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Lurichi kuju tuli juurte juurde
Rapla kirikumuusika festivali raames Velise kirikus
toimunud kontserdile tulnud
publik sai enne kontserti osa
veel ühest sündmusest – Lurichi kuju toomisest kirikutrepile.
Selle skulptuuri omanik on
ettevõtja Rein Remma, kelle juured on Veliselt. Tema kodutee
viib iga päev Pirital mööda taiesest, mille üheks osaks on Lurichi
kuju. Remma küsis autorilt luba,
kas võib skulptuuri kopeerida,
sai nõusoleku ja ARS Monumentaalis töö teostati. Algul hoidis
mees skulptuuri oma kodus aknalaual, aga nüüd on tal „rändav
Džoodž“, nagu mees kuju kutsub
ja see on järjest olnud Eesti eri
paigus vaatamiseks väljas. Kuni
sügiseni saab skulptuuri imetleda Sillaotsa muuseumis, kuhu
see pärast kontserti toodi, edasi
läheb see Pärnusse.
Niisugune on lühidalt ülevaade lähiminevikust, aga oluline on
teada, et tegelikult on see Eesti
kujuri Amandus Adamsoni 1903.
aastal valmistatud teose “Champion” koopia, mille modelliks
valis kunstnik toonase tuntuima
atleedi, raskejõustiklase Georg
Lurichi. Kui originaalskulptuuri
kõrgus on 97 cm, siis Remmale
kuuluva kuju kõrgus aluselt kuni
atleedi väljasirutatud käeni on
87 cm.
Esmakordselt eksponeeriti
“Championi” kunstinäitusel Venemaal 1904. aastal. Samal aastal toimus USA-s Saint-Louis’is
maailmanäitus, kuhu jõudsid
eraalgatusel ka Venemaa kunstnike teosed. Tol aastal läks ookeani taga kaduma neli Adamsoni

Teine Adamsoni “Champion”
asub KUMUs. Remmale kuuluv skulptuur on olnud näitusel
nii Paldiskis, kus elas kunstnik
Adamson kui ka Väike-Maarjas,
kus on Lurichi sünnikoht. Lurich
oli ise 178 cm pikk, Väike-Maarjasse tahetakse talle püstitada
samasugune kuju, mis tuleb juba
213 cm kõrgune.
Rein Remma loetles rea tegureid, miks on Lurichi temale nii
oluline. Mõlema juured on seotud
Velisega, mõlemad on õppinud
Tallinna Reaalkoolis ja harrastanud maadlust, koolis oli omal ajal
Lurichi-nimeline
kehakultuurikollektiiv, Remma sõidab iga
päev Pirital Lurichi kujust mööda
ja mehe vend öelnud, et Rein on
ka ise pisut Lurichi moodi.
Sillaotsa muuseumi varahoidja Jüri Kusmin tõi välja veel
paar toredat kokkusattumust.
Kontserdile tulnud meeste hulgast otsis ta abilisi, kes aitaksid
skulptuuri autost välja tõsta.
Juhtumisi oli nende hulgas noor
mees Martin Ellermaa, kes kuulub Lurichiga samasse suguvõsasse. Kui skulptuur kiriku trepile tõsteti, osutanud selle käsi just
Kalase talu suunas, kus Lurich
käis Velise meestele maadlusnippe õpetamas.

Amandus Adamsoni skulptuuri
“Champion” (modelliks oli raskejõustiklane Georg Lurich) järgi valmistatud koopiat, tõstavad Velise kiriku
trepile ajaloolane Jüri Metssalu,
Sillaotsa Talumuuseumi varahoidja
Jüri Kusmin, skulptuuri omanik Rein
Remma ja Lurichiga samast suguvõsast pärit Martin Ellermaa.
Fotod Reet Saar
teost, nende seas “Champion”.
Grand prix’sid ja medaleid jagati
maailmanäitusel ohtralt erineva- skulptuur “Champion” on täna
tes kunstiliikides ja ära märgiti spordimuuseumi üheks silmaka Amandus Adamsoni teos.
paistvamaks taieseks, kuid täna
Eesti Spordimuuseumi and- ei teata, kas tegemist on sama
meil nägi eestlasest maadluse tööga, mis käis Ameerikas, või
olümpiavõitja Johannes Kotkas ootab üks “Champion” veel kojupärast II maailmasõda 1903. sõitu. Nii kirjutas Väike-Maarja
aasta signatuuriga “Championit” Valla Infolehes 13.10.2011 Väikerändauhinnana ühe Leningradi Maarja muuseumi juhataja Marju Reet Saar
(tänane Peterburg) spordiamet- Metsman.
niku kabinetis. Kõhklemata vaTuletame meelde, et FoLgi PEakonTsERdi
hetas ta selle kristallvaasi vastu
PiLETid on eelmüügis
ning tõi Eestisse. Siinsete spordijuhtide abiga jõudis kuju 1968.
soodushinnaga 1. augustini
aastal spordimuuseumi. Vene(kaasa arvatud) hinnaga 6 €
maal oli siivsuse eesmärgil Luja 8 €.
richi kujule kruvi abil viigileheke
2. augustil on müügil piletid
niuetele kinnitatud (leht ja krujuba hinnaga 10 € ja 12 €.
vike on samuti spordimuuseumi kogus). Amandus Adamsoni
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Folgi kaugeim külaline on Hongkongi lastekoor
2. augustil kell 13 esineb
Märjamaa rahvamajas üle
kolmekümneaastase ajalooga
YIP Lastekoor (YIP’s Children’s
Choir) Hongkongist.
Enam kui 45 riigis, sajas
linnas ja kõikidel kontinentidel
esinenud lastekoor esitab nii
koorilaule kui mängib rahvus
pillidel ning esitab hiina rah
vatantse. Esitamisele tuleb
muusika renessansist Broad
way paladeni ning popist ja
jazzist Hiina rahvamuusikani.
Kontsert on kõigile TASUTA.
Yip
Lastekoori
(YIP’s
Children’s Choir, http://www.
yipshk.com) on rahvusvaheliselt
kõrgelt tunnustatud oma imelise muusikahariduse andmise
eest. Koor on osalenud mitmetel
muusikafestivalidel ning konverentsidel ning olnud Hongkongi
kultuurisaadikuteks
mitmel
pool maailmas. Koori, mis on
Yip’s Children’s Choral & Performing Arts Centre’i lipulaev, on
1983. aastal mittetulunduslikel
alustel loonud laste muusikaha-

FolgiinFo
1. augustil kell 16 on
koerte showle väga
oodatud ka tõupaberiteta
koerad. Tooge julgesti oma
lemmikud välja!

riduse auhinnatud ekspert dr
Yip Wai-hong. Kooris osaleb ligi
800 last vanuses 5 kuni 17 aastat. Koor on jagatud mitmeteks
vanuseastmeteks ning vanema
vanuseastme noored osalevad
rahvusvahelistel kontserttuuridel. Tuuride käigus on osaletud
ka mitmetel festivalidel ja konverentsidel. 2014. aasta tuuri
käigus külastatakse esmakordselt Baltimaid.
laupäeval, 2. augustil kell
10–13 müüb Märjamaa raamatukogu oma maja juures
(vihma korral sees) KASUTATUD RAAMATUiD.
Tulge ja täiendage oma raamatuvaru soodsa hinna eest!

