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Märjamaa ja Türi vald vahetasid külaliikumise kogemusi
Märjamaa valla esindus sõitis 12. septembril Türi vallavalitsusse, et vahetada
infot, kuidas mõlemas vallas on külaliikumine korraldatud. Üheks ajendiks sai
asjaolu, et Türi vallas loodi pärast nelja
omavalitsuse ühinemist 2005. aastal külaliikumise ja seltsitegevuse spetsialisti
ametikoht.
MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate
Ühenduse juhatuse esimehe Agu Raadiku sõnul oli külastuse peamine eesmärk
tutvuda Türi valla külaliikumise ja seltsitegevuse spetsialisti ametiülesannetega, kuna selline ametikoht on kogu Eestis
ainulaadne. Märjamaa vallas juhitakse
külaliikumist mittetulundusühingu juhatuse ehk külavanemate kogu abil. See
tegutseb vabatahtlikkuse alusel, palgalist
ametikohta omavalitsuses ei ole, kuid
kontaktisikuna kahe poole vahel on saadud kasutada valla töötajat. Varem tegi
seda Iris Haiba, nüüd on andnud nõusoleku projektijuht Lii Lember.
Türi näited
Türi vallas on 35 küla ja kaks alevit,
valitud on 10-12 külavanemat, mõned ka
mitme küla peale, aga pooled külad on
siiski juhita. „Vald toetab külavanemate tegevust ja vallavalitsusega lepingu
sõlminud külavanem saab ilma kuludokumente esitamata oma tegevuse eest
hüvituseks 2500 krooni aastas, kui on
esitanud oma tegevusaruande,“ selgitas
vallavanem Toomas Marrandi. Vastava
lepingu on sõlminud kolm-neli isikut.
Märjamaa valla pindala 874,18 km²
(pindalalt Eesti suurim vald)
82 küla ja 1 alev
7401 elanikku (31.12.2006 seisuga)
Türi valla pindala 598,82 km²
35 küla, 2 alevikku ja 1 linn
11 256 elanikku (01.01.2007 seisuga)

Külavanemad ei kipu seda tegema, sest kardetakse endale võtta
kohustust, selgitas külaliikumise
spetsialist Riina Trumm. „Kohalikud elanikud aga mõtlevad: kes
saab tasu, las see rabeleb,“ täiendas Karjaküla külavanem Merle
Lepind.
Esmalt oli Türil plaanis moodustada külade nõukoda, aga
nüüd on volikogus 15liikmeline
külaliikumise komisjon, millesse
kuuluvad saadikud ja külaliikumise aktivistid. Paar korda aastas
on ümarlaud sädeinimestele.
Korra aastas korraldab Türi
vallavalitsus tunnustuseks väljasõidu koos lõunasöögiga, et külaliikumise ja seltsielu eestvedajaid
tehtu eest tänada.
Külaliikumist rahastatakse
mõlemas vallas projektipõhiselt,
taotlusi vaatab Türi poolel läbi
kümneliikmeline komisjon, meie
vallas külavanemate kogu.

“Mulle meeldib teie märk ja töötõend, taolised asjad innustaksid meie inimesi ka,”
märkis Türi valla Karjaküla vanem Merle
Lepind.

Märjamaa näited
Agu Raadik tõi välja, et kui Türi vallas on omavalitsuses ekstra ametnik, siis
Märjamaa valla külaliikumine sai tuule
tiibadesse altpoolt tuleva algatuse korras, sest näis, et ühinemisjärgselt pöörati
külade vajadustele liiga vähe tähelepanu.
Tänaseks on moodustatud mittetulundusühendus, mille juhatuse moodustab
13liikmeline piirkondadest valitud külavanemate kogu. Viimasest on saanud vallavalitsusele tugev koostööpartner.
Raadik näitas Märjamaa valla atribuutikat: volikogu poolt ametisse kinnitatud
külavanem saab kord aastas toimuval
külaliikumise tänupäeval kätte raamitud tunnistuse, ametimärgi ja kiletatud
„töötõendi“. Olemas on ka oma logoga
T-särk.

Paaritunnise kohtumise jooksul jõuti
võrrelda kahe valla heakorrakonkursside
tingimusi ja küladele valla eelarves eraldatud summasid, räägiti valla kontorite
töökorraldusest, nagu neid kutsutakse
Märjamaa vallas ja mida Türil nimetatakse valla teeninduspunktideks.
Türi vallavanem Toomas Marrandi
tõdes, et jalgratast pole mõtet leiutada ja
seetõttu on infovahetus kasulik. Külaliikumise ja seltsitegevuse spetsialisti Riina
Trummi arvates andis vestlus kinnitust,
et Türil ollakse õigel teel, samas on vaja
läbi mõelda sümboolika ja külavanemate
tunnuskirjade küsimused.
Agu Raadik kinnitas, et külaskäik andis mõtlemisainet, kuidas meil vallavalitsuse ja külaliikumise kontaktisiku tööd
korraldada.
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Indiaanihõim magduu vallutas Lokuta küla
21. augustil kogunesid Lokuta küla
lapsed kolmeks päevaks Jaagu tallu laagrisse, mille peremees, Lokuta külavanem
Mati Terestal oli selleks hetkeks muutnud
indiaanihõimu Magduu elukohaks. Küla
lapsed olid ennast kenasti ette valmistanud algavaks laagriks ja nägid välja nagu
tõelised indiaanlased.
Indiaanihõimu Magduu pealikeks
olid Mati Terestal ja Taivo Talpas, kes
olid endale valinud ka vastavasisulised
nimed nagu Kolm Kotkast ja Suur Koer.
Lastelegi mõeldi välja nimed, mis nende
endi meelest neid kõige paremini iseloomustaksid, näiteks Kotkasilm, Valge
Nool, Karukütt, Tera Välk jms. Vanim
osavõtja oli neljateistkümne- ja noorem
üheaastane.
Laager algas püstkoja ehitamisega,
mis paari tunni möödudes valmis sai.
Püstkojas viidi läbi indiaanihõimu liikmeks saamise rituaal koos indiaaninime
kinnitamisega.
Laagris õpiti käepärastest vahenditest toiduvalmistamist, mis laste arvates
kujunes väga kasulikuks ja põnevaks.
Küpsetati lõkkekartulit ja kala ning kanamuna, mis apelsinikoortesse panduna
lõkkesse asetati. Toidud maitsesid ime-

