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Märjamaa valla seinakalender 2023 on valmis
2023. aasta kalendri teemaks on keskkond. Albert Einstein on öelnud lihtsalt,
kuid geniaalselt: „Keskkond on kõik, mis
pole mina.“
Kõik, mis meid ümbritseb, see ongi
keskkond. Me elame selle sees, ise sellele alati mitte mõeldes – see tundub nii
loomulik, iseenesest mõistetav. Miski,
mis oli, on ja jääb. Aga kas jääb?
Meie, inimesed, oleme need, kes
avaldavad keskkonnale mõju. Me kasutame keskkonda. Me vajame keskkonda.
Me ise ja iga meie tegevus sõltub keskkonnast, aga ka keskkond sõltub meie
tegevusest, suhtumisest ja hoiakust.
„Maa ei kuulu meile: meie kuulume
Maale.“ – nii on öelnud Suquamishi ja
Duwamishi hõimude pealik Seattle oma
kõnes 1854. aastal, „Kõik asjad on seotud nagu veri, mis ühendab ühte perekonda. Kõik asjad on omavahel seotud.“
Ühe liigi kadumine looduskeskkonnas mõjutab teist, selle kadumine
kolmandat ning neljandat, ja nii edasi
… Üks eksitus või õnnetus võib tekitada looduskeskkonna saaste või koguni
hävingu. Me ei saa elada ilma emakese maata, kuid maa saab elada ka ilma
meieta.
„See, et prügi käib prügikasti, on vist
maailma kõige elementaarsem asi,“ on
öelnud Chalice. Tundub küll, kuid ikkagi
leiame aeg-ajalt prügi sealt, kus see olema ei peaks.
Hoides looduskeskkonda, hoiab inimene ka ennast. Kõik, mida plaanime
teha õhu, vee ja looduse kaitseks, on ju
tegelikult plaanid kaitsta meid ennast.
Puhas keskkond on oluline meie heaolu
ja tervise kaitseks.
Hoiame siis oma keskkonda ja hoiame sellega ka ennast! Ja alustame kohe
täna. Väikeste asjadega. Aga see just
ongi see, mis muudab maailma.
Kalendri fotode autorid on Anne

Märjamaa valla 2023. aasta kalendri teemaks on keskkond.
Esikaane foto: Tiina Gill

Aaspõllu, Meelis Koks ja Tiina Gill. Kalender on tavapäraselt A4 suuruses. Kalendaariumi osa sisaldab nii riiklikke
kui ka rahvakalendri tähtpäevi, lipupäevi, päikese tõuse ja loojanguid, kuufaase
ning aastaaegade alguseid. Tagakaanel
on 2024. aasta kalendaarium. Kalendri
trükkis Paar OÜ.
Märjamaa kalendri müügikohad

Märjamaa alevis:
• Lemmiku kaupluses Pärnu mnt 97
• Majapidamistarvete poes Pärnu mnt
83
• Lihakarnis Pärnu mnt 87
• Märjamaa raamatukogus Pärnu mnt
56 ja haruraamatukogudes Haimres,
Kivi-Vigalas, Lauknas, Sipas, Teenusel,
Valgus, Vana-Vigalas ja Varbolas
• Märjamaa rahvamajas Sauna 2
• Tiina Lilleaias Pärnu mnt 45

• Vallamaja (Tehnika 11) kassas, tuba
25 ainult vastuvõtupäevadel: teisipäeval ja neljapäeval
Varbolas:
Rita poes

Lauknal:
HEPA tanklas

Paari nädala jooksul tuleb kalender
müügile ka Sillaotsa talumuuseumis.

Kalendri hind vallamajas ja valla allasutustes on 2 eurot.
Loodame, et uus kalender teile meeldib.
Hoiame keskkonda!
Tiina Gill
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Märjamaa Mäger sai viieaastaseks

R

ahvamatk Märjamaa Mäger, mis igal
aastal järjest rohkem
osalejaid on liikuma
meelitanud, tähistas laupäeval, 8. oktoobril oma viiendat
sünnipäeva. Ja kuidas sa
rahvamatka sünnipäeva ikka
tähistad, kui mitte matkates!

Märjamaa Mäger, mis kõik
need korrad on teoks saanud
Märjamaa naiskodukaitsjate
ja noortekeskuse ühise tööna,
sündis eesmärgiga teha midagi vahvat ja tuua inimesed
kodudest välja. Kaks korda
on Mäger seigelnud Märjamaa
alevis ja kaks korda on start

antud Järta tervisespordikeskusest. Sel aastal matkati
mööda raudteetammi Märjamaalt Tiduverre Põrgupõhja
punkri juurde.
Kui tavaliselt on tegu olnud
puhtalt noolte järgi matkamisega, siis sel aastal olid Mägra
viienda sünnipäeva puhul rajal

Kuulutame välja konkursi Märjamaa valla
õppestipendiumile (10.10.2022–31.10.2022)
Stipendiumi maksmise tingimused
Stipendiumi makstakse isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:
• taotleja töö- või ametikoht on valla ametiasutuses või vallavalitsuse hallatavas asutustes;
• taotleja omandab taotlemise ajal kõrgharidust.
Stipendiumi on võimalik taotleda statsionaarses või mittestatsionaarses õppes õpitava eriala nominaalõpiaja jooksul.
Stipendiumi saab 2022/2023. õppeaastal taotleda: statsionaarse või mittestatsionaarse bakalaureuse- ja magistriõppe
erialade üliõpilased järgmistel erialadel:
• matemaatika;
• eripedagoogika;
• eesti keel;
• vene keel.
Palume esitada vormikohane avaldus (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4220/6202/1003/LISA_taotlusvorm.pdf# ) hiljemalt 31.10.2022 kell 23:59 e-mailile marjamaa@marjamaa.ee.
Taotluses taotleja kinnitab, et vastab stipendiumi maksmise
tingimustele ja on tutvunud stipendiumi maksmise, peatamise ja tagastamise tingimustega (https://www.riigiteataja.ee/
akt/422062021003 )
Taotluse hindamisel ja otsuse tegemisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
• valla haridusasutuste vajadus;
• tööstaažist valla ametiasutuses või hallatavas asutuses;
• vajadusel vestlus kandidaadiga.
Stipendiumit makstakse 40% stipendiumi määramise aastal
Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäärast. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks. Stipendiumi makstakse õppe toimumise ajal üldjuhul septembrist juunini (kaasa
arvatud).