Koor on muude esinemiskohtade hulgas esinenud nii
Sydney ooperimajas, Moskva
Konservatooriumis,
Chopini
Muusikainstituudis ning Lüübeki katedraalis.
1. juulil 1997, kui Hongkong
liitus Hiina RV-ga, oli Yip koor
ainuke lastekoor, mis osales liitumistseremoonial. Koor on samuti osalenud mitmetel muusikaproduktsioonidel Hongkongis
ning andnud välja üle 30 plaadi.
Koori juht on Sincere Yip,
kes on saanud oma bakalauruse-kraadi klaveripedagoogika

alal Põhja-Texase Ülikoolis ning
magistrikraadi California Ülikoolis. Sincere on olnud Yip’s
Children’s Choral & Performing
Arts Centre ja Yip’s Children’s
Choir loomise juures koos oma
isa dr Wai-hong Yipiga. Samuti
on ta asutanud 1993. aastal Los
Angeles Yip’s Children’s Choir
ning juhtinud koori Lõuna-Kalifornias ning Kagu-Aasias.
Pärast oma naasmist Hongkongi aastal 2000, on Sincere
Yip aktiivselt osalenud uute
eelkooli ja koori programmide
arendamisel. Olles alustanud
laste muusikateatri ja –haridusega juba 1970ndatel aastatel,
on ta juhendanud ja produtseerinud lugematuid laste muusikateatri ülesastumisi. Ta on korduvalt osalenud noorte lauljate
konkurssidel Hongkongis žürii
liikmena ning laste haridusalastel seminaridel.
Sincere Yip on juba 30 aastat
Ameerika Koorijuhtide Assotsiatsiooni ja Kalifornia Muusikaõpetajate Assotsiatsiooni
liige. Ta on ka Rotary klubi liige
ning akiivne erinevatel heategevuslikel üritustel.

Kohvikute päeval 2. augustil ootavad teid Märjamaal
8 kodukohvikut, nende info koos alevi kaardiga
on avaldatud lk 6.
Eelnevatel päevadel on

MÄRJAMAA FOLK 2014
KINOKAVA
Tasuta filmid!
Neljapäeval, 31. juulil
ÖÖKINO
23.00 “SIIN ME OLEME“
EESTI telemängufilm 1.10
00.10 (vastu reedet)
“NOOR PENSIONÄR“
EESTI telemängufilm 1.20
Reedel, 1. augustil
LASTEPÄEV
11.00 “MINU ÕELAPSED
ÜKSINDA KODUS“
TAANI mängufilm 1.20

12.20 “KUMMI TARZAN“
TAANI joonis 1.20
13.40 “KASPER JA EMMA“
NORRA seiklusfilm 1.14
14.55 “KONNANÄGU
FEDDY“ TAANI joonisfilm
1.18
16.15 “JUSTIN JA VAPRAD
RÜÜTLID“ USA joonisfilm
1.35
17.50 KINOKAVA LÕPP

õUEKoHviKUd KESKväljAKUl
Kolmapäeval, 30. juuli kell 17.30–21.30, perek Kangur
Neljapäeval, 31. juulil kell 12.00–17.00, Märjamaa pen
sionäride ühendus
Neljapäeval, 31. juulil kell 17.30–21.30, perek Saaliste
Reedel, 1. augustil kell 12.00– 21.30, perek Sale

MÄRJAMAA
VALLA
SPORDIPÄEV
Laupäeval, 2. augustil
Märjamaa gümnaasiumi
spordiplatsidel
10.00 Tänavakorvpall
11.00 Võrkpall liivaväljakutel
11.00 Laste alad staadionil 3.7. aastastele (kes koolis veel
ei käi) pallivise, 60 m jooks

ja kaugushüpe
11.00 - 13.00 Vibulaskmine
„Jackpott”
12.00 Kuulitõuge kõigile
soovijatele
13.30 Õlle- ja siidrikasti
hoidmine
Võitjatele auhinnad
TULE JA VEEDA ÜKS
MÕNUS PÄEV KOOS
PERE JA SÕPRADEGA!
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Valla heakorrakonkursi parimad
Märjamaa valla heakorrakonkursil jagatakse tänavu tunnustust
neljas kategoorias: kauni kodu tiitliga pärjatakse üht eramut ja üht
kortermaja, tavapäraselt on toodud välja aasta küla ja kaunis ettevõte. Vallavalitsuse otsusega on Märjamaa valla heakorrakonkursi
parimate premeerimiseks 50 € kingitus, tänukiri, A3 formaadis foto
ja majamärk.
Kaunis kodu 2014
Silvi Lass ja Laur Udusalu, Nurme, Paeküla.
Kaunis kodu 2014
Velda Harjakas, Valgu 6, Valgu küla.
Kaunis ettevõte 2014
MTÜ Nõmme Lastekaitse Liit, Uuetoa, Lümandu küla, Märjamaa
vald.
Aasta küla 2014
Leevre küla, esindaja Aaso Kleeberg.

AASTA KÜLA tiitli pälvis Leevre juba teist korda. Heakorrakonkursi komisjoni liiige Evelyn Mänd märkis, et selle küla üldilme on
alati olnud hea ja siinsete perede jaoks on loomulik, et hoolitsetakse nii oma lähi- kui kaugema ümbruse eest.
Leevre pikad kiviaiad ja talude sildid on juba aastaid olnud küla
tunnusmärgiks. Tänavu lisandusid isikupärase kujundusega postkastid, millest igaüks teisest pisut erineb. Siin pole küll postiljonil
vaja nuputada, kelle kasti lehed panna. Kevadel avati ka mälestuspink kolmele siit külast pärit õpetajale (Jaan Puunõmm, Palmi-Miralda (Kleeberg) Reinboom, Õnne (Estaal) Rõõmus).

