. märtsil 2022 tegi paikvaatluse Märjamaa Vallavalitsuse järelevalvespetsialist.
Ta tõi välja, et hoone idatiival
(trepihall) on mõlema korruse
ulatuses läbiv pikipragu, millest valgus läbi paistab. Teise
korruse lagi on osaliselt sisse
langenud. Välisfassaadilt on
kukkunud kive hoone ümbrusesse, samuti tuulekasti laudu.
Viis stsenaariumi

Volikogule esitati edasiseks
tegutsemiseks viis võimalikku
stsenaariumi.

Oru 2 hoone eest- ja tagantvaates.
Fotod: Reet Saar
1. Nähakse ette raha, et
fikseerida hoone seisund auditiga. Seniks piiratakse maja
ohutuse tagamiseks piirdeaiaga.
2. Hoone säilitatakse võimalikeks arendusteks kaugemas tulevikus. Katus rekonstrueeritakse, et vähendada
edasist lagunemist. Samuti tehakse muud hädavajalikud remonditööd hoone ohutuse tagamiseks. Kaaluda idapoolse
trepihalli lammutamist, muul
juhul ankurdada see varingu
vältimiseks peahoone külge.
3. Hoone lammutatakse
Kredexi toetuse abil (avanes
2.05.2022). Toetuse määr on
kuni 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest
kuludest, sealhulgas haljastamisega seotud kulud kuni 10%
ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest. Kinnistu
jääb tulevaste arenduste oote-

le ohutult ja neutraalse muruplatsina.
4. Hoone lammutatakse,
kuid fassaad jäädvustatakse,
jättes võimaluse maja soovi
korral taastada.
5. Tellida hoonele ekspertiis. Kui selle tulemusena
ilmneb potentsiaal objekti rekonstrueerimiseks, siis üheks
võimaluseks on see müüa tingimusega, et hoone rekonstrueeritakse teatud aja (nt kahe
aasta) jooksul.
Volikogus ei hääletatud,
kuid kõlama jäi toetus lammutamise variandile Kredexi
toel. Hetkel on vallavalitsusel
plaanis tellida olemasoleva
lammutusprojekti muutmine
ning vajalikud muudatused
saanud projekt on aluseks otsustamaks ehitusloa andmist
lammutamiseks.
Reet Saar
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Oru 2 on Märjamaa keskväljaku visuaalne kese

I

ARVAMUS

gal asulal on oma kujunemislugu, märgilised
paigad, hooned, mis asula
iseloomu loovad, iseloomulik planeering, omamoodi
„ruumiprokseemika“ ehk
see, kuidas hooned omavahel
suhestuvad.

On neid, mille järgi võõrale
teed juhatatakse, mis kannavad märgilist tähendust mitme
põlvkonna tarvis. Vana haigla
Märjamaal, neoklassitsistlikus
stiilis hoone keskväljaku ääres
on see, mis visuaalselt vormistab alevi keskuse. Tsentrumi
kogu kujunduslik loogika on
sellele üles ehitatud.
Maja olemasolu seal on nii
iseenesest mõistetav – justkui
suur helge emasüli, käed laiali
sirutumas, keskväljakut oma
embusse haaramas. Mõneti
märgiline! Leidub mitmest
põlvkonnast inimesi, kes selles majas sünnitusosakonnas
ilmavalgust näinud või kellel
selles endises adminhoones
isegi abielu registreeritud. Paljudele justkui Märjamaa sümbol! Milline hoone arhitektuuriliselt pakuks pompöössuselt
konkurentsi?
(Puithoonete
seas uhkeimatest-ehedaimatest on mitu kahjuks lammutatud.) Oru 2 on omamoodi
tasakaalupunkt, mis moodustab tervikansambli Oru tänava äärsete samas stiilis, samal
ajal ehitatud kortermajadega.
Need on elanikel heas korras.
Mõisalikku,
haldushooneks
ehitatud, hiljem tervishoiuasutuseks kohandatud hoonet
lähemalt silmitsedes märkad
reljeefseid roosornamente ja
veel mitmeid neoklassitsistlikus stiilis harmoneeruvaid
fassaadikaunistusi. Suurejoonelisele esiküljele ei jää alla
maja tagumine külg, mis on samuti esindusliku kujundusega.
Oli aeg, kus Märjamaal resoluutselt võideldi miljööväärtuslikkuse säilitamise eest
praeguse Maxima projekteerimisel ja nii valmis kiriku poole
avanev kaunis fassaad, mis on