Märjamaa Mägrale suundujad matka alguses ja metsarajal.
Fotod korraldajate kogust
ka tegevuspunktid. Sai uudistada kaitseliitlase varustust,
teha tulepulgaga tuld, tutvuda
kriisivarudega ja lasta airsoftrelvast. Tavaliselt on Mägral
olnud lühike rada ja pikk rada,
vastavalt siis pikkusega 7 km
ja 17 km. Isegi kui 7 km rada
on vahel olnud 7,7 või isegi
8,5 km pikk, siis nimetame me
seda ikka seitsmekilomeetriseks.
Sel korral oli eesmärk, et
saada osa tegevuspunktidest
ja külastada Põrgupõhja punkrit, võiksid matkajad valida
pika raja. Ilm oli ilus ja kiiret
polnud kuskile, puhka ja istu
vahepeal kui palju tahad. Mõned üksikud otsustasid siiski
8 km peal matka lõpetada, aga
valdav enamik jõudis, osalt ise
ka imestades, 17-kilomeetrise
raja lõppu.
Põrgupõhja on koht, mida

avastada. Suurem osa matkajatest ei olnudki seal varem
käinud. Seega põnevust jagus,
jõuti ka finišikohas ringi vaadata ja teha oma kummardus
metsavendadele. Tagasi Märjamaale tõi väsinud, aga enda
üle uhked matkajad suur veoauto, mille kastis osalejad istuda said.
Rajale läks seekord 133
vaprat matkajat. Viis neist olid
oma viiendal Märjamaa Mägral. Nemad said endale mälestuseks Mägra viiele aastale viitava logoga joogipudelid.
Oli rohkelt kohalikke matkajaid, aga tuldi hulgakesi ka
Raplast, Pärnust ja Tallinnast,
oli peresid, lemmikloomi ja
sõpruskondi. Võib öelda, et oli
jälle üks liikumisrõõmu pakkuv ja vahva Mäger.
Nele Pernits

Teenuse tegemisi

15.10 kell 10: käsitöökojad üle maa. Merike Kullamaalt õpetab meile puu- (ja muud) tööd
29.10 päeval: lastele ja teistele lustlikele Halloweeni pidu
Teenuse mõisas
30.10 kell 16: Cerese kontsert Teenuse mõisas
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Levinumad küsimused ja vastused, mida tarbijad
universaalteenuse kohta teada tahavad

R

iiklikult reguleeritud
hinnaga elektripakkumine on turul
olnud väga lühikest
aega ning seega on arusaadav,
et teenus tarbijate seas küsimusi tekitab. Eesti Energia
Eesti turu juht Dajana Tiitsaar
vastab sagedastele küsimustele, millega kliendid täna Eesti
Energia klienditeenindajate
poole pöörduvad.

Mu elektripakett on �ikseeritud kuni 2024. aasta
lõpuni mitu korda soodsama
hinnaga. Kas mind viiakse
universaalteenusele üle, kui
ma midagi ei tee?
Ei viida, saad rahulikult
sama hinnaga paketti edasi
kasutada. Energiamüüja teeb
universaalteenuse pakkumise ainult nendele klientidele,
kelle tänane elektrihind on
kõrgem
universaalteenuse
hinnast (Eesti Energia paku-

tav lõpphind on 19,24 s/kWh +
kuutasu 1,99 €).

Minu kehtiv elektrihind
on universaalteenuse hinnast kallim ning sain ka
pakkumise universaalteenusega liitumiseks. Kas see
tähendab, et mulle kehtib
juba täna universaalteenuse
hind?
Jah,
universaalteenuse
hind kehtib enda elektrimüüja
juures tagasiulatuvalt alates
1. oktoobrist (välja arvatud juhul, kui oled universaalteenuse pakkumise tagasi lükanud).
Kui olid enne börsipaketil, siis
ei pea enam kõrge hinnaga
tundide pärast muretsema ega
tarbimist ajastama.
Kui ma nüüd universaalteenuse kasuks otsustan,
aga börsihind tulevikus
soodsamaks läheb, kas ma
siis olengi universaalteenu-

se ja selle hinnaga seotud?
Universaalteenuse paketist saab igal ajal tasuta väljuda
ning soovi korral valida endale
mõne muu elektripaketi, näiteks börsipaketi. Tuleb meeles
pidada, et universaalteenuse
hind võib samuti muutuda, nii
tõusta kui ka langeda. Elektrimüüjatel võib olla pakkumises
ka soodsama hinnaga pikaajalisi fikseeritud pakette.

Kas universaalteenusel
on eraldi päeva- ja ööhind?
Kas saan ajastada oma tarbimist selle järgi?
Universaalteenusel
on
kogu ööpäeva jooksul sama
kilovatt-tunni hind. Tarbimise
ajastamisest on kasu tunnipõhise börsipaketi puhul. Küll
aga võiks leida viise, kuidas
üldist tarbimise mahtu piirata ning seeläbi elektrikulu vähendada.
Samuti tasub üle vaadata
enda võrgupakett. Neid pakutakse ka kahetariifseid, kus
päeva ja öö vahel tarbimise
ajastamisest võib kasu saada
ning raha säästa. Võrgupaketi
vahetamine on tasuta.
Olen elektri üldteenusel.
Miks mulle ei ole tulnud universaalteenuse pakkumist?

Kui oled elektri üldteenuse
kasutaja, siis see tähendab, et
sul ei ole lepingut ühegi elektrimüüjaga. Sulle müüb elektrit
võrguettevõte või tema volitatud elektrimüüja.
Kuna elektrilepingut ei ole,
siis ei saa sulle ka pakkumist
saata. Sellegipoolest ei tasu
muretseda – kõik üldteenuse
kliendid ostavad alates 1. oktoobrist elektrit universaalteenuse hinnaga. Kui soovid
elektrilepingut sõlmida, saad
seda teha endale sobiva elektrimüüja juures.
Olen mikrotootja ja sain
teate, et mind viiakse universaalteenusele üle. Kuidas
see mõjutab minu elektritootja lepingut ja hinda?
Universaalteenusele üleminek tootmislepingut ei
mõjuta. Mikrotootjad saavad
elektrienergiat osta läbi universaalteenuse, kuid toodetud
energiat müüa endiselt börsihinna järgi.
Eesti Energia universaalteenusega saab liituda e-teeninduses või Omniva teeninduspunktides.
Rohkem infot:
https://www.energia.ee/
universaalteenus.

Hea märjamaalane!

Aunimetuse Märjamaa aasta isa andmise eesmärk on märgata ja väärtustada tublisid isasid Märjamaa vallas. Märjamaa aasta isa tiitli saab isa, kes väärtustab peret ja kodu
ning paistab silma tööalastes ning ühiskondlikes tegemistes.
Palume Sinu abi ja kaasamõtlemist leidmaks üles meie valla
tublim isa 2022, keda tunnustada saabuval isadepäeval.
Ootame Sinu iseloomustust Märjamaa valla tubli isa kohta
hiljemalt 31. oktoobriks 2022 e-posti aadressile:
marjamaa@marjamaa.ee
Iseloomustuses palume ära märkida:
• kandidaadi nimi ja elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
• töökoht ja ametinimetus;
• laste arv (nimed, vanused);
• kandidaadi tutvustus (hobid, ühiskondlikud toimetamised
küla- ning vallaelus jms).
Märjamaa Vallavalitsus
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Kiirsöögikohas tehakse tööd südame ja kirega
SAAME TUTTAVAKS

T

allinna ja Pärnu vahel
sõitjatele on oluline
peatuspaik Vaimõisa
puhvet, mis on teelistele kehakinnitust pakkunud
juba 30 aastat. Söögikoht on
olnud alati avatud ööpäevaringselt. Tänavu tunnustati
konkursil „Raplamaa parimad
ettevõtted 2021“ puhvetit
pidavat osaühingut Pajuks
tiitliga „Vana kala“, mis
antakse vähemalt 25 aastat
tegutsenud ettevõttele.