KAUNIS KODU Valgu 6
Kui suure töö jõuab teha üks entusiastlik inimene, millega
kombineerub hea maitse – taluaia stiil mõjub hästi ka kortermaja ümber – näitab Valgu 6 maja. Velda Harjakas on selle
ilu looja ja hoidja, mis kahekorruselist kortermaja ümbritseb.
Kaks korda varem on siinne ümbrus juba majamärgiga esile
tõstetud, tänavu tuli kolmas tunnustus.
„Mulle meeldib aias toimetada,“ ütles proua Velda, kes tegutseb soojal ajal õues juba
varavalgest peale. Väga
hoolitsetud aiamaal pakub varju suure puu alla
sisse seatud puhkekoht.
Tore, et suure töö kõrval
ei ole unustatud ka mõnusat olemist.
Fotod Reet Saar
ja Tiina Gill
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KAUNIS ETTEVÕTE
Lümandu küla Uuetoa talus
peetakse suviti lastelaagreid, kus meelelahutuse
kõrval saab ka käed mullaseks teha. Pilku püüavad
mitmed lopsaka taimestikuga peenrad. Maakivist
keldril õitsevad samuti
lilled. Õuel on avarust
ja omapäraseid istumiskohti, on see siis toekas
pakumööbel või roigastest lauad-toolid elumaja
terrassil.

KAUNIS KODU
Silvi Lassi ja Laur Udusalu Nurme talu Paekülas on hea
näide sellest, et vana maja taastamisel ei ole vaja ümbrust
esmalt lagedaks teha ja hakata siis uut haljastust rajama.
Iluaeda laiendades on mitmed peenrad kujundatud suuremateks istutusaladeks. Aias on toredaid leide, olgu vaid
nimetatud rodoaeda metsa all ja roosipeenart, kus kasvab
üle 60 roosisordi. Pererahvas katsetab julgelt ka pisut rohkem hoolt nõudvate eksootiliste puu- ja põõsaliikidega.
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Emilie Poom 140
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anu korb
29. juulil möödus 140 aastat siinkandi kuulsaima rahvaluulekoguja Emili Poomi sünnist. Raamatu tarvis sai Eesti
Rahvaluule Arhiivi töötajalt tellitud lugu, mis aga kohe
ilmuvasse Märjamaa raamatusse lõpuks ei mahtunud. Loodetavasti ilmub peagi teine raamat ja selles saab olema kogu
lugu. Tähistamaks meie kandi sädeinimest, avaldame autori
nõusolekul kärbitult tema teksti.
Tõnu Mesila
Eesti rahvapärimuse, etnograafilise ainese ja esemete kogud on
kujunenud pikaajalise kogumistöö tulemusena, sealjuures on
olnud märkimisväärne osa vabatahtlikel kaastöölistel.
Eesti rahvaluule kogumine
sai alguse 19. sajandi algupoolel. Vanavarakogujana tuntuks
saanud Jakob Hurt (1839–1907)
käivitas 19. sajandi teisel poolel
suure ülemaalise rahvaluule kogumise. 1888. a ilmus ajalehtedes Olevik ja Postimees läbi nelja
numbri tema tuntuim üleskutse
„Paar palvid Eesti ärksamaile
poegadele ja tütardele“.
Paralleelselt alustas rahvaluulekogumist
Läänemaalt
Vigala
kihelkonnast
pärit Matthias Johann Eisen (1857–1934), kes pistis
Hurda kogumisüleskutse teise ja
kolmanda osa vahele oma palve
– hakata temale mõistatusi saatma. 20. sajandi alguskümnendil
algatati ulatuslik rahvaviiside
kogumine.
Etnograafilise ainese ja ese-

mete kogumine sai suurema hoo
sisse pärast Eesti Rahva Muuseumi (ERM) asutamist aastal
1909. Muuseum asutati J. Hurda
mälestuse jäädvustamiseks. Esialgu keskenduti etnograafiliste
esemete ja nende kirjelduste kogumisele. Teatmematerjali kogumise hõlbustamiseks hakkasid
muuseumi töötajad koostama
küsimustikke ja saatma neid vastamiseks koolidele. Õpilaste vastused paistsid silma massilisuse
poolest, kuid jäid sisult sageli
lünklikuks. Tõhusast koostööst
kooliõpetajatega tekkis mõte
luua oma korrespondentide võrk,
mis sai teoks 1931. aastal.
1927. a sügisel asutati ERMi filiaal Eesti Rahvaluule Arhiiv
(ERA), juhatajaks Oskar Loorits.
ERA seadis ülesandeks olemasolevad rahvaluulekogud ühtekokku koondada ja jätkata J. Hurda poolt alustatut, kavakindlat ja
nõudlikku kogumist oma ametnike, stipendiaatide, üliõpilaste,
koolide ja vabatahtlike kaastööliste abil.

Emilie Poom
Neist, kes ajalehtedes avaldatud üleskutsetele materjali saatmisega vastasid, said ERA esimesed kaastöölised. Juba 1929. ja
1930. aastal oli neid inimesi üle
paarisaja. Mõned piirdusid ühekahe saadetisega, aasta-aastalt
kaastööde saatmist jätkanutest
kujunes ERA korrespondentide
võrk.
1930. a talvel leidis Harju- ja
Läänemaa piiril Märjamaa kihelkonnas üksikus Kõrvetaguse külas elav tol ajal 55-aastane Emilie
Poom (29.07.1874–20.13.1961)
Päevalehest teate, et ERA soovib
vanu laule. Ta pani mõned lapsepõlves meelde jäänud laulude
sõnad kirja (Kus käisid sa, mu
pojuke…, Üks väike Hans läks
jahi peal…, Olin orjas, käisin kar-

jas…) ja saatis need kahtlusega
teele, sest: „ei ole kindel, kas õigest mõistan, ehk olen muist ära
unustand, olin alles üsna noor
kui neid kuulsin“.
Paar kuud hiljem vastas E.
Poom järjekordsele küsitluslehele, selgitades lähemalt lapsepõlves kuuldud väljendi Sõnniku
Kaie kasutamist kohapeal: „Sõnniku Kaiena esines meil lapse
põlves niisugune olevus, kes kõik
vanad asjad, mis enam kuhugi ei
kõlbanud, omale tarvitas, kõik
mis pühkmesse sai visatud neid
anti sõnniku Kaiele, ja sõnniku
Kaie lapsele said ka kõik vanaks
jäänd mängu asjad.“
Ühes oma esimese aasta
saadetistest on E. Poom pannud
mängukirjeldused kirja hariliku
pliiatsiga, sest korjajal polnud siis
veel aimu, et arhiivis säilitatakse
sinna saadetud terviktekstid. Nii
vastas ta arhiivitöötaja vastava
märkuse peale: „Rõemustan et
seletasite mida nende käsikirjadega tehakse, mõtlesin, et võtate
neist välja mis arvate kõlbuliku
olema ja ülejäänud praht läheb
paberi korvi, ehk nagu siin nimetame „sõnniku Kaiele“ sellepärast ei teadnud hoolitseda et kirjad oleks puhtamalt kirjutatud,
teen kogemata vigu ja parandan
üle, mis väga halv on minu poolt.“
Järgneb