küll koopia, kuid siiski vanu
stiilseid kujunduselemente silma rõõmustava detailitäpsusega järgib. Märjamaal on häid
näiteid, et kuigi puithoonestus
kipub ajahambale alla jääma,
aga isegi siis on võimalik olnud hoone ennistada, nt vana
preestrimaja, nüüdne Majesi
Apartments külalistemaja ilusa vana Sorgenfrei maja vastas
üle tee. Kenasti korda tehtud
on Tiina Lilleaed, Pubi Ruut 66,
kunagine politsei-, külanõukogu- ja vallamaja. Sama vajaks
vana raamatukogu, mis oli
endine Lääne-Eesti Ühispank.
Märjamaa külalised märkavad
positiivselt ka noortekeskust,
endist koolisööklat oma uudsuses, kopeerides vana.
Milleks aga lammutada
üks võimas, ajalooga kivihoone, mille võiks mõistliku
hinnaga müüki panna? Mis
jääks asemele? Eelmine vallaleht teavitas, et muruplats
– kui utreerida, siis palee
kadudes toome esile hütid!?
Vaates domineeriks alevi keskuses endine surnukuur, ladu,
(pesu)köök? Samas Sillamäe
neoklassitsistlik keskus väärib kaitset, nagu alles hiljuti
meedia kajastas. Aga meie
kodualev ja vallakeskus ilma
vana adminhooneta – Märjamaa vaesustuks arhitektuuriliselt! Iga ajastu väärtuslik
ehituspärand väärib lugupidavat suhtumist. Milles on süüdi
hoonestus, ilmelt väärikas ajalooline hoone?
Fassaadi ja väliskuju säilitades saab sisu teha ju tänapäevastele ehitusnõuetele
vastava. Miks ei võiks kuulutada välja null euroga enampakkumise, tingimustega, et
hoone välisilme säilib. Märjamaa ilma Oru tn 2 kauni arhitektuuriga hooneta on meie
alevi kontekstis sama, nagu
otsustataks Kadrioru
loss
lammutada ja muruplatsi või
mingi suvalise välisilmega
muu ehitisega asendada. Kuuldavasti olnud meie muusika- ja
kunstikoolil huvi hoone vastu
ja varem aastaid kommunikeeris vallavõim avalikkusele

ka seda, et Oru 2 saab olema
lisaks võimalikule muule sisule meie tulevane n-ö raekoda,
vallamaja. Kindlasti leiaks majale veelgi laialdasemaid kasutamisvõimalusi ja kosilasi, kes
ühendaks jõud maja kordategemisel.
Meenub valla suunalt kahetsusnoodina kõlanud kunagine lubadus, et Annenhofi, Tiitsu maja lugu ei kordu.
Kummaline on see eestlase
olemus, ise ei taha, teisele ei
täidu anda, isegi siis, kui omal
pole konstruktiivset kava, kuidas ajahamba tööd peatada ja
asula identiteet säilitada. Selle
asemel rahustatakse avalikkust, et oodake-oodake, enne
(keha)kultuurimajad jne, eks
seejärel teeme. Jääb mulje, et
sellises kattevarjus meie kodukoha asjade vedajad ja otsustajad just ootasidki, kuni

aeg töötab selle kasuks, et
asula ehituspärand hävib ja
siis tuima-nüri pragmaatikuna süüdimatult saab asemele
ehitada midagi lao- ja kontorihoone tüüpi ilmetut. Et oleme
parktilised ja asjalikud, ehk
teeme koguni päikesepaneelide pargi või kasvuhoone!?
Kurb, et vald ei ole osanud
või suutnud omada jätkusuutlikku professionaalset silma ja
vastutustundlikkust ajaloo ja
miljööväärtuslikkuse säilitamisel. Märjamaal ringi vaadates näeme, et sõda ei olegi vaja:
pommiaugud peatänava ääres
Meie poe kõrval ning Meelespea vastas karjuvad järge.
Mõttekaaslaste nimel
Thea Janson

Märjamaa Maarja koguduses algab leerikursus, kus
kõneks kristliku usu kõige olulisemad küsimused
Jumalast ja inimesest ja elust. Iga leeritund algab
jumalateenistusega kirikuhoones. Kokku saame 15
pühapäeval (juulikuu jääb vahele) ning kursus lõpeb
arvatavasti oktoobris. Oodatud kõik huvilised alates
14. eluaastast. Tere tulemast!
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Tublile kultuurijuhile korraldati üllatuspidu

K

olmapäeva, 25. mai
õhtupoolik oli Märjamaa rahvamajas
salajast sigimistsagimist täis. Käisid ettevalmistused üllatuspeoks 18
aastat Märjamaa kultuurielu
juhtinud Merle Voolaidile,
kes on otsustanud selle ameti
maha panna. Üllatuse saajal
polnud õrna aimugi, mis teda
ees ootamas on.

kogu, muusika- ja kunstikooli,
ujula, muuseumi, sotsiaal- ja
noortekeskuse inimesed. Ka
Märjamaa rahvamaja staažika
juhi Merle ärasaatmispeo osas
pandi pead kokku. Aga igal ettevõtmisel peab olema algataja. Selle suurüllatuse idee tuli
Haimre rahvamaja juhataja
Kadri Vokilt, kes pani kokku
kava, mis seostus Merlega – nii
esinejate laulu- kui ka tantsuvalikud.
Oma
debüütesinemise
Märjamaa valla kõik kultuuritöötajad oskavad ühte tegi ühendkoor Näoga Rahva
hoida. Koos peetakse nõu, koos Poole, mis algselt sündis Raparutatakse kultuurisündmusi, lamaa kultuuritöötajate õppekuhu on kaasatud nii raamatu- reisilt Jõhvist tulles, kui terve
tee vaid bussis lauldi. Seda ühislaulmist
sooviti jätkata. Saali
sisenev Merle kuulis
verivärske ühendkoori laulmist, kuhu
olid kaasatud lisaks
valla ja maakonna
kultuuritöötajatele
ka Märjamaa vallavalitsuse liikmed
ja teised õnnitlejad.
Koor esitas Thea Paluoja dirigeerimisel
kaks kultuuritööd
iseloomustavat laulu
– „Tsirkus“ ja „Mustlase elu“.
See, mis valdas
Merle hinge, oskab
vaid tema ise lahti
Tänulik ja liigutatud Merle Voolaid.
seletada, kuid lühiFoto: Reet Saar
dalt võiks öelda, et