Vaimõisa puhveti saamislugu pakub klientidele alati
huvi. Siin see on. 1990-ndate
aastate alguses tegutses Indrek Paumets eraettevõtjana
veonduses. Ühel hetkel soovis
Indreku naaber Katrin lõpetada Tallinnas sõõrikuäri. Ta palus Indrekult abi transportida
sõõrikukiosk, mida tal ei olnud
enam vaja. Mehel tuli idee paigaldada kiosk maanteeäärsele
kruusa ladustamise platsile,
mis seisis tühjana. Eesmärgiks
sai kehakinnituse pakkumine teelistele. Naljatades pandi
esialgselt kioskile silt „Kati
putka“ ning selle põhjal hakkas rahvas Vaimõisa puhvetit
samamoodi kutsuma. See nimi
on jäänud rahvasuus tänaseni
kasutusse.
Indreku partneriks ettevõtluses on elukaaslane Kaili
Raadik. Ta on puhvetis töötanud 23 aastat, sellest 18 on
koos Indrekuga vastutust jaganud.
Algusest peale 24/7

Esimesest päevast alates on
söögikoht avatud 24/7. Algusajal 1992. aastal olid töötingimused üsna piiratud. Näiteks
vesi tuli vedada ise kohale.
1994. aastal ehitas Indrek
palkmaja, mis 1996. a lõpus
tulekahjus hävis. See oli raske
löök: tol ajal ei olnud rahalisi
võimalusi hoone kindlustamiseks. Tulekahju tekkis öisel
ajal, kui töötaja oli unustanud
poti pliidile.
„Mul oli tol hetkel juhtunu

Vaimõisa puhvet on algusest peale töötanud 24/7.
tõttu masendus, aga otsustasin, et tegelen edasi sellega,
mis töötab,“ ütles Indrek Paumets. See lause võtab kokku
kõik seniste aastate tegemised.
Tulekahju ei löönud meest
jalust: ta ostis Märjamaa Tarbijate Ühistult turukioski, kus
teenindati kliente seni, kui
juba järgmisel aastal (1997)
valmis uus ehitis. Indrek ehitas hoone teistkordselt. Uus
sai eelneva palkmajaga samasugune. 2001. aastal järgnes
laiendus, mille käigus ehitati
juurde üks söögisaal ja sanitaarruumid.
Puhveti
ööpäevaringne
lahtiolek muudab töökorralduse väljakutseid pakkuvaks.
Töötajate leidmine on mõnikord olnud raskem. OÜ Pajuks
pakub tööd seitsmele põhitöötajale, koos hooajalistega on
palgal üheksa inimest. Personal on pärit Märjamaa kogukonnast. Arutlusel on olnud ka
öine sulgemine, kuid sellega
võib kaasneda vandalism.

OÜ Pajuks omanik Indrek Paumets.

Puhvet jäeti postide taha

Omanikele teeb muret, et puhvetile ligipääs on eelmisest sügisest raskendatud, kui Transpordiamet paigaldas kahele
poole teed piirdepostid. „Tegevust ei kooskõlastatud meiega
eelnevalt ning pärast tehtut ei
aktsepteeritud meie ettepanekuid. Erinevalt Transpordiameti hinnangust, muudab

Kaili Raadik on puhvetis töötanud 23 aastat.
antud lahendus ligipääsu ohtlikumaks. Soovime, et kliendid
pääseksid turvaliselt puhvetisse. Kui mõlemaid bussipeatusi nihutada, saaks soovitud

tulemuse, aga seda Transpordiamet ei pidanud vajalikuks,“
rääkis Kaili Raadik.
Puhveti juurde oleks vaja
pöörderada Tallinna poolt tuli-

12. oktoober 2022
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Aasta eest paigaldas Transpordiamet sissesõiduks piirdepostid, mis omanike arvates liiklemisel turvalisust ei suurenda.

Soojal ajal saab einestada ka väljas, kuid klaasist terrassi hooaja pikendamiseks ehitada ei lubatud.
Konkurss „Raplamaa parimad ettevõtted 2021“ on
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Raplamaa
Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Partnerluskogu poolt
läbiviidav kõrgeim maakonna tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim
mõjutanud maakonna inimeste heaolu, suurendanud
elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda
atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele, on aidanud kaasa maakonna positiivsele mainele
ja arengule. Hindamise aluseks olid kandidaadi 2021.
a tegevus ja majandustulemused. Kokku esitati 53
kandidaati, kellest unikaalseid ettevõtteid oli 50.
Menüü käib ajaga kaasas

Vähemalt 25 aastat tegutsenud ettevõte sai Raplamaa
parimate ettevõtete konkursil
tunnustuseks ka tähise Vana
Kala.
Fotod: Reet Saar
jatele ja piisavalt laia mahasõidurada Pärnu poolt sisenejatele. Transpordiameti seisukoht
oli, et autojuhid peavad hoidma pikivahet.
„Me ei saa õpetada autojuhte, me ei ole liikluskorraldajad, oleme toitlustajad. Sissesõiduks peab olema tagatud
turvaline lahendus. Ootame ka
vallalt rohkem osavõtlikkust
ja toetust,“ lisas Kaili. Antud
olukorrast tingituna rajas ettevõte uue parkla, kuhu on
Tallinna poolt tulles võimalik

pöörata.
„Liikluskorralduse muudatuse käigus eemaldati ka meie
teeninduskohale viitav liiklusmärk, mis asendati Märjamaa
tanklatele suunava märgiga.
Jääb mulje, et Transpordiamet
pärsib väikeettevõtluse tegevust,“ on Kaili kriitiline.
Eelmisel sügisel tekkis
peale piirdepostide paigaldamist käibe langus. „Vaatamata
takistustele on kliendid meid
hoidnud ja jätkuvalt külastanud,“ jäi tema jutus kõlama optimistlik toon.
Omanikud soovivad rajada
klaasverandat, et pikendada
välihooaega, aga selleks ei antud Transpordiametist luba.
Vaimõisa puhvet jääb tulevase Via Baltica laienduse äärde. Trassi ehitamisel pole veel
kõik lõplikult paigas, kuid toitlustusettevõttele on oluline, et
ka neile tagataks muudatuste
käigus ligipääs.

Puhveti menüü on aastatega välja kujunenud, aga
mõistagi käiakse ajaga kaasas.
Menüü klassika on burger erinevate lihatäidistega. Kõige
uuem valik on kebabiburger.
Veganburgerit küll toidulehel
pole, aga soovija saab selle.
Praadide valik on mitmekesine. Võimalus on ka toitu ette
tellida.
Alati ei pea toitu valmistama teenindaja. Kord täideti
puhvetis ka poissmeestepeo
ülesandeid, mille raames valmistas peigmees kõikidele
sõpradele hamburgerid ja pesi
söögisaali aknaid.
Märkamine annab jõudu