kohe-kohe on ilmumas kodulooline kogumik Märjamaa 650
Tänavu 25. märtsil möödus 650
aastat meieni säilinud esimesest
kirjalikust ülestähendusest Märjamaa kohta. Seoses sellega sai
pea kolm aastat tagasi otsustatud, et anname välja Märjamaa
ajalooraamatu.
Et raamatu kirjastamine ei
ole vallaametnike põhitöö, siis
töö käigus selgus, et ka nii pikk
aeg jäi väheseks… Umbes aasta
eest hakkasid mõttest kinni haaranud kolm meest (Jaanus Kiili,
Jürgen Kusmin ja Tõnu Mesila)
oma põhitegemiste kõrvalt tööga
pihta.
Algselt kavandati 650-lehe-

küljelist kuldlõikes raamatut,
millest kaks kolmandikku moodustaksid tekstid ja ühe vanad
fotod. Selleks valiti välja olemasolevaid tekste ja lasti autoritel
(nende puudumisel tegi seda
kolmik ise) neid vajadusel kohandada ja toimetada. Mõned lood ka
telliti.
Selgus, et materjali kogunes
palju rohkem, kui kavandatud
köitesse mahtus. Nii tuli toimetajal asuda kärpima ja üheskoos
lugusid välja jätta ning raamatu
formaati ja sisu suurel määral
muuta. Lisaks nähakse vajadust
edaspidi avaldada teine raamat,

millesse on koondatud pärimused-memuaarid-külalood ja kolmas, mis käsitleks nõukogude
aega.
Esialgu pidi raamat ilmuma
kevadel (kas märtsis või mais),
kuid lõpuks tundus parim aeg
olema Märjamaa päevade ja folgipeo aegu. Nii saigi tänavuse
kodulookonverentsi ajal reklaamitud raamatu esitlemisajaks
reedet, 1. augustit 2014.
Allakirjutanu kirjastamiskogemuste puudumise ja asjaajamise lünkade süüks võib pidada
seda, et raamatu materjaliga läks
kiireks ja see sai liiga viimasel

minutil kirjastusele üle antud.
Nii küljendaja, toimetajad kui
ka trükikoda on teinud endast
kõik, aga käesoleval hetkel ei ole
ikka veel täit kindlust (raamat
on trükkimisel), et reedel kell 15
saame Märjamaa raamatukogu
saalis uut raamatut esitleda. Kuigi lootus on …
Asjast huvitatud peavad jälgima jooksvat reklaami valla
veebis ja kohapeal.
Tõnu Mesila
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Puupäevadel on uudiseid
6.–9. augustini on XVIII
korda Varbola puupäevad.
Sündmusest räägib Varbola
Puu peakorraldaja Piret
Linnamägi.

Pärast Jaagupi ja Taavi esinemist
on oksjon ning enne Raul Meele
tuleetendust sõrmitseb kitarri
ja laulab Varbolast pärit muusik
Arne Lauri. Tavapäraselt on laupäeval ka käsitöölaat.

Mis toimub sel aastal puupäe
vadel?
Puupäevad on enam-vähem sama
strateegia järgi üles ehitatud, aga
iga aasta on eelnevast erinev. On
uusi osalejaid ja kaugeim tulija,
kellest sain teada alles poolteist
nädalat tagasi, tuleb Prantsusmaalt. Teisel aastal kohal olnud
Arsen Kljan on uuesti tulemas
ning võtab kaasa ka sõbra Peterburist. Muidugi on kohal iga-aastane külaline Martti Tuominen
Soomest. Eestlaste ridadesse on
lisandumas mõni uus tegija. Kui
kõik, kes lubanud tulla, seda ka
teevad, siis valmistab sel aastal
linnusel puukujusid paarkümmend meest ja naist.
Uudisena astub reedel, 8. augustil rahva ette Järvamaa Rüütliklubi, kes demonstreerib võitluskunsti ning näitab mõningaid
relvi. Linnusele püstitatakse ka
indiaanitelk ning lasta saab vibu
ja loopida kirvest. Varbola Vahvad vennad ehitavad uue kiviheitemasina.
Kultuuriprogramm on sel
aastal varasemast mahukam ja
algab juba 9. augusti keskpäeval.
Üles astuvad seltskonnatantsurühm Kuukiir, Juuru rahvateater,
Lelle meessõutantsurühm, Kehtna väikesed kõhutantsutüdrukud, Marju Metssalu juhendatav
Järlepa Hoovikoor. Oma debüütesinemise teevad kahekesi Monica
Arme ja Merilyn Tilga.
Peaesinejaiks on Jaagup
Kreem ja Taavi Langi, kes esinevad akustilise kontserdiga, kus
terminaatorlikult rajurokiks ei
lähe. Enne seda muidugi on puupäevade ametlik lõpetamine.

Kas tänavu peab publik esine
misi peamiselt püsti seistes
jälgima?
Linnuse istepingid lagunesid ära
ning RMK kui linnuse haldaja ja
peremees uute pinkide valmistamist linnusel hetkel esmatähtsaks ei pidanud ja sel aastal neid
kindlasti ei tule.
Püüame omal jõul sõprade
abiga mõned pingid valmis teha,
et rahvas saaks kultuurisündmust mugavamalt jälgida, kuid
kui palju neid olema saab, ei oska
öelda, sest töö on üsna mahukas
ning ka puitmaterjal tuleb meil
endil leida. Materjali annetavad
mitmed eraettevõtjad nii Varbola kandist kui ka kaugemalt, kes
soovivad linnusesse panustada.
Linnuselt eemaldas RMK vanad
lagunenud prügikastid ja mõned
lõkkealused. Lava on veel kõlbulik ja seda veidi parandati, kuid
ka selle saatus on lahtine.
Pisut ootamatu, aga mõistetav
on kuulda, et väärika lõpu saa
vad mõned skulptuurid.
Otsustasime põletamisega teha
väärika lõpu mõnedele aastate
eest valmistatud skulptuuridele, mis linnuse sissekäigu juures
asuvad. Nende valmistaja Ivo
Mänd on sellega päri. Koos leidsime, et meie küll teame, et üks
või teine kuju on valminud kümme aastat tagasi ning et loodus
on lihtsalt neile oma jälje jätnud,
kuid linnuse külastajale on see
märk lagunenud ja hooldamata jäänud asjast. Puupäevade
raames on need kujud kunagi
linnusele paigaldatud ning ürituse korraldajail on õigus neid
ka maha võtta. Kujud põletatakse reede hilisõhtul suures
lõkkes skulptorite ja
rahva silme all.
Kes kuuluvad var
bola Puu korralda
mise meeskonda?