see lõi ta pahviks ning tundepuhangud olid enesestmõistetavad. „ Ma ei oska midagi öelda. Ma olen sõnatu. Ma tänan
teid südamest. Ma olen teile
nii-nii tänulik,“ suutis naine
läbi pisarate rääkida. Aga üllatused jätkusid…
Märjamaa rahvamajas tegutseb hulk kollektiive ning
sel õhtul ütlesid lauludega
oma tänu edasi segakoor Rello ja naiskoor Paula. Lavale
tuli ka segarahvatantsurühm
Hopsani. Kontserdi lõpetas
Kadri Vokk, kes astus üles solistina ning palus enda kõrvale
istuma Merle, kes temale kui
mõned aastad tagasi Haimre
rahvamajas tööd alustanud
noorele kultuuritöötajale suureks toeks ja nõuandjaks on olnud. Kadri esitatud laul oli nii
armas ja liigutav, et pani ka
kuulajatel südamed kiiremini
põksuma ja pisarad iseenesest
voolama.
Merle austuskontserdile
järgnesid sõnavõtud ja kallistused. Ühise kohvilaua taga sai
meenutada koos oldud aegu ja
päritud rahvamaja tööle kriipsu peale tõmmanud naise edasisete plaanide kohta.
Eks iga lahkumine on raske, sest sinust jäävad maha
sõbrad ning tuttav ja südamelähedane töö. Merle otsus see

amet jätta ei tulnud kergelt:
töökaaslased on armsad, sama
võib öelda ka teiste majade
kolleegide kohta. Aga vahel tuleb teha otsuseid, ja teha neid
just siis, kui tunned, et selleks
on õige aeg. Kui soovid kogeda
midagi, mida sa pole kunagi
kogenud, siis pead tegema midagi, mida sa pole kunagi teinud. Nii on ka Merlega. Nüüd
tuleb tal väike aja mahavõtmise periood. Ees on õpingute
jätkamine sotsiaalvaldkonnas
ning eks tulevik näitab, millist rada Merle käima hakkab.
Igatahes on tal teele minnes
kaasas suur-suur kuhi sõprade
õnnistust ja edusoove ning siis
saab elu vaid positiivsuse suunas minna. Merle oskas end armastama panna ja tema ettevõtmisi hinnati nii koduvallas
kui maakonnas.
Juunikuu algusest istub
Märjamaa rahvamaja juhataja
toolil uus inimene ning kingad,
millesse ta astub, on nii-nii
suured, kuid usume, et ta kannab need parajaks, sulandub
vahvasse Märjamaa rahvamaja kollektiivi ning saab heaks
sõbraks ja kolleegiks ka teiste
allasutuste juhtidega.
Piret Linnamägi

MMärjamaa rahvamaja töötajad: administraator Kairi Paun-

Laulab koor Näoga Rahva Poole.

maa, kinomehaanik Hans Veimann, juhataja Merle Voolaid,
koristaja Helve Pullerits. Teises reas kultuuritöö korraldaja
Ene Klaus, heli- ja valgustehnik Rego Reitav, koristaja Kristel
Liivak.
Fotod: Piret Linnamägi

1. juuni 2022

7

Märjamaa Nädalaleht

Mis eales ette võtad sa, tee see ära!

V

iimastel aastatel olen
treeningutel põhirõhu asetanud lamades
surumisele. Selleks
on olnud erinevad põhjused,
kuid selline spetsialiseerumine on kandnud head vilja.

Tehtud on palju Eesti rekordeid ja tulemused kasvavad jätkuvalt, mistõttu registreerisin kehtiva korra järgi
end selle ala kahele MM-võistlusele juba märtsikuu keskel.
Selleks tuli läbida antidopingu rahvusvaheline koolitus ja
sooritada eksam. Inglise keeles, millele kulus veebis kokku 8 tundi, kuid sertifikaadi
omandasin!
Aprilli keskel põetud koroona tekitas treeningpausi ja
olulise kaalulanguse, kuid ma
ei loobunud mõttest võistlusele sôita, kuni vahetult enne
ärasôitu, 19. mai hommikul
saadud positiivne Covid-19
test mind sama päeva õhtul
soovitud suunas lennule ei lubanud. Järgmisel päeval tegin