„Vana Kala tiitel tegi heameelt.
Kui on rasked hetked, siis
tunnustus annab kinnitust,
et teed õiget tööd,“ ütles Kaili. Kohustused on partnerite
vahel jagunenud. Indrek Paumetsa hooleks on asutuse majanduslik ja tehniline osa. Tehnika valdamise oskus annab

võimaluse tõrgetele kiiresti
reageerida. Kaili Raadik tegeleb toodete planeerimise ja
tellimisega ning personali- ja
dokumendihaldusega. Vajadusel on ta ka klienditeenindaja,
sest väikeettevõttes tuleb tegeleda kõigega.
„Tööle tulen hea meelega.
Teen oma unistuste tööd ja
mulle meeldib organiseerimine. Töötajate leidmine on
aastatega läinud keerulisemaks. Varem käidi meilt tööd
küsimas, nüüd peame seda ise
pakkuma.
Soovime siiralt tänada
meie kõiki töötajaid läbi aegade. Tänu nende panusele oleme
jõudnud tänasesse päeva. Meie
töötajad on kui pereliikmed.
Elame kaasa üksteise rõõmudele ja muredele. Tähistame
sünnipäevi ja „parandame
maailma”. Samuti hindame ja
täname kõiki kliente, kes on
valinud peatumiseks ja kehakinnituseks meie ettevõtte,“
rääkis Kaili Raadik.
Reet Saar
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Ohutusteemaline Kiku retk oli sõbra mälestuseks

M

ärjamaa gümnaasiumi 3.–4.
klasside lastele
toimus 7. oktoobril
ohutusteemaliste õppepunktidega Kiku retk. See korraldati
Kristel-Helena Põldmanni
mälestuseks, keda sõbrad
ikka Kikuks kutsusid. Ta
oli Märjamaa gümnaasiumi
õpilane ja Märjamaa rühma
kodutütar, keda varsti juba
pea kaks aastat kahjuks meie
seas enam ei ole.

Mõte Kristeli mälestuseks
midagi korraldada sündis üsna
kohe peale kurba ja veel siiani
uskumatuna tunduvat sündmust. Kuna Kristelile meeldis
väga kodutütar olla, siis tundus just retke korraldamine
õige valik. Ohutuse teema
tundus ka ainuõige valik, sest
ohutust ei saa kunagi liiga palju õppida. Olen väga tänulik, et
projekt „Kiku retk“ sai toetuse kogukondliku turvalisuse
maakondlikust voorust.
Olen üritusi ja suuri üritusi
varemgi teinud, aga seekord
oli ärevus ürituse eel tavapärasest suurem – osalevate laste pärast ja Kristeli pärast. See
pidi hea üritus tulema. Reedel,
7. oktoobril peale söögivahetundi kogunesid Märjamaa
gümnaasiumi 3. ja 4. klassi
õpilased kooli õuele täis rõõmsat põnevust ja ootusärevust.
Ja lahti ta läkski. Rõõmuga
joosti ühest õppepunktist teise, kuulati ja tehti kaasa.
Liikluse punktis mängiti
tähelepanumänge ja arutati,
kas targem on tänaval kanda
kollast või musta jopet, ning
kui ikkagi musta kanda, siis
kuidas ikkagi autodele nähtav
olla? Kui palju võiks õnnetusse
sattudes kaaluda auto tagaistmel lahtiselt olev koer?
Metsa eksimise õppepunktis arutati, kuidas endast jälgi
jätta ja kuidas ennast otsijatele märgatavaks teha. Siinkohal
võib olla üllatav, kuid sel puhul
tuleb tänulik olla, et meie metsades ikka leidub mingisugust
prügi, millega saab otsijatele
märke jätta. Laste lemmikuks
osutus heli tekitamine ilma

hääleta, sest karjuda kuigi
kaua ei jõua, küll aga jõuab näiteks oksaga või tühja pudeliga
vastu puud taguda.
Varjumise punktis räägiti ja prooviti järele, kuidas
ennast ära peita, kui tänaval,
poes, koolis või metsas ohtlik olukord tekib. Millal üldse
peaks ennast ära peitma?
Aga mida teha, kui keegi
on puu otsast alla kukkunud?
Kuidas teda aidata, mis numbril abi kutsuda? Ja mida siis
rääkida, kui helistada numbril
112, seda õpiti esmaabi õppepunktis.
Ohtude punktis uuriti miniatuurseid majakesi ja leiti
nende juures üles kõik asjad,
mis võiksid nende majade elanikele ohtlikud olla. Näiteks
olid seal lahtine kanalisatsiooniluuk, katkine korsten, beebi
üksinda kodus, võti mati all ja
palju muud.
Ootamatult palju lusti ja
põnevust pakkus puude lõhkumise punkt, kus õpiti, kuidas kirvest õigesti kasutada,
ilma et endale või eemal seisvale sõbrale viga teeks. See oli
punk, kust ei tahetud lahkuda
ja kõik punktis olnud puud lõhuti retke lõpuks ekstra peenikesteks pilbasteks.
Loomulikult pakkus väga
palju põnevust airsoft-relvast
märki laskmine. Oma tabamustega märklehti näidati innustunult ka järgmiste ja järgmiste punktide läbiviijatele.
Teine tegevus, mida oodati
– et millal juba tuleb meie kord
–, oli veoauto kastis sõitmine.
Ka seal on oma ohutusreeglid,
mida õpiti. Aga oi, see kastis
sõitmine oligi täpselt sama põnev, nagu see kaugelt paistis.
Kohati
emotsionaalselt
raske, aga nii südamlik oli tule
tegemise punkt, kus õpiti tulepulgaga tuld alustama ning
pandi põlema ka küünal. Igaüks, kes soovis, viis oma küünla Kristel-Helena hauale, ja vist
küll kõik soovisid, igaüks oma
mõtete ja tunnetega. Kokku
sai sellest üks suur küünalde
meri.
Finišisse jõudnud lapsed
olid positiivsetest emotsiooni-

Tule tegemise punktis õpiti tulepulgaga tuld tegema ja süüdati
ka mälestusküünlad.
dest pakatavad ja rääkisid üksteise
võidu, millised punktid
ja ülesanded
neile enim
meeldisid
ja
kuidas
nad midagi
tegid.
Räägiti ka
sur nuaias
käimisest,
kurbusest ja
pisaratest ,
räägiti soojalt ja neile
ikka väga
meeldis, et
nad
said Palju lusti ja põnevust pakkus puude lõhkumise
oma küünla punkt.
Fotod korraldaja kogust
panna.
S u u r
kummardus ja tänu kõigile ke, aga siiski imeline ja väga
väsimatutele õppepunktide lä- südantsoojendav päev. Umbiviijatele, kelleks olid naisko- bes sada last on jälle veidi
dukaitsjad, kaitseliitlased, ko- teadlikumaks saanud ohtude
dutütred ja noorkotkad. Aitäh märkamisest ja ohuolukorras
Märjamaa gümnaasiumile, kes tegutsemisest. Usun, et Kiku
oma õpilased meile usaldas. rõõmustas. Kõik teised rõõAitäh kogukondliku turvali- mustasid päris kindlasti.
suse toetusele. Aitäh Naiskodukaitse Rapla ringkonnale ja
Kaitseliidu Rapla malevale.
Oli emotsionaalselt ras- Nele Pernits
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Näitus ootab lugusid kriisis hakkama saamiseks

E

esti Rahva Muuseum
koos Päästeameti ja
Naiskodukaitsega kutsub üles jagama lugusid, fotosid ja esemeid sellest,
kuidas inimesed erinevates
kriisides on hakkama saanud
ning mil viisil osatakse täna
nutikalt ohuolukordadeks
valmis olla.