6.- 9. augustil, 2014
Varbola Linnusel, Raplamaal

xviii VARBOLA PUU 2014
“puu puudutus”
Kultuuriprogramm:
Reedel, 8. augustil

kl 19.00 järvamaa Rüütlikoja võitlusetendus
..
Laupaeval,
9. augustil, algusega kell 12.00

-käsitöölaat- seltskonnatantsurühm kuukiir- -JÄRLEPA HOOVIKOOR-JUURU RAHVATEATRI ETENDUS- -lelle MEESSÕUTANTSIJAD-KÕHUTANTSUTÜDRUKUD-MaryliN TILGA JA MONICA ARME SOOLOKONTSERTalates kell 16.00

-puupäevade ametlik lõpetamine-JAAGUP KREEMI JA TAAVI LANGI AKUSTILINE KONTSERT-puuskulptuuride oksjon- -ARNE LAURI-raul meele tuleinstallatsioon-puupäevadel ehitatakse varbola vahvate vendade poolt
uus kiviheitemasin.
- kaasa istematt vms
Sundmus
on tasuta ! Mugavalt tundmiseks vota
www. varbolapuu. com, info ja käsitöölaadale registreerumine tel 50 27 322

Kultuuriline pool, sponsorite otsimine ja läbirääkimised
abistajatega on minu töö, nagu
ka skulptorite kutsumine puupäevadele ja tuhat pisiasja, mis
puutub korraldustöösse. Puitmaterjali muretsemine on olnud
suuremalt jaolt Taavi Ehrpaisi ja
mu poja Märdi õlul, kuna mõlemad töötavad metsanduses. Rakkes on kogu meie perekond.
Puupäevade toimkonda, kes
on neljal päeval ametis, kuulub
veel kokkade ja toitlustajate
meeskond ning abitöölised. Kõige rohkem tööjõudu kasutatakse
viimasel päeval, 9. augustil. Tänan kõiki sponsoreid ja abilisi,
kes ürituse korraldamisel abiks
on.
jätkuvalt saab korrata, et var
bola Puu kontserdid on publi
kule tasuta.
Minult on ikka ja jälle küsitud, et
kui üritus on nii menukas, miks
ei võiks kasvõi sel päeval, kui
on kultuuriprogramm ja oksjon,
rahvalt piletiraha küsida. Minu
vastus on ühene: 17 aastat on

seda tehtud tasuta ja nii jääb ka
edaspidi. Puupäevad ei ole kommertsüritus ja selle eesmärk ei
ole tulu teenida. Pole mõistetav
küsida piletihinda kultuurikava
eest ja siis, kui oksjon hakkab, laseme rahva tasuta platsile.
Puupäevade avamine on 6. au
gustil kell 18, aga enne seda
saed juba mürisevad.
Skulptuuride
valmistamiseks
mõeldud materjal on ka seekord
hea. Hiiglaslikust jalakast, mis
kevadel Varbola rahvamaja eest
maha võeti, peaks valmima vähemalt kaheksa skulptuuri.
Skulptorid ja kogu meeskond
on nagu alati fantastilised ning
hingavad ühes taktis. Loodus,
inimene ja kunst saavad neil päevil jälle üheks. Usume, et ka linnuse külastaja saab suure sõõmu
kultuuri, nautida ilusaid päevi
linnusel ja samas valida välja endale sobiva skulptuuri oma koduaeda või firmasse.
Vaadake infot ka www.varbolapuu.com.

-
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Varbola linnusele kerkib uus kiviheitemasin
Viisteist aastat tagasi, kolmandatel Varbola puupäevadel ehitasid Varbola Vahvad
Vennad iidsesse linnusesse
puupäevade raames kiviheitemasina. See ajalooline
ehitis ilmestas linnust pikki
aastaid, kuid ajahammas tegi
oma töö ning rajatis hävis.
Priidu Pärna, kes oli toona
linnusele kiviheitemasina ehitamise algataja, on seda ka nüüd,
aaastal 2014. Milline aeg oleks
veel parim selle valmistamiseks,
kui just puupäevad! Ka uue sõjamasina kavandi autoriks on
Pärna ning oluliselt see eelmisest
ei erine. Kiviheitemasina valmistamisel kasutatakse algupärast
tehnoloogiat, materjali, sepiseid
ja nahka.
„Masin tuleb võimsam ja suu-

rem kui eelmine. Eks nüüd oskame seda teha juba osavamalt
ning kiiremini, sest masin koosneb ju samadest detailidest. Ka
meeskond, kellega seda teeme,
on enam-vähem sama,“ rääkis
Priidu Pärna paar nädalat tagasi.
Idee uus masin teha sündis tal
juba talvel, sest ajaloost huvituv
mees ja ka kohalik rahvas leidsid,
et iidsele linnusele annab väga
palju juurde ajalooliste agregaatide olemasolu linnusel.
Tasub vaid meenutada aastatetaguseid aegu, mil kiviheitemasin oli hiilgavas korras ja
erinevatest Eesti nurkadest tuldi
just Varbolasse ajalootunde läbi
viima. Tänu ajaloolistele ehitistele oli linnus ka suur turismimagnet. Kiviheitemasinast on
tänaseks alles suur kividekorv,
mille valmistas sepp Toomas
Tõnisson ja see läheb taaska-

sutusse. Hetkel on teada, et uue
masina ehitusbrigaadi kuuluvad
peale Priidu Pärna veel Rain Elfenbein, kelle käest tuleb kogu
puitmaterjal ja kes on aastate
jooksul olnud puupäevade toetaja, teistest vabaühendusse kuuluvatest „vendadest“ meisterdavad ehitist veel Riho Salep, Vello
Pross, Aavo Säkk, Mati Gubinski
ja Erik Tamm. Mehed annavad
endast parima, et valmiv seadeldis saaks kvaliteetne ning peaks
vastu aastakümneid. Kas puupäevade käigus ka kive heitma
hakatakse, ei osanud Priidu veel
öelda. Kiviheitemasin peaks valmima XVIII puupäevade lõpupäevaks, 9. augustiks.
Vabaühendusse
Varbola
Vahvad Vennad kuuluvad linnuse kandis elavad või sealt pärit
mehed, kes omal ajal seadsid
eesmärgiks Varbola linnusel

muistsete eestlaste sõjamasinate algupärase taastamise. Hetkel
on kõik mehed oma igapäevaelus
erinevate erialade esindajad –
ehitajad, ärimehed, talupidajad,
ettevõtjad. Kõik nad on alati toetanud Varbolas toimuvaid üritusi
ning osalenud nii linnuse talgutel
kui ka puupäevadel.
Praegu tervitavad linnusele
saabujaid kolm kuningat, skulptuurigrupi meisterdas hiidlane
Ivo Mänd ning jalga saab puhata
Toomas Ehrpaisi mälestuspingil.
Samuti on oma täies hiilguses
vaatetorn, mida tänavu lammutama ei hakata, kuna see pole
veel ohtlikult amortiseerunud
ning ehitise juures on keelumärgid, et torni ronida ei tohi.
Piret linnamägi