misi, kuid tähtsaim –
võtta kuldmedal hea
tulemusega
aastaid
noorematega võisteldes – ônnestus igati.
Kolmandal katsel oli
kangil soliidne 120 kg.
Kang oli kätel kerge
kui udusulg, kahjuks
oskasin Eesti rekordi
ikkagi ära puterdada, kuid siiski võita
kuldmedali, mis kuue
Euroopa ja nelja MM
kulla juurde kokku 11.
ametliku
tiitlivõidu
tõi.
Olin sel aastal vanim osaleja, sest konkurentideks mehed,
Almaatõs võidetud medal eest- ja
kel sünniaasta enne
tagantvaates.
1953. aastat!
Foto erakogust
Rahvas on Kasahstanis töökas, sõbralik,
teise testi Mustamäel ja sama
uudishimulik ja ka vastutulepäeva õhtul olin juba õnneks
lik ning see oli kõigi seal võisterve mees ning valmis uuesti
telnud kaheksa eestlase arvalendama Almatõsse medalite
mus. Tiitlivõite saime kolm.
järele. Seda ma ka tegin.
M1 klassis võitis Hjalmar Mäe,
Olulisi seiku oli veel ridakes surus 120 kg kehakaalus

AVATUD
iga päev 9–18
Müügil jätkuvalt suur valik
TOMATITAIMI, kurgi- ja muid
köögiviljataimi,
palju ampleid, amplitaimi,
seemneid, vaarikataimi,
uusi sorte noori viljapuid,
ilupuid-põõsaid, püsikuid,
turbaid, mulda, väetiseid ja
palju muud aiakaupa.
Taimede valik suureneb
pidevalt!

Tule
uudistama!

Infot saate ka taimeaeda
lahtiolekuaegadel otse
helistades 5855 4917
ja FB-s Märjamaa
Taimeaed

tugisärki kandes Eesti rekordiks 310 kg.
M4 klassis (üle 70aastased) sai Mihkel Laurits ilma
spetsiaalriietuseta võisteldes
120 kg kehakaalus tulemuseks
112 kg.
Juunioride klassis tegi -105
kg kehakaalus Kaarel Kolter
ilma spetsiaalriietuseta võisteldes uue Eesti juunioride
rekordi 207,5 kg! Igati andekas ja suure perspektiiviga
noormees. Muide, viimase
treeneriks on Märjamaal jõutõstmisega alustanud ja samuti Eesti rekorditeni jõudnud
Tõnis Holmberg.
Juulikuus ootavad ees Eesti meistrivõistlused lamades
surumises. Sinna lähevad nii
Märjamaa kui ka Rapla võistlejad, kui just uus pandeemia
segama ei tule!
Mihkel Laurits

Seoses registrisekretäri
puhkusel viibimisega
palume ajavahemikul
31.05 kuni 17.06 eelnevalt
ette helistada telefonil
5661 4893, kui soovite lapse
sündi või oma elukohta
registreerida vallamajas
Tehnika 11.

Märjamaa ujula
on külastajatele suletud
alates
13. juunist kuni 7. augustini 2022 seoses
hädavajalike
sanitaarremondi töödega
ning ujula kollektiivse
puhkusega.
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Õpingud lõpetas kolm tantsujuhti

M

aikuus sai Märjamaa vald juurde
kolm tunnistusega
rahvatantsujuhti.
Anneli Ülemaante ja Marju
Vanker lõpetasid Eesti Rahvakultuuri Keskuse Rahvatantsujuhtide kooli, Katrin
Tänav lõpetas Ilma Adamsoni
tantsukooli.
Anneli Ülemaante

liitus Kiitsharakate naisrühmaga 1992. aastal, ja kui selle
juurde moodustati segarühm,
hakkas ka seal tantsima. „Minus oli juba ammu soov õppida rahvatantsujuhiks. Nüüd
võtsin selle tee ette,“ rääkis

Anneli oma ajendist õppima
minna. Tegelikult on ta tantsujuhina tegutsenud juba mõnda
aega. Kuna ta praktika juhendajana on piisavalt pikk, siis
täitis Anneli kõik nõutud ülesanded, et saada koos diplomiga ka kutsetunnistus. Selleks
tuli koostada portfoolio, kuhu
panna videoid esinemistest
ja treeningtunnist, viie aasta
esinemiste analüüs jms, mille
siis komisjon läbi vaatas. Anneli Ülemaantel on nüüd tantsuspetsialisti kutsetunnistus,
tase 5.
Valgu põhikoolis on tal
praegu juhendada I–II klassi
segarühm ja kaheksaliikme-

line V–VII klassi tüdrukute
rühm. Tüdrukud kandideerivad järgmisel suvel noortepeole võimlejate kavaga.
Juulikuus toimuvaks meeste
tantsupeoks hakkas Anneli
koolis ette valmistama kaht
poiste gruppi, aga suuremad
eri põhjustel loobusid, peole
lähevad II–III klassi poisid.
Anneli õpetas Kiitsharakate meestele selgeks tantsu
„Meeste meri“, mis on üks
meestepeo number. See oli ka
äsjase Rapla maakonna lauluja tantsupeo kavas.
Marju Vanker