Kogutud lugudest koostatakse näitus, mida saab ERMi
vaatama tulla käesoleva aasta
novembris.
ERMi direktor Kertu Saksa
sõnul on rasketes oludes ellujäämine meie rahvuskultuuri
osa, kust materjali leiab nii
pärimusest kui ka tänapäeva
argielust. „Kogemuste talletamine ja näituseks kujundamine saab olema põnev protsess
ning kindlasti on oodatud just
kõik need nutikad peedist pesumasinad, mis inimesi hädas
on aidanud,“ lisas Saks.
„Hädaolukordades on kinnitust saanud tõde, et valmis
olles on toime tulla kergem.
Seda nii hädasolija kui ka
päästjate seisukohalt vaadatuna,“ lausus Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert
Mikko Virkala. Ta lisas, et kriisi- või hädaolukorra võivad
põhjustada tormid, üleujutused, tulekahjud ja reostused.
Kuid samuti välised agressioonid, sh küberrünnakud jne.
Naiskodukaitse arendusspetsialist Elisa Jakson rääkis,
et inimeste teadlikkus valmisoleku vajalikkusest on iga
aastaga kasvanud, kuid seda
paljuski seetõttu, et olukordi
tuleb ette järjest enam, olgu

selleks siis tormid, lumetormid või kuumalaine.
„Kuidas toimida, kui ühendus maailmaga on katkenud,
kuid kraanist vett ei tule, pikemaks ajaks kaob küte või võimalus sisse lülitada elutähtsad
seadmed? Need on reaalsed
olukorrad, mis on pannud toidu- ja joogivarude tähtsusest
aru saama ning Ole valmis!
nõuande äppi omale alla laadima,“ lisas ta ja märkis, et seepärast on inimeste kogemused
ohuolukordadeks valmistumisest kuldaväärt praktiline
info.
ERM ootab kuni 31. oktoobrini lugusid rahvalood.
ee kaudu elektrooniliselt või
kohapeal.
Lugusid oodatakse kolmel teemal:
vanavanemate lood minevikust, meie tänased tormi- ja
üleujutuste kogemused ning
näited inimeste ohuolukordadeks valmistumisest täna. Lisa
võimaluse korral foto, video
või oma käega tehtud joonis.
Kõik nutikad seadeldised on
oodatud eksponaadiks.
Kirjuta sellest, kuidas sina
või mõni su tuttav täna on
kriisiks valmistunud? Olukordadeks, kui kodust lahkuda
ei saa, puudub elekter ja veevarustus, mobiilside ja transpordiühendus ei tööta. Kirjuta
meile, mida oled varunud ja
kuidas hoiustad? Kas ja kuidas
oled oma kodu kohandanud,
muutnud planeeringut või
teinud ehituses muudatusi, et
kriisi korral sooja hoida, ühendust pidada või varju minna?
Millise uuendusliku lahenduse

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise
enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.10.2022.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas
aadressil https://riigimaaoksjon.ee.”
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks
andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.10.2022.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

või innovatiivse seadeldise on
välja töötanud su nutikas sõber või ehitanud kuldsete kätega naaber?
Oodatud on ka lood minevikust, mida oled kuulnud
oma vanematelt või vanavanematelt, kuidas saada sooja,
varuda vett ja toitu, kutsuda
abi ja minna varju. Äkki on
mõne jutuga kaasas käinud ka
isetehtud seadeldis, peidik või
toidusalv, mis toimis kui külmkapp ning mida kuuri alt tänini otsida võiks või üles saaks
tähendada?
Viimastest kümnenditest
mäletame üht kõige suuremat
lähiaja lumetormi Padaorus,
üleujutust Pärnus ja tormi
Võrus. Tormid on saanud
iga-aastaseks nähtuseks üle
Eesti nagu ka kuumalained
ja ootamatult maha sadanud

lumehanged. Kui oled olnud
ükskõik, millisel põhjusel hädaolukorras, siis saada meile
oma hakkama saamise lugu.
Mis täpsemalt toimus, mis sind
selles olukorras aitas ja mida
tagantjärgi targemana teisiti
teeksid? Elulisi kogemusi hakkamasaamisest on täna meieni
kindlasti jõudnud ka läbi sõprade Ukrainast, jaga ka neid.
Nende lugude, fotode ja
esemete saatjatele, mis saavad
valitud ERMi näitusele, pannakse välja auhinnad.
Loe lähemalt lugude kogumisest ja lisa oma kogemus
siin:
https://rahvalood.ee/
lood/ole-valmis/
Loe lisa portaalist Ole valmis! millised on hädaolukorrad, milleks tasub valmistuda.
Lae alla äpp Ole valmis!

Märjamaa Valla Laste ja Noorte Sihtkapitali

AVALIK KONKURSS
STIPENDIUMI TAOTLEMISEKS
Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse Märjamaa valla elanike registrisse kantud õpilasi või kuni kahekümne aasta
vanuseid noori, kellel on suuri teeneid Märjamaa valla ees.
(Märkus: sportlike saavutuste eest alates vanuseklassist
U15 tunnustatakse noori Märjamaa valla spordivaldkonna
parimate tunnustamise korra alusel ning selleks esitatakse
taotlused Märjamaa Vallavalitsusele iga aasta 15. jaanuariks.)
Taotlus tuleb sihtkapitali nõukogule esitada hiljemalt
20. oktoobril 2022.
Taotlusi konkursile võivad esitada kõik isikud.
Vormikohane kirjalik taotlus stipendiumi määramiseks
tuleb esitada sihtkapitali nõukogule kas e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressile marjamaa@marjamaa.ee
pealkirjaga „Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital” või
paberkandjal aadressil Märjamaa Vallavolikogu, Tehnika 11,
Märjamaa alev, Märjamaa vald, 78304 Rapla maakond.
Sihtkapitali korraga on võimalik tutvuda Märjamaa valla
kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/laste-ja-noorte-sihtkapital või Märjamaa vallavalitsuse kantseleis.
Küsimuste korral pöörduge volikogu sekretäri poole
telefonil 5860 3272 või e-posti janika@marjamaa.ee.
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MEPÜ kogus koolitusel
suhtekapitali

Suhtekapitalist kõneles Jaanus Kangur.
Foto: Reet Saar

E

elmisel nädalal
toimunud ettevõtlusnädala sündmustesse
lisas oma kokkusaamise Märjamaa Ettevõtjate
Piirkondlik Ühendus. MEPÜ
kutsus koolitusõhtule 1992.
a Märjamaa gümnaasiumi
lõpetanud Jaanus Kanguri. Ta
on koolitaja, religiooniantropoloog ja saatejuht.