Märjamaal on jälle vanametalli kokkuost

sulu lastepäeval oli üle saja osaleja
19. juulil toimus Sulu külamajas
lastepäev, samasisuline päev toimus esimest korda aasta tagasi.
Lastepäeval oli üle saja osaleja ja päevajuht Iris suunas lapsi
erinevate tegevuste juurde. Savivoolijate kohad olid hetkega täis,
hiljem muidugi tegijad vahetusid
ja hoolimata palavusest püsis
huvi terve päeva.
Pidev järjekord oli ka Konuvere Talli poolt pakutud ponisõidule, kus päeva lõpulgi veel küsiti, et kas saaks ikka ühe sõidu
veel.
Uuendusena oli tänavu võimalus proovida kangastelgedel
kudumist. Viire Martma juhendamisel sai lastevaipa kootud palju

erivärvilisi triipe, kus tegijate
nimesildid juures. Juba varakult
võtsid kohad sisse teatrihuvilised, et vaadata Eesti Lasteteatri
lustakat etendust „Seitsme maa
ja mere taga“. Päev lõppes ühise
pannkookide söömisega.
Lastepäeva
organiseerija
ja läbiviija oli Velise Kultuuri ja
Hariduse Selts. Projekti rahastas
siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest
ja Märjamaa vallavalitsus. Suur
tänu tegevuste läbiviijatele, abilistele ja osalejatele!
Aile Pajula
Foto Aleksander Kuruson

Vanametalli äraandmiseks on
nüüd Märjamaal jälle pidev võimalus, sest Taebla Auto avas
TAVS Auto territooriumil Uus
tänav 8 kokkuostupunkti, mis on
avatud kõigil tööpäevadel.
Ettevõtte juhatuse liige
Allan Kelder ütles, et nad alustasid Taeblas autode remondi ja
lammutusega ligi paarikümne
aasta eest. Sellest jõuti 2008.
aastal vanametalli kokkuostmiseni. Praegu on neil kokkuostupunktid Taeblas, Lihulas,
Hiiumaal ja nüüd ka Märjamaal.
Siin loodeti tegutsema hakata
Märjamaa lasteaias
Pillerpall avatakse
1. augustil laste
vastuvõtuks 2 rühma:
Karikakra rühm töötab
liitrühmana, Rukkilille
rühm võtab lasteaiaga harjutamiseks vastu
2-3aastaseid lapsi vanematega kokkulepitud ajal.
Teistesse rühmadesse
tulevaid uusi lapsi saame
lasteaias jätkuva remondi
tõttu vastu võtta alates
1. septembrist.
Info tel 242 1547

sel aastal juba varemgi, aga vajalike lubade taotlemine on aeganõudev protsess.
„Meie nišš on tulla inimestele
lähedale ja teha raua äraandmine
mugavaks.Võimalus on kutsuda
auto ka koju, et vanarauda ja
romusõidukeid ära anda. Meie
hooleks jääb sõiduki registrist
kustutamine. Soetasime Märjamaa punkti ka taadeldatava
elektroonilise kaalu, millega saab
kindlaks teha kuni 40-tonniseid
koguseid. Kuna metalli hinnad
on muutuvad, on kõige parem
neid jälgida Taebla Auto kodulehel www.taeblaauto.ee. Kokkuostuhinnad on läbiräägitavad ja
sõltuvad ka kogustest,“ tutvustas Kelder nende võimalusi.
Reet Saar
Orgita lasteaed Midrimaa
võtab tööle

ÕPETAJA ABI
(1,0 ametikohta)
Kiire!
Nõutav vähemalt
keskharidus.

Info 5854 0755,
lasteaed.midrimaa@
marjamaa.ee
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Märjamaa noored käisid Pärnumaal laagris
P 3.08 kl 16 “BAMSE JA
RÖÖVLITE LINN“
ROOTSI kogupere-joonisfilm
1.06 EESTI keeles
P 3.08 kl 17.10; 19.00; 21.00
“13 RAJOON: TELLISKIVIHÄÄRBERID“
USA actionkriminull draama
1.30 (MS -12)
Täiskasvanud 2.60 eurot
Õpilased, üliõpilased,
pensionärid 1.60 €
Lapsed alla 7 aasta 0.60 €

Märjamaa 650 marke
saate jätkuvalt soetada
Tiina Lilleaiast

HANKETEAdE

MäRjAMAA vAllAlE
KooliBUSSi liiNidElE
vEdAjA lEidMiNE
(01.09.2014–31.08.2017)
Märjamaa Vallavalitsus on
04.06.2014 korraldusega nr 495
algatanud avatud riigihanke
,,MÄRJAMAA VALLALE KOOLIBUSSI LIINIDELE VEDAJA
LEIDMINE“ .
Hanke objektiks on tehnilises
kirjelduses toodud Märjamaa
valla koolibussi liinidele vedaja
leidmine vastavalt hanketeates
ja hankedokumentides toodud
tingimustel ajavahemikuks
01.09.2014 – 31.08.2017.
Hange on jaotanud kümneks
osaks. Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele osale või mitmele
osale. Pakkumusi võrreldakse ja
hinnatakse osade kaupa eraldi.
Ühe osa hindamistulemused ei
mõjuta teiste osade hindamistulemusi. Iga osa raames sõlmitakse
eraldi hankeleping.
Riigihanke osad on:
Osa Nr 1 - Liin Nr 1 – Vana-Vigala
Põhikool;