„Meil on rahvatantsuperekond. Mõtlesin, et kui Märjamaa vanemad tantsujuhid ei
taha enam uusi lasterühmi
võtta, mis saab siis minu väikesest tütrest – ehk hakkan ise
rühma juhendama. Seni olin
vaid rahvatantsurühmas tantsinud, õppima minnes tahtsin
endale tugevama põhja alla
saada,“ rääkis Marju Vanker
oma ajenditest.
Teiseks tõukeks oli see, et
2019. aastal ei pääsenud nende tantsurühm suurele peole. „See tekitas huvi, kuidas
juhendajana paremini teha.“
Praegu tantsib Marju ise Hop-

sanis ja juhendab Tantsurõõmu rühma mehi, kellega minnakse meeste peole.
Tantsujuhtide kooli lõputööks sai naiste tantsupeo kavade õppimine ja vastastikune
õpetamine.
„Moodustasime
projektirühma. Töö oli keeruline, sest koos käisime vaid
üks kord kuus. Minu jaoks oli
tantsujuhtide koolis kõik uus,
aga seal oli palju õppida ka
neil, kes juba midagi teadsid.
Kõige olulisem uute teadmiste kõrval on tekkinud võrgustik, sest koos käis inimesi üle
Eesti. Meid lõpetas 22,“ rääkis
Marju Vanker.
Katrin Tänav

„Proovisin esmalt astuda
rahvakultuuri keskuse kursusele, aga grupp oli täis. Sain
sisse Ilma Adamsoni tantsukooli,“ alustas Katrin Tänav.
„Kaheaastase õppe jooksul
tegelesime kehakooli ja klassikalise tantsuga, õppisime
teiste rahvaste tantse ja eesti
pärimustantse, oli muusikaõpe. Ilma Adamson ongi Eestis
üks ainsamaid ōpetajaid, kes
väga hästi teab ja teeb karaktertantsu. Ta andis mõned karaktertantsutunnid ka rahvakultuuri keskuses,” lisas ta.
Rahvatantsuga
alustas
Katrin juba esimestes klassides. Vahepeal tuli paus, aga
keskastmest peale on ta pidevalt tantsinud. Praegu on ta
neidude rühma liige ja peagi
minnakse naiste tantsupeole. Katrin juhendab Märjamaa
gümnaasiumis ka I–III klassi
lasterühma ja toetab mõnikord treeningutel oma varasemat tantsuõpetajat Karin
Andesalu.
„Mul on nii hea meel, et mul
on keegi, kes asja edasi viib,“
sõnas õpetaja Karin.
„Ootan oma tantsurühmaga ühinema nii poisse kui tüdrukuid (I–III klass). Kavatsen
hakata sügisel ka tantsujuhi
kutset taotlema,“ rääkis Katrin Tänav oma plaanidest.
Reet Saar

1. juuni 2022
Märjamaa Vallavalitsus
kuulutab avaliku konkursi
ÕIGUSNÕUNIKU
vaba ametikoha täitmiseks
Ootame oma meeskonda spetsialisti, kelle
peamisteks tööülesanneteks on Märjamaa
vallavalitsuse (ametiasutuse ja poliitilise organi)
ning hallatavate asutuste juhtide nõustamine
õigusalastes küsimustes, valla esindamine kohtus ja notaris, lepingute koostamine ja lepingute
projektidele arvamuse andmine, osalemine
õigusaktide eelnõude väljatöötamisel, vallavalitsuse õigusaktide seaduslikkuse kontrollimine ja
muude õigustoimingute tegemine.
Tule kandideerima õigusnõunikuks, Märjamaa
Vallavalitsuses ootab Sind põnev väljakutse!

Kandidaadil peaks olema:
• õigusalane kõrgharidus (magister omandamisel);
• varasem töökogemus ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
• teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise
põhimõtetest, riigi- ja haldusõigusest ning
haldusmenetlusest;
• teadmised võlaõigusest, perekonna- ja pärimisõigusest;
• väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamise
oskus ning pingetaluvus;
• väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti
keeles;
• kohusetunne, usaldusväärsus, korrektsus,
põhjalikkus, süsteemne mõtlemine;
• koostöövalmidus, lahendustele suunatud
mõtteviis, algatus- ja vastutusvõime;
• B-kategooria juhtimisõiguse olemasolu.

tumenetluses;
• kogemus riigihankemenetlusest ja hangete
vaidlustamisest;
• dokumendihaldusprogrammi Amphora- ja
kohtu e-toimiku kasutamisoskus.
Pakume:
• toetavas meeskonnas mitmekesist ja vastutusrikast tööd ja enesearengut kõigis kohaliku
omavalitsuse vastutusvaldkondades;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• 35-kalendripäevast põhipuhkust;
• teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal)
alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast töötasu säilitamist 75% ulatuses.

Vajalikud dokumendid:
• ametikohale vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• motivatsioonikiri koos palgasoovi ja võimaliku
tööle asumise ajaga;
• kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad
avalikku teenistusse võtmise;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks
(taustauuringu tegemiseks: karistusregister,
varasemad tööandjad, google) kuni konkursi
lõpptulemuseni;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab
oluliseks.