„Olen religiooniantropoloog, kes on viimased seitseteist aastat tegelenud täiskasvanute
koolitamisega.
Inspiratsiooni ammutan erinevate kultuuride traditsioonidest ja kõige kaasaegsematest
teadusavastustest. Meil on
palju õppida põlistelt rahvastelt ja samas pidevalt avastada
uusi teadmisi.
Vana koos uuega võib luua
tervikliku ja ajaülese harmoonia. Enda koolituste ülesehituses ja läbiviimises lähtun
samuti erinevate vormide ja
viiside ühendamisest. Minu
koolitusi on tihti võrreldud
stand-up komöödiatega, sest
usun, et areng on seiklus.“ Nii
kirjutab Jaanus Kangur oma
kodulehel enda tutvustuseks.
Koolituse teemaks oli „Mis
on suhtekapital ja kuidas see
mõjutab ettevõtte käekäiku“.
Koolitaja sõnul on suhtekapital reaalne ressurss. See on
nagu tervis, millele me üldiselt
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ei mõtle, aga just probleemsetes olukordades tuleb esile, et
suhtekapitali napib. Kangur
rääkis küll ettevõtte tasandist,
kuid samad soovitused kehtivad ka erasuhtluses.
Konfliktidel on tekkepõhjus, „tormiline areng“, normaliseerumine ja suhetes uuele
tasandile jõudmine. Inglise
keeles kõlasid need mõisted
nagu luuletus: forming, storming, norming, performing.
Kus on kriiside korral väljapääs? Huumor aitab alati.
See on kriisis kõige kindlam
toimetulekuviis.
Suhtlemine peab osapoolte
vahel olema vabatahtlik ja heatahtlik. Paraku, kui suhtekapitali on vähe, hakkavad inimesed käituma primitiivselt.
Suhtekapitali aitab kasvatada tunnustamine, aga et
tunnustus „töötaks“ ja ei devalveeruks, peab see olema
konkreetselt suunatud.
Suhtekapitali aitab kasvatada, kui tähtpäevade või saavutuste puhul seda tähistada.
Need on mõned märksõnad
huumoriga pikitud koolitusõhtust.
Suhtekapitali kasvatavad
ka taolised kokkusaamised,
mis ühise huviga inimesed
kokku toob.
Reet Saar

Meeldetuletus
Tulenevalt Jäätmeseadusest (§ 69) tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal (majapidamise omanikul)
esitada igal aastal hiljemalt 20. detsembriks kohalikule
omavalitsusele taotlus, et kinnistul ei elata või kinnistut ei
kasutata. See hõlmab ka suvilate perioodilist vabastamist
sügisel ja talvel, kui suvekodus ei viibita. Avalduse menetlusaeg on 30 päeva, täiendavate küsimuste tekkimise korral
pikeneb menetlusaeg.
Juhime tähelepanu sellele, et Märjamaa valla jäätmehoolduseeskirja § 29 lg 1 kohaselt on jäätmevaldajal õigus
esitada valitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras
korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamiseks kuni kehtiva korraldatud jäätmeveo perioodi lõpuni
(edaspidi korraldatud jäätmeveost vabastamine), kui jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või äritegevus
või muu tegevus. Kehtiv korraldatud jäätmeveo periood lõpeb
28.02.2023.
Enne kui jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamine lõpeb, on vabastatud jäätmevaldajal õigus valitsusele
esitada uus taotlus tähtajaga kuni uue perioodi kehtivuse
lõpuni.
Kui avaldus jääb esitamata, hakkab automaatselt alates
21.01 toimuma korraldatud jäätmevedu ja tekivad tühisõidu
arved!

Eesti imede ilmast
(Tribute to Matthias Johann Eisen)
kadakane karjamaa
ja põõsas ilus lind
laulab üle ilmamaa
nõiub ära sind

kolm venda, kolmas lollike
naind endale printsessid
ja Tuuslar Kaleviga see
eluaeg protsessib

kuid see känd on Vanapagan
nõu ja plaan tal kuri
Kaval-Ants talt viinud varad
sulast taga udib

on Tark Mees Taskus saunikul
ja kits, kes raha kakab
ja karbist tuleb väikemees
kes annab härral’ malakat

pihlapõõsast välja piilub
väike Tulihänd
aga metsast järgi jäänud
ainult vana känd

veidi eemal järvekene
näkk seal aset võtab
igaüks, kes jala viinud –
puha järve petab

libahundid, metsavaimud
Paristaja Poeg
Taara, Vanemuine, Uku
kolmepäine koer
kahepäine kull
ja lendav vaskne vene
Põhjakonn ja käsikivi
Rahapajakene

Rehepapp teind silmarohtu
Vanapaganale
Ahjualune saand putru
terve pajatäie

võid virmalisi sõita seal
ja laud, see katab ise
ja Hallil Vanakesel heal
tööpäev on üsna tihe
Murueide tütreid vahel
aasa peal saab näha
öösiti kuid painaja
see vaevab sinu keha

pole hullu, pihlapulk
ja kadakate suits
päästvad ära kodukäijaist –
kaovad nagut suits
Kati Rimm

12. oktoober 2022
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SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab

ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte alustamiseks ja oskused ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse teemad:
• strateegiline planeerimine väikeettevõttes
• turundus ja müük
• finantsjuhtimine ja –planeerimine
• juhtimine
Koolitajad on Elmo Puidet, Andres Kiviselg ja Kristo Krumm
Koolituse käigus koostab osaleja praktilise suunitlusega äriplaani ja tegevuskava.
Koolitus toimub:
18., 19., 25. ja 28. oktoobril, 1., 10., 22. ja 23. novembril
Raplas kell 9:45 -17:00.
Osalemistasu:
50 eurot (kogu programmi eest), mis on koolituse omaosalus.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille
leiate www.raek.ee. Osalemissoov ja ankeet tuleb täita hiljemalt 16. oktoobriks.
Tähelepanu! Kohtade arv on piiratud.
Lisainfo Tatjana Jääger, tatjana@raek.ee ja tel 520 6300.

OTTile tulevad müüma:
1) Tammeka kodusushi
2) Küti Gurmee
3) Endla Valkenglau
4) Pireti käsitöökamber
5) Sepajõe talu

6) Hannes Välja
7) JaneLine
8 ) Russalu Looduspood
9) Intsu kodune lepasuitsuliha
10) Marju Rints
11) Janeki kalatooted
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Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas

E–R 9–18
L–P 9–15
AVATUD VEEL VIIMAST
NÄDALAT!
(alates 17. oktoobrist
OLEME TALVEPUHKUSEL)
Müügil ilus valik kanarbikke,
krüsanteeme,
valitud valik lillesibulaid,
kunstlilli ja palju muud
aiakaupa
Veel on koduaias kasvanud
köögivilja ja kartulit.
Värsket mett ja uut küüslauku.

laupäeval, 15. oktoobril
kell 10–13
kartulit, porgandit,
mett ja küüslauku
Info tel 5681 7035
FB: Märjamaa turg
Ütle naabrile ka!

12. oktoober 2022

Neljapäeval, 20.oktoobril 12.00
saab Märjamaa sotsiaalkeskuses taas kokku
eakate ja puuetega inimeste klubi
ELULUST
* Soojendavate lambavillatoodetega on kohal Ivo
Metsjärv.
* Loodustooteid tuleb tutvustama Madis Niinemets.
Kohvilaua osalustasu on 3 eurot.
Osalemissoovist palume teatada argipäeviti
9.00 -13.00 telefonil 4821139

Tule
uudistama!
Infot saate ka
Taimeaeda
lahtiolekuaegadel otse
helistades 5855 4917
ja FB-s Märjamaa Taimeaed

Etendus on ühes vaatuses ning kestab 1 tund ja 20 minutit.
Polkovniku lesk on võimukas daam, ta ei lase enda jutule vahele
segada. Ta teab ja tunneb oma õigusi haigena - polkovniku haige
lesena. See fakt, et ta on kadunud polkovniku lesk, ei jää tal
mainimata mitte kellelegi. See tiitel on tema au ja uhkus ning ta
usub, et tänu sellele on talle kõik lubatud.
Tegemist on tüüpilise hüpohondrikuga, kes arstile isegi seda üritas selgeks teha, et tema hulkuva neeru põhiasukohaks on kurk.
Näidend lõpeb teadmisega, et polkovniku lesk on visa kui vähk ja
elab edasi kõige kiuste.
Polkovniku leseks nimetatakse inimest, kes on veendunud, et
põeb alatasa kõikvõimalikke tõbesid. Lisaks on ta kindel, et teda
mitte keegi – eelkõige arstid – ei mõista ega suuda aidata. Tema
nimelt on eriline.
Selliseid haigeid nimetatakse meditsiinis hüpohondrikuteks.
Hüpohondria on psüühikahäire, mille puhul inimene on kindel, et
põeb mõnd ravimatut või eluohtlikku haigust.