Raplamaa noortekeskuste ühislaager oli esimene laager minu
elus. Pärnumaal Varemurru puhkekeskuses oli koos umbes poolsada osalejat, neist Märjamaa
vallast kaheksa.
Meie maja oli lahe, jaotusime
tubadesse veidi ebavõrdselt, aga
see ei häirinud mind. Avaral laagriplatsil oli hoolitsetud muru.
Päikeseloojangul oli huvitav minna mere äärde, kuigi sattusime
laagrisse külma ilma ajal. Algul
olin väga uje ja ei tahtnud eriti
seltsida, kuid hiljem muutusin
vabamaks ja sain sealt väga väga
palju toredaid sõpru.
Laager õpetas mulle füüsikat, taaskasutamist, tantsimist,
kanuutamist, esmaabi, hädaabiliinile helistamist, erinevate
mõõdupuudega temperatuuride
mõõtmist, vibulaskmist, näitemängu, probleemide lahendamist, uusi mänge, lauakatmist
ning kõigiga võrdselt suhtlemist.
Arvasin enne, et mul pole neid
teadmisi vaja ja ega ma neid väga
Osa Nr 2 - Liin Nr 2 – ValguMärjamaa I;
Osa Nr 3 - Liin Nr 3 – ValguMärjamaa II;
Osa Nr 4 - Liin Nr 4 – KonuvereMärjamaa Gümnaasium; Osa Nr
5 – Liin Nr 5 – Varbola Kool;
Osa Nr 6 – Liin Nr 6 – VarbolaMärjamaa Gümnaasium I;
Osa Nr 7 – Liin Nr 7 – VarbolaMärjamaa Gümnaasium II; Osa
Nr 8 – Liin Nr 8 – Kullamaa
Keskkool;
Osa Nr 9 – Liin Nr 9 – Sipa-Märjamaa Gümnaasium ja
Osa Nr 10 – Liin Nr 10 – SipaRaikküla Kool.
Viitenumber: 153068
Pakkumused tuleb esitada
hiljemalt 04.08.2014 kell 15:00.
Hange toimub e-hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil:
https://riigihanked.riik.ee.
Hankelepingu täitmise aeg
on 01.09.2014-31.08.2017.
Hange on avaldatud riigihangete
registris (viitenumber 153068)
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/153086 .

arendanud ka, kuid täna on mul
väga hea meel, et nii palju uut ja
huvitavat õppisin ning kasulike
oskuste võrra rikkamaks sain.
Lisaks toimus peaaegu igal õhtul
disko, mis muutus iga korraga
aina lõbusamaks.
Üldiselt olid kõik laagris väga
sõbralikud ja suhtlemisaltid.
Väga hea oli see, et meile ei tehtud ranget päevakava, sest siis
saime vahepeal kava muuta ja
üht-teist ise organiseerida. Söögid olid väga maitsvad ja saime
ise ka lauda katta. Ärkamine oli
väga raske ja tihti lastigi meil sisse magada. Viimasel õhtul oli lõkkeõhtu, kus tantsisime üheskoos
ümber tule ja julgemad tegid üle
lõkke võimsaid hüppeid. Laagrilauluks oli Karl-Erik Taukari
“Vastupandamatu” ja on selge,
et kõigil laagrilistel on selle laulu

sõnad peas.
Viimasel päeval oli väga kurb
bussitäiele inimestele hüvastijätuks lehvitada. Loodan, et laager on ka järgmisel aastal ja siis
saame kõik taas kokku tulla. See
laager oli parim! Jään igatsema
kaaslasi, diskosid, lõkkeõhtut,
merd ja meie kallist laagrimaja.
Raplamaa
noortekeskuste ühislaager sai teoks projekti
„Riskilaste
toetusprogrammi
rakendamine läbi noortekeskuste“ raames. Seda rahastati
Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi “Riskilapsed ja
noored” avatud taotlusvoorust
“Noorte ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi
ja noori on paranenud.”
Kristiina Bomm

10 km jooksu esikolmikus olid Tolli külast pärit õed Malmbergid. Foto erakogust

Tolli küla korraldas minimaratoni
26. juulil toimus Tolli külas liikumisaasta raames Tolli minimaraton. Ette olid valmistatud rajad 10 ja 20 km läbimiseks, aga kuna oli
selle suve kõige kuumem päev (varjus 34 kraadi), ei julgenud paljud
tervisesportlased rajale minna. Need, kes läksid, lõpetasid ilusti.
Pärast võistlust toimus autasustamine ja supi söömine. Oli tore päev.
MTÜ külade Ühendus TOKK tänab sponsoreid ja abilisi:KÜSK,
Thomas Hainsalu, Viljar Lumi, Valdo Jänes, Raido Ring. Aitäh kõigile,
kes olid joogipunktides ja jagasid joogipoolist.
Parekite esiisa Valgu Vanamõisa Jüri järglaste
3. kokkutulek on laupäeval, 9. augustil Märjamaal
Ringkäiguks Märjamaa surnuaial koguneme kell 11 kalmistu
parkimisplatsil. Kohtume kirikuõpetajaga. Kiriku kogudusemajas katame kaasavõetud toidupoolisega peolaua.
Täiendav info tel 5344 3438 Helju Unga
või 5646 6151 Silvi Tõns
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EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi valla

TUGISPETSIALISTI
(ERIPEDAGOOGI/LOGOPEEDI)

ametikoha täitmiseks, kelle teenindada on 2–4
valla haridusasutust. Kandidaatidelt ootame
vastavust kvaliﬁkatsiooninõuetele ja pädevust
HEV diagnoosimisel.
Vajalik autojuhilubade olemasolu.

Pühapäev,
3. august
ISSANDA MUUTMISE PÜHA
11.00 Missa (kirik)
Esmaspäev, 4. august
7.30 Missa (kirik)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)

Avaldus, CV ja kvaliﬁkatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 8. augustiks 2014
Märjamaa Vallavalitsusele aadressil
Tehnika 11, Märjamaa, 78304 Rapla maakond
või e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee.
Info tel 489 8841, 5305 7735, e-post tonu.
mesila@marjamaa.ee.

ormstunkujundus
@gmail.com
Tel: 5557 5268

Naabrid Nõmmerehe talust

Südamlik kaastunne
Valvele kalli
ÕE
surma puhul.
Leida, Lea ja Linda

Sügav kaastunne
Annele, Harrile, Piretile ja
Indrekule peredega kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja
vanavanaisa
KALJU VAHTRA
surma puhul.
Leinab õde Mare

Teisipäev, 5. august
7.30 Missa (kirik)

EEKBL Märjamaa vabakogudus

Viimsi Mets OÜ

* Ehitus-ja remonditööd
* Vanade palkmajade
renoveerimistööd
* Katuste ehitus
Tehtud tööle garantii.