Ootame kandideerimiseks vajalikke dokumente
Märjamaa Vallavalitsuse aadressile: Tehnika tn
11, Märjamaa 78304 või
e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee
hiljemalt 6. juunil 2022.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemis kohalikus omavalitsuses või
avalikus sektoris;
• kogemus esindajana halduskohtu- ja tsiviilkoh-
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Lisainfo: vallasekretär Maigi Linna,
telefon 5349 7599;
e-post: maigi.linna@marjamaa.ee

30.05–3.06
on Kivi-Vigala
postkontor
ajutiselt suletud
Kivi-Vigala postkontorit
asendab
Märjamaa postkontor
asukohaga Veski tn 6,
Märjamaa alev
Lahtiolekuaeg
E, N, R 09:00–16:00
T, K 11:00–18:00
L, P SULETUD

9. juunil kell 11. 00
saab Märjamaa sotsiaalkeskuses kokku eakate ja
puuetega inimeste klubi
ELULUST
* Vabatahtliku seltsilise
teenust tuleb tutvustama Aili Raidma. Oodatud on kõik teemast
huvitatud inimesed.
* Räägime ka täpsemalt
Eesi Veske eestvedamisel toimuvatest suvistest väljasõitudest ja
reisidest.
Katame kohvilaua 2 eurose osalustasu eest!
Palume oma osalemissoovist teada anda
6.- 8. juunini sotsiaalkeskuse telefonil 482 1139.
Rõõmsa kohtumiseni!

Naiskodukaitse Märjamaa jaoskond kutsub kõiki
inimesi kolmapäeval, 13. juunil, küüditamisohvrite
mälestuspäeva eelõhtul, päikeseloojangul
mälestushetkele.
22.30 kogunemine Märjamaa kiriku
parklas.
22.39 küünalde asetamine küüditatute
mälestusplaatide juurde kirikuaias,
millele järgneb mälestushetk.
Palume igal osalejal kaasa võtta
kalmuküünal.
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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 20.06.2022 kl 10.40-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 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).

1. juuni 2022

Kohila Keskkonnahariduse Keskus korraldab
2. juunil võõrliigi

HISPAANIA TEETIGU
(Arion vulgaris) koolituse

1) Kell 17–18.30 Loeng Kohila Keskkonnahariduse
Keskuses (Kooli 1, Kohila)
2) Kell 18.30–20.00 ringkäik Kohilas.
Võib osaleda ka ainult loengus.

Bioloog (eriala malakoloog) Anneli Ehlvest kõneleb
hispaania teeteo elutsüklist ja levikust, õpetab
seda võõrnälkjat eristama kodumaistest tigudest,
käsitleb selle võõrliigiga kaasnevaid probleeme.
Järgneb väike ringkäik Kohila alevis, kus jagatakse
näpunäiteid, mida peaks tegema, et nende arvukus
ei tõuseks.
Loeng on tasuta ja toimub Kohila Keskkonnahariduse Keskuse ruumis B203, aadressil Kooli 1,
Kohila.
Osalemiseks palun registreeruda:
tel 5855 8040 või khk@kohila.edu.ee
Loeng on sarjast „Keskkonnaüritused peredele
Raplamaal”

Toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus,
Kohila vald, Kohila Keskkonnahariduse Keskus

1. juuni 2022
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Kutsu kirjakanda enda juurde!

O

mniva pakub
võimalust kutsuda
kirjakandja koju või
tööle postiteenuste
kasutamiseks oma elu- või
asukohast lahkumata.

Teenus on suunatud eelkõige maapiirkondades postiasutusest kaugemal elavatele
inimestele ning eriti mugav
neile, kel ea, tervise või transpordi puudumise tõttu on postiasutusse minek raskendatud.
Kirjakandja kutsumine on
tasuta, kui elad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km.
Sel juhul tuleb maksta ainult
postiteenuste eest ja kehtivad
täpselt samad hinnad kui postiasutustes. Kirjakandja müüb

vajadusel postmarke või paneb kliendi eest kirjad ja pakid
teele. Samuti saavad kliendid
tasuda oma arveid või võtta
vastu pakke ja kirju ning tellida ajalehti, ajakirju.
Kirjakandja kutsumiseks
saab helistada klienditeenindusse numbril 661 6616 või
täita ankeedi https://www.
omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine. Tellimuse
vormistamisel tuleb märkida,
mida soovitakse kirjakandja
abil teha ning mis aadressil
teenuse osutamist oodatakse.
Seejärel võtab klienditeenindaja ühendust ja lepib kokku
teenindamise aja. Kirjakandja
tuleb tellimust täitma üldjuhul
juba järgmisel tööpäeval, aga

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

MÄRJAMAA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI
DIREKTORI
vabanevale ametikohale

Nõudmised direktori kandidaadile:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• teadmised kaasaegsest juhtimisest ja kooli kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
• meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, pingetaluvus.
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri koos palgasoovi ja põhjendusega enda sobi-

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

KIVI-VIGALA PÕHIKOOLI DIREKTORI
ametikohale

Kivi-Vigala Põhikool on Märjamaa valla väikekool, kus tagatakse
turvaline õpikeskkond ja hoitakse kooli traditsioone ning viiakse
edasi kohalikku pärimuskultuuri.
Nõudmised direktori kandidaadile:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• valmisolek lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi
kompetentsimudelist;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, pingetaluvus.

mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul ja saabub ajavahemikus kell 8.00–17.00.
Kui aga lähim postiasutus
on lähemal kui 5 km, siis on

kirjakandja koju tellimine tasuline. Kirjakandja koju kutsumine maksab sel juhul kuni 30
kg saadetise puhul 5 eurot.

vusest tööks Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli direktorina;
• kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide
koopiad;
• visioon kooli juhtimisest ja arengust (kuni 2 lk või kuni 3 min
videona) ;
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid.
Kui tunned, et suudad Märjamaa valla huviharidusse panustada enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis tule kandideerima!
Tööle asumise aeg 22. august 2022.
Dokumendid palume esitada 13. juuniks 2022 aadressile:
Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa 78301 või eposti aadressile marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainformatsioon:
haridusnõunik Katri Buht, tel 5900 9501

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri koos palgasoovi ja põhjendusega enda sobivusest tööks Kivi-Vigala Põhikooli direktorina;
• kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide
koopiad;
• visioon kooli juhtimisest ja arengust (kuni 2 lk või kuni 3 min
videona) ;
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid.
Kui tunned, et suudad Kivi-Vigala haridusellu panustada enamat,
kui Sinult seni on oodatud, siis tule kandideerima!
Tööle asumise aeg 1. august 2022.
Dokumendid palume esitada 13. juuniks 2022 aadressile:
Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa 78301 või e-posti
aadressile marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainformatsioon:
haridusnõunik Katri Buht, tel 5900 9501
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10. juunil 2022 kell 19–21 Teenuse mõisas
Märjamaa valla

UREVERE KÜLA KOOSOLEK

(praeguse Urevere küla, sh Ketu küla ja
Tolli asunduse elanikud ja kinnistuomanikud)
Arutlusele tuleb
1) Vallale tehtud pöördumine (Laiaru sild)
2) Elanike ettepanekud vallale
3) Muud küsimused
16. juunil 2022 kell 19–21 Luiste küla Käki talus

LUISTE KÜLA KOOSOLEK
Arutlusele tuleb
1) Luiste küla 495. aastapäeva ettevalmistused
2) Elanike ettepanekud vallale
3) Muud küsimused
17. juunil 2022 kell 18-21 Teenuse mõisas

TEENUSE KÜLA KOOSOLEK
Arutlusel:
1) Rahulolu teenusepakkujatega
(Elektrilevi, Telia...)
2) Elanike ettepanekud vallale
3) Muud küsimused

1. juuni 2022
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MÄRJAMAA GÜMNAASIUM KUTSUB
Kõik 1. oktoobriks 2022. 7-aastaseks saanud
Märjamaa valla lapsed
on oodatud sügisest kooli.
Kõik põhihariduse või sellele vastava
hariduse omandanud õpilased
on oodatud jätkama oma õpiteed
Märjamaa Gümnaasiumis.
Kooli vastuvõtmise info ja taotluse leiate
kooli kodulehelt www.marjamaa.edu.ee/
vastuvott
Vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks on avatud
kuni 5. juunini.
Lisainfot jagavad ja küsimustele vastavad
- algklasside õppealajuhataja Lia Puhm (lia.puhm@marjamaa.edu.ee)
- põhikooli ja gümnaasiumi õppealajuhataja Kristine Niit
(kristine.niit@marjamaa.edu.ee)
- või kooli direktor Kalle Uusmaa (kalle.uusmaa@marjamaa.edu.ee).
Tere tulemast Märjamaa Gümnaasiumisse!
www.marjamaa.edu.ee | tel. 489 8860 | facebook.com/
MarjamaaGumnaasium
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K 1.06 kl 10.00
„TAGURPIDI TORN”
EESTI kogupere draama-seikluspõnevusfilm 1.41 (MS –12)
K 1.06 kl 17.00
„KUUES SALADUS”
EESTI komöödia-õudusfilm
1.30 (MS – 12) MART SANDERI
film
K 1.06 kl 19.00
„SOO”
EESTI romantiline draama
1.35 (MS – 12)
K 1.06 kl 21.00
„KIIK, KIRVES JA IGAVESE
ARMASTUSE PUU”
EESTI komöödia-draama
1.22 (K – 12)
N 2.06 kl 17.00
„PÜHA ÖÖ”
USA õudusfilm 1.32 (MS – 12)
N 2.06 kl 18.45
„TOP GUN: MAVERICK”
USA action draama
2.11 (MS – 12)
N 2.06 kl 21.15
„KUUES SALADUS”
K 8.06 kl 18.15
„JURASSIC WORLD: ÜLEMVÕIM”
USA seiklus-ulmefilm
2.26 (MS – 12) Eellinastus
K 8.06 kl 21.00
„MU KULLAKALLID LAPSED”
PRANTSUSE komöödia
1.35 (K – 12)

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

Märjamaa Nädalaleht

1. juuni 2022
Märjamaa Lasteaed Pillerpall kuulutab välja
konkursi vabaneva

MUUSIKAÕPETAJA
ametikoha täitmiseks
(1,0 kohta).