12. oktoober 2022
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Pühapäeval,
6. novembril kell 16.00
Valgu põhikooli saalis
Aleviteater Rändtirtsud
esitab

ROOTSI ONU EHK KA VAESED NAERAVAD
Autor Virve Osila
Komöödia on kahes vaatuses ehk väikese pausiga.
Pilet 7 eurot (tasumine sularahas)

Pärimusmaja toimetab
Teisipäeviti kell 15 loovus- ja keraamikaring noortele
Teisipäeviti kell 18 keraamikaring täiskasvanutele
Kolmapäeviti kell 14.30 karmoška- ja lõõtsaringid noortele
(võimalus ühel õpilasel osaleda!)
Neljapäeviti kell 15 Maiasmokaring noortele
13. oktoober kell 18 albumi valmistamise töötuba
(juhendab Piret Lehes)
16.10 kell 11-13 ÕueOTT kodumaise mahetoodanguga ja
kirbukas
20. oktoober kell 18 külmkapimagnetite valmistamine
(juhendab Piret Lehes)
21.-22. oktoober päevalaager LOOV MAAILM noortele
23. oktoober Hõbesavi koolitus: Ripatsi töötuba (OÜ Loominguleheke)
27. oktoober kell 18 Isadepäeva ootuses: parkimiskella töötuba (juh Piret Lehes)
5. november Rakutehnikas keraamikapõletus (juhendab
kunstnik Moyo Eivas)
12. november Hõbesavi: Hõbesõrmuse töötuba (OÜ Loominguleheke)
Täiskasvanukoolitusi toetab Leader ja
Raplamaa Kultuurkapital

Soovin osta laoks sobilikku ruumi või ruume. Vajalik elektri olemasolu ning vähemalt üks suur uks, millest saaks
mikrobussiga sisse sõita.
Küte pole oluline, sobib ka ilma kütteta ruum või ruumid.
Suurus võiks olla 200 kuni 400 m2,
sõltuvalt hinnast võib ka suurem olla.
Huvipakkuv piirkond on Raplast Märjamaani või
Märjamaa valla piires.
Konkreetsed pakkumised koos kontaktandmetega tuleks
saata e-posti aadressile anti@goodstore.eu või helistada
telefonile: 551 5399
Antud kuulutuse omanik pole kinnisvaramaakler.
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12. oktoober 2022
Arak“, piletid 5.-/ 10.-/ 12.-

K 12.10 kl 17.00
„MUSTAD PRILLID”
PRANTSUSE – ITAALIA õuduspõnevik-thriller 1.26 (K –12)
K 12.10 kl 18.45
„AMSTERDAM”
USA ajalooline draama
2.14 (K –14)
K 12.10 kl 21.15
„MÕJUTAJA”
USA märulidraama-krimi
1.30 (K –14)
N 13.10 kl 17.00 „MÕJUTAJA”
N 13.10 kl 19.00
„MUSTAD PRILLID”
N 13.10 kl 21.00 „PROUA HARRIS LÄHEB PARIISI”
USA draama 1.55 (L)

USA komöödia-draama
1.54 (K –14)
R 14.10 kl 21.00
„HALLOWEEN LÕPEB”
USA õudusthriller 1.51 (K –14)
P 16.10 kl 15.00 „HULLUD KÄPAD: LEGEND HANKIST”

Märjamaa
rahvamajas

P 16.10 kl 16.50
„SUUR SOO”
EESTI dokumentaalfilm 0.52 (L)

18. oktoober
Volikogu istung

P 16.10 kl 18.00
„KURISTIKU KOHAL”
USA draama 1.55 (K –12)
P 16.10 kl 20.10
„HALLOWEEN LÕPEB”

22. oktoober kell 11.00
-13.30 Soome laoriiete
müük

T 18.10 kl 17.00 „SUUR SOO”
T 18.10 kl 18.10
„HALLOWEEN LÕPEB”

R 14.10 kl 15.10 „HULLUD KÄPAD: LEGEND HANKIST”
USA kogupere-joonis-märulikomöödia 1.37 (L) eesti keeles

T 18.10 kl 20.20
„SIND OODATES”

R 14.10 kl 17.00
„RAHU ŠOKOLAADI ABIL”
USA komöödia-draama
1.36 (MS –12)

K 19.10 kl 17.50 „SUUR SOO”

R 14.10 kl 18.50
„SIND OODATES”

12. november kell 11.00
Hõbelusikapidu – kutsetega

K 19.10 kl 16.00 „HULLUD KÄPAD: LEGEND HANKIST”
K 19.10 kl 19.00 „RAHU ŠOKOLAADI ABIL”
K 19.10 kl 21.00
„KURISTIKU KOHAL”

29. oktoober kell 14.00
Kontsert „Kuldsesse sügisesse igihaljaste meloodiatega“, piletid eelmüügis
6.-, kontserdipäeval 8.1. november kell 19.00
Mälumäng
10. november kell 18.00
Kontsert „Vabariigi pillimehed Juhan Uppin & Martin

17. november kell 19.00
Vana Baskini teatri etendus „Uus peatükk“, piletid
20.-/ 22.22. november kell 10.00
Silmade kontroll ja prillide
müük – eelregistreerimisega
23. november kell 10.0014.30 Doonoripäev
27. november kell 17.00
Advendikontsert
Info ja registreerimine
tel 482 0075, 5656 4614
marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee

Südamlik kaastunne Tiinale
perega armsa ema
MIRJE LEHTSALU
kaotuse puhul.
Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool
Avaldame kaastunnet
Urmas Kristalile
EVALD UNGA
kaotuse puhul.
Märjamaa Vallavolikogu ja
Vallavalitsus

Nii vaikseks kõik on jäänud
Su ümber ja Su sees mis oli, see on läinud...
mis tuleb, alles ees...
Lahkunud on meie kallis
abikaasa,
ema ja vanaema
MIRJE LEHTSALU
18.04.1962 – 08.10.2022
Leinavad abikaasa, tütar,
poeg ja lapselapsed

Mõni hetk on kohe väga,
väga valus...
Südamlik kaastunne
kallile Tiinale ja kogu perele
armsa ema
MIRJE LEHTSALU
kaotuse puhul.
Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskooli toitlustusosakond

Mälestame
toredat töökaaslast
MIRJE LEHTSALU
ja avaldame kaastunnet
omastele.

Avaldame kaastunnet
Urmasele, Taimole ja Tiinale
abikaasa, ema ja vanaema
MIRJE LEHTSALU
kaotuse puhul.