Südamlik kaastunne
Toonile, Marikale
ja Margusele perega
kalli abikaasa, isa, äia
ja vanaisa
VÄINO VAHERI
kaotuse puhul
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Hei, endised ja praegused
paisumaalased ning
Paisumaa juurtega
mujal elav rahvas!
Saame taas kokku
20. augustil 2014.
Kell 12 jätkub Kääru silla
juurest eelmistel aastatel toimunud retk leidmaks endisi
elupaiku (seekord Saarded,
Tallid...)
Kella 14 paiku algavad tegevused Rasinal.
Kaasa võetud hea ja paremaga katame peolaua (nagu
ikka).
Täiendav info
tel 5809 2367 Rasina Urve ja
5646 6151 Saarde Silvi

Tühjaks jäi tuba, kurvaks
sai kodu, kõikidest muredest suurim on lein...
Südamlik kaastunne
Annele abikaasa
KALJU VAHTRA
surma puhul.
Leida, Juta, Marika, Hans

Ostame metsamaterjali,
metsakinnistuid
ja raieõigust.
Põllumaad ja
läbiraiutud kinnistuid
Pakume metsa
ülestöötamis teenust,
metsamajandamis
kavade koostamist.
Tel: 526 0897
viimsimets@gmail.com
Tehing kiire ja töö korralik!

Jumalateenistus pühapäeviti
kell 15 Pargi tn 19

EELK Kullamaa
Püha Johannese kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11
Kantselei avatud ja õpetaja kõnetunnid kantseleis kolmapäeviti
kell 11-16. Telefon: 553 0045
Koduleht: http://eelk.ee/kullamaa/

EELK Vigala Maarja
kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11

Kirstuvedu

Pakitud

TURBABRIKETT,
PUIDUBRIKETT.

Kojuvedu.
514 9745,
5359 2794

alates 75 eurost,
krematooriumitransport

alates 95 eurost.
5660 1548

Ei ole sõnu, mis lähedase
tagasi tooks...

Elu on tundmatu tee,
iial ei tea,
millal lõpeb see...

Avaldame kaastunnet
Annele abikaasa
KALJU VAHTRA
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Harri Vahtrale isa
KALJU VAHTRA
kaotuse puhul.

Perekonnad Ajaots,
Takking, Valdoja ja Vaht

Töökaaslased
P.M.Trans OÜ-st
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Märjamaa Nädalaleht

Märjamaa
Remondikeskus

Laine Masing 8 5
31.07
Ellen omann 8 5
1.08
Helmi issak
8 1
31.07
Maimu Hiietamm 79
2.08
Laine Uustallo 7 9
2.08
Heido Luhtaru 7 6
1.08
Vello Vikat
7 6
2.08
Mai kontkar
6 5
31.07

MÜÜK
Müüa 4toaline korter Märjamaal
(3/2, WC ja vannituba eraldi,
sahver, keldriboks, KÜ, osaliselt
remonditud). 514 0426
Müüa 2toaline korter peatänava
ääres, 49 m2, sobib ka äripinnaks.
5622 3470
Müüa soodsalt 2 pehme mööbli
komplekti (diivanvoodi, 2 tugitooli). 5664 9756
Noored, talus kasvanud pardid
kodust ja Poti laadal. 525 6252
2toal korter Pargi tn. 505 3585
Kuivad küttepuud. 5684 2621

• arvutite hooldus ja
remont
• olmetehnika remont
• Tootmisseadmete remont
• Mehaanikatööd

30. juuli 2014

Märjamaa Remondikeskus
müüb
päikeseelektRijaaMade
koMplekte

Märjamaa jaama 5
e–R 9:00–18.00
l 10:00-15:00

võimsusega 0,5-7 kW-ni.
kvaliteetsed seadmed,
uus tehnoloogia ja väga
hea energiatootlus.
lisateenusena pakume
süsteemi paigaldust ja
asjaajamist elektri üldvõrguga liitumisel.

info tel 5807 2620

lisainfo 505 8906

SILO VALMISTAMISE
TÄISTEENUS:
niitmine,
vaalutamine,
kogurhaagisega massi
korjamine,
tallamine,
katmine.
Info 524 9311

* Käsitöö, kingitused
* Õmblustarvikud
* Lõngad
* Riiete parandus

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

LapiButiik

Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee

Vanametalli kokkuost,
tõstukauto teenus,
metalli lõikamine.

VANAMETALLI
KOKKUOST

Pärnu mnt 67,
Märjamaa
523 4210

* Veo- ja tõstevõimalus

Asume Raplas,
Agrovaru territooriumil
E-R 9-17
L 9-14

Asume Märjamaa
Uus tn 8
(endine automajand)

Tel 505 8637,
www.feralmet.ee

www.taeblaauto.ee
5684 4145

Müüa värskelt lõhutud
küttepuud 30, 40 ja 50 cm
kohaletoomisega. 5665 8013
Lõhutud must lepp. 5190 6548
Müüa lõhutud küttepuud. Küsi
hinda! 510 5221

E–R kell 9–17

Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse puutub, küll koos lehenduse leiame. Rentida tellingud.
laius 1 m, kõrgus 9,7 m. Marko
5399 2362

Lõhutud küttepuud. 509 2933

OST

TEENUSED

Ostan mahla tegemiseks 20 kg
punaseid ja 10 kg musti sõstraid.
5805 4695

KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee
Muruniitmine Märjamaal ja selle
ümbruses. 5911 2746
POTTSEPATÖÖD. Ahjud,
pliidid, soemüürid. 5607 2429
Korstnaladumine, plekid. Pikk
kogemus. 5694 4443

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

TÖÖ
Paekülas asuvasse talusse vajatakse hooajatöölisi. 5668 7247

HALJASTUSTÖÖD
• Haljasalade niitmine,
trimmerdamine ja
hooldus
• Hekkide pügamine
• Puude ja põõsaste
istutamine lõikamine ja
kujundamine
• Võsalõikus
Usin OÜ
554 7270

* Tööriistade, sõiduauto ja
kaubikute rent
* Akende müük, mõõtmine
ja paigaldus
* Kasutatud kodumasinate
müük. Järelmaksu
võimalus

Märjamaa Pärnu mnt 68
5566 9903
Avatud iga päev
www.dracula.ee

Lemmiku kauplus
Märjamaal vajab

PAGARIT.
Nõutav eelnev
töökogemus.
Info 5624 8237
Vajatakse
liinitöölist
sulepesuliinile
soovijatel võtta ühendust
emailil: peeter.lehe@joutsen.com või tel 5699 4421

MÄRJAMAA NÄDALALEHT Märjamaa valla infoleht
Toimetus 78304 Märjamaa Tehnika 11 tuba 10, telefon 489 8842
www.marjamaa.ee
Trükiarv 970 eksemplari
Toimetaja Reet Saar, 5306 5805, reet.saar@marjamaa.ee