Nõutav vastavus
kvalifikatsiooninõuetele.
Tööle asumine
1. septembril 2022.
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide
koopiad palume saata hiljemalt 2. juuniks aadressile
Pärna 1, Märjamaa 78302,
Raplamaa või e-postiaadressile:
lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee.
Lisainformatsioon lasteaia
telefonil 5199 0988
Märjamaa Lasteaed
Pillerpall võtab tööle

KOKA

(1,0 kohta).
Tööle asumine
1. augustil 2022.
Avalduse palume saata
hiljemalt 16. juuniks aadressile Pärna 1, Märjamaa
78302, Raplamaa või
e-postiaadressile: lasteaed.
pillerpall@marjamaa.ee
Lisainformatsioon lasteaia
telefonil 5199 0988
Raamatupidamisteenus
Terviklahendused ja
konsultatsioonid
info@vainderfinants.ee,
tel 5342 0000
www.vainderfinants.ee

Ostame 3 m pikkust
halli leppa.
Hind ja maksetingimused kokkuleppel
Tel: 5629 2731
info@ecopellet.ee

1. juuni 2022
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Märjamaa
Maarja
kogudus

Kolmapäev, 1. juuni
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (Maarja kirik)

Märjamaa
rahvamajas

Neljapäev, 2. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)

10. juuni Suvealguse
pidu lauluväljakul

Reede, 3. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)

23. juuni kell 9 Jaanilaat,
lasteetendus

Pühapäev, 5. juuni
Nelipüha
11.00 Missa (Maarja kirik)
Leerikursuse algus

23. juuni kell 21 Jaanisimman ansambliga
Onud
Ly-galeriis
Märjamaa muusika- ja
kunstikooli
LÕPUTÖÖDE NÄITUS

 smaspäev, 6. juuni
E
7.30 Missa (Maarja kirik)
Teisipäev, 7. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)

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

Vigala Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti algusega kell 11.00

OÜ TAVS Auto
traktorite ja põllumajandustehnika ülevaatuse
graafik juunis 2022. a
06.06
09.00 – 10.00
11.00 – 12.00
13.30 – 14.30

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

Sipa
Tamme
Varbola

KORVTÕSTUKI
TEENUS

OÜ TAVS Auto ülevaatuspunkt Uus tn 8 on avatud:
tööpäevadel 9.00 – 17.00
Info tel 509 9272

Kammerkoor

FLORA
kevadkontsert
11. juunil kell 17
Velise kirikus
Tasuta

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

Tel 526 6518
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90 Voldemar Rauert
89 Heljula Tedresalu
85 Valentina Kulikova
84 Alvina Silberg
82 Merike Koch
81 Leili Tunnel
80 Heinu Akermann
79 Luule Viesemann
78 Rein Pirs
77 Enn Jäävälja
76 Maie Sõstra
75 Peeter-Mihkel
Koppel
75 Rein Olgo
70 Ülle Kukk
70 Tiiu Ehala
65 Aleksandr Šipulin

Hauaplatside hooldus.
Ühekordne või
püsiteenusena
info@korrashaud.ee,
tel 5563 6024

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

TEENUSED

lisaks www.seisevauto.ee.

KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 53330556,
korstnahooldus.ee.

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

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

Ostan jõeäärse maakodu või selle rajamiseks kinnistu Märjamaa
vallas, ideaalis Kasari jõe ääres.
Tel 5555 4494

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
Kivikorstnate ehitus-, parandus-,
plekitöö. Tel 5458 3401
Katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Tel 554 8699
Kui on soov tundma õppida Jumalat, siis võtta julgelt ühendust.
Soovitan ära vaadata allolevad
videod: https://www.youtube.
com/watch?v=sNme1cRSODI
https://www.youtube.com/
watch?v= zka4DUYeJ5g
Raivo, tel 5557 6562
Kõrge rohu niitmine ja kändude
freesimine. Tel 554 7270
Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide puhastus.
56241509 Andres

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

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
Killustiku ja liiva müük Orgital.
Transpordivõimalus. 5452 2449

1. juuni 2022

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

Müüa Hyundai i20 (heleroheline); 1,2 bensiin, 2010.a; LS
90 900 km; kaasa talverehvid
velgedel. Hind 4000. € Tingi.
Tel 5695 2372 Sirje

TÖÖ
Pakume hooajalist tööd suveks,
peamised tegevused on silo ja
heina tegemine. Kasuks tuleb Bja T-kategooria lubade olemasolu. Info telefonil 5646 8717
EELK Vigala Maarja Kogudus
võtab tööle kalmistutöötaja
alates 11. juunist 2022 a.
Lähem info tel. 50 31 835

MITMESUGUST
Kes teab rääkida 1945. a märtsis
lahingus hukkunud Helmut
Arnoveri hukkumiskohast,
palun helistada tel 5399 7303,
Vello Arnover

Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust
koduaedades, ühistute ja
äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa –
5399 3595.

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

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 960 eksemplari

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