Töökaaslased Omnivast

Margus, Talvi ja Koidu

Südamlik kaastunne Sirjele
lähedastega
kalli õe
MIRJE LEHTSALU
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Aivari perele
kalli ema
ELJU ALEKSEJEVI
kaotuse puhul.

Kärneri-Jõe OÜ töötajad

Ülle

12. oktoober 2022
Aeg kord meid
igavikku kannab,
ei ole keegi kaitstud
lõpu eest.
See minek
meile kaua tunda annab.
Hell mälestus
jääb kestma südames.
Avaldame kaastunnet
Evile abikaasa,
Ulvile, Ailile ja Urmasele
peredega isa, vanaisa, vanavanaisa ja äia
EVALD UNGA
lahkumise puhul.
Elvi laste ja lastelastega

Liiga vara kustus päike,
liiga vara saabus öö.
Liiga vara jätsid maha,
sõbrad, omaksed ja töö ...

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...
Südamlik kaastunne Evile ja
Urmasele lähedastega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa
EVALD UNGA
kaotuse puhul.
Rein, Salme, Triin,
Tiit, Airi
Siiras kaastunne
Evile laste ja lastelastega
kalli abikaasa, isa, vanaisa
ja vanavanaisa
EVALD UNGA
kaotuse puhul.
Priit ja Andrus lastega
Gina ja Uno peredega

Head naabrimeest
EVALD UNGAT
mälestavad
Inge ja Anti lastega
Avaldame kaastunnet Evile,
Urmasele, Ailile ja Ulvile
peredega
EVALD UNGA
surma puhul.
Helgi, Agu, Mati peredega

Avaldame kaastunnet
Evile perega armsa
abikaasa, isa, vanaisa
ja õdedele venna
EVALD UNGA
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Urmasele,
Tiina ja Taimo peredele
kalli abikaasa,
ema, vanaema ja ämma
MIRJE LEHTSALU
kaotuse puhul

Sirje ja Valdo perega

Dagmar, Endel, Madis ning
Mikk ja Margit peredega

Mälestame kauaaegset
raamatukoguhoidjat
ALMIRE-SYLVIA
VIISMAT

Avaldame kaastunnet
Urmasele ja lastele peredega
MIRJE LEHTSALU
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Tiinale
ja Taimole kalli ema
MIRJE LEHTSALU
lahkumise puhul.

Märjamaa Valla
Raamatukogu

Ilmar, Heiki, Uno

Laukna Pritsumeeste Selts

Südamlik kaastunne
Urmasele abikaasa ning
Tiinale ja Taimole peredega
ema ning vanaema
MIRJE LEHTSALU
kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Urmasele,
Illarile ja Tiinale lastega
armsa abikaasa, ema,
vanaema ja ämma
MIRJE LEHTSALU
ootamatu surma puhul.

Ene, Jane ja Ly

Laane Jahimeeste Selts

Puhka rahus....

Sügav kaastunne Urmasele,
Tiinale, Taimole ja lastelastele armsa abikaasa,
ema ja vanaema
MIRJE LEHTSALU
lahkumise puhul.

Südamlik kaastunne
Urmasele perega
kalli abikaasa, ema,
vanaema ja ämma
MIRJE LEHTSALU
kaotuse puhul.
Ilme perega

Mälestame kallist tädi
MIRJE LEHTSALU
Siiras kaastunne kõigile
omastele
Jaan ja Riina
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Veiko ja Evelin

Tunde tasa lööb
aegade kell,
jääb alles mälestus
nii hell....

Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 12. oktoober
18.00 Missa (Maarja kirik)
Neljapäev, 13. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)
Reede, 14. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)
Pühapäev, 16. oktoober
19. pühapäev pärast nelipüha
11.00 Missa (Maarja kirik)
13.00 Leerikursuse algus
(kogudusemaja, Pärnu mnt 26)
Esmaspäev, 17. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)
Teisipäev, 18. oktoober
7.30 Missa (Maarja kirik)

Vigala Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti algusega kell 11.00

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

Avaldame kaastunnet
Ljudmilla Tampile
tema venna
VLADIMIR
TŠERNÕŠEVITŠI
surma puhul.
Kuuda hooldekodu kollektiiv

Mälestame
septembrikuus
lahkunuid
Sügav kaastunne
Sofia Tšernõševitšile
armsa poja
VLADIMIRI
kaotuse puhul.
Lea

Mart Müürsepp
Heldi Merila
Andrus Tiitsmaa
Laine Kask
Aino Veltmann
Linda Keller
Elju Aleksejeva
Almire-Sylvia Viisma
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TEENUSED
KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 53330556,
korstnahooldus.ee.

96 Maimu Tammaru
95 Aino Hunt
92 Lembit Tihkan
90 Vilma Eesmäe
89 Valentina Riisalu
85 Vello Parker
84 Aivi Randma
81 Eva Tarkus
79 Maimu Allveer
78 Salme Olgo

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
Kaks pika kogemusega ehitajat
pakuvad teenust. Tel 5563 9981

77 Ilme Leht
77 Mare Mander

MÜÜK

77 Elga Kallas

Kasesalga OÜ müüb 50 cm pikkust metsakuiva küttepuud.
Tellimine 5621 4963

75 Endel Elismäe
75 Sirje Ader
75 Nina Bukhartseva
Müük koduaias Sihi tn 2
15. oktoobril kell 10-15
- Käsitöö müük - kingitused jõulukotti
- Täienda oma talvevarusid purki pandud
aiasaadustega
- Soeta endale veel sel
aastal mulda mõni istik
või pistik

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 küttepuid, lepp.
40–50 cm, Paekülas. 75 € ruum.
Tel 523 2441

Müügil:

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

OST
Ostan kõiki Toyota marki sõidukeid igas seisukorras.
Tel 5896 1576
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.

Makita tööriistad, tarvikud

Avatud T–R 8–18
L 9–15
Tel 515 0119
www.tooriistaari.ee
Sobivad ka korterid, millel on
võlgnevus korteriühistu ees.
Pakkuda võib ka korralikumaid
kiirmüügihinnaga kortereid.
Sobiva pakkumise korral kiire
tehing. Tel 5628 2770
Ostan vanavara, maale, klaas-,
portselan- ja hõbeesemeid,
münte, ordeneid, märke, postkaarte, fotosid, raamatuid, vaase
jne. Raha kohe kätte.
Tel 5353 8982

Kliendikaardiga kõik kaubad
RANGU KAUBAMAJAS
15. oktoobril

Müüa kuivi lepapuid, 60 cm.
Tel 5192 7195
Müüa 6 kuud kuivanud küttepuid (pikkus 30 cm, lepp).
Kohaletoimetamisega 100 €/
ruum. Tel: 5335 9743

Pärnu mnt 74

Müüa mett. 0,5 l purk (700 g) 6.Vajadusel toon Märjamaale.
Tel 5373 1580

10% odavamalt
EDU KAUPLUSES igal teisipäeval
KLIENDIKAARDIGA kõik kaubad 10% odavamad.
Kaupluses Meelespea palju kodu- ja aiakaupu.
Kliendikaardiga kõik toidu- ja tööstuskaubad
igapäevaselt 2–5% soodsamalt!

5194 6400

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

ISSN 2613-3253

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 925 eksemplari

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