Sihtasutus
Loodna Vabaajakeskus
annab teada, et kätte on jõudnud
projektide koostamise ja esitamise
aeg uueks, 2008-ndaks
eelarveaastaks.
Sihtasutus ootab projektide rahastamise taotlusi, mis kajastavad vaba aja
tegevusi, üritusi Loodna piirkonna
kõigile elanikkonna sihtgruppidele.

Indiaanihõimu perepilt
hästi. Samuti õpiti tundma looduse märke, mida kasutada ilmakaarte määramiseks. Käepärastest vahenditest valmistati
ka päikesekellad ja kompassid. Pimeduse
peletamiseks meisterdati õlilambid, mille tegemine kellelegi üle jõu ei käinud,

Taotlused esitada sihtasutuse blankettidel, mis on kättesaadavad kõigis
piirkonna raamatukogudes.
Taotlused saata Sihtasutus Loodna
Vabaajakeskusele aadressil
Teenuse sjk 78103 Rapla maakond
hiljemalt 3. oktoobriks 2007.
Täiendavat infot saab Kaare Tammarult telefonidel 482 5388; 5615 6196.

kuigi pealike poolt oli pisut juhendamist
siiski vaja.
Erilist huvi pakkus väikestele indiaanlastele vibude ja noolte meisterdamine,
millega täpsust lasta. Suurimat osavust
kasutada vibu ja noolt näitas pealik Suur
Kotkas, kes puu külge kinnitatud õunale
esimese lasuga pihta sai.
Selleks, et paluda ilusat ilma järgmisteks päevadeks, võttis Magduu hõim ette
rännaku Suure Magduu hinge juurde, mis
asub Lokuta küla suurima kivi sees. Seal
viidi läbi ka vastavasisuline rituaal. Hõimu palveid võeti kuulda ja liigagi soe ilm
ei lasknud ennast kaua oodata. Viimasel
laagripäeval käidi kalal ning ujumas, mis
väikestele indiaanlastele vägagi meeltmööda oli.
Laagri lõpus jagati igale indiaanlasele
aunimetus, mis teda laagri jooksul kõige
paremini iseloomustas ja peab märkima,
et keegi sellest ilma ei jäänud. Kodudesse tagasimineku ajaks olid väikesed indiaanlased oma rolli niivõrd sisse elanud,
et kaaslaste pärisnimed enam meeldegi
ei tulnud. Igatahes lubasid kõik osalenud
järgmisel aastal tagasi tulla ning indiaanitarkuste õppimist hoolsalt jätkata.
Pealike Kolme Kotka ja Suure Koera arvates möödusid laagripäevad liigagi
kiirtesti ning ettevõtmist võib igati kordaläinuks pidada, mida kinnitasid ka laste rõõmunäod laagri lõpetamisel.
Mati Terestal
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Märjamaa
Vallavalitsuse
istung
4. septembril

kaheks: Lubjaahju ja Tammemaa. jagamise aluseks omanike taotlused.
2. Õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamine: Trahteri maaüksuse jagamine õigusjärgluse alusel.

I. Haridus- ja kultuurivaldkond
1. Esitada seisukoha võtmiseks vallavolikogu kultuurikomisjonile ja kinnitamiseks septembrikuu vallavolikogule
Märjamaa valla raamatukogude kasutamise eeskiri ja Märjamaa valla raamatukogude põhimäärused.
2. Kuna Märjamaa raamatukogus on
koosseis suurenenud, otsustati jätta hoolduspäevad veebruari-, mai- ja septembrikuusse; lastekogus on selleks kuu esimene kolmapäev, põhikogus kuu viimane
kolmapäev.
3. Tähtajaks laekus Varbola kooli
direktori vaba ametikoha täitmiseks üks
taotlus, kandidaat osutus konkursinõuetele mittevastavaks. Tunnistada konkurss
nurjunuks.
4. Seoses konkursi nurjumisega kinnitada Varbola kooli direktori kohustäitjaks Maire Metsalu, tähtajaga üks aasta.
5. Konkurss Varbola rahvamaja juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks
Varbola rahvamaja juhataja palub
end vabastada juhataja ametikohalt
28.09.2007. Seoses sellega kuulutada
välja konkurss, dokumentide esitamise
tähtaeg 27.09.2007, vastav teade avaldada ajalehes Nädaline, Märjamaa Nädalalehes ja valla kodulehel.
6. Teenuse raamatukogu juhataja
korralisel puhkusel oleku ajaks 10.09–
07.10.2007 võtta asendajaks Külliki
Alesmaa.
7. Anti nõusolek mitte esitada augustikuu eest Valgu lasteaiarühma lastevanematele arveid osalus- ja õppevahendite
tasu kohta, kuna elektrsüsteemi renoveerimise tõttu ei olnud võimalik lasteaiarühma augustikuus avada.
Valgu põhikooli direktoril esitada
osalus- ja õppevanendite tasu mittelaekumise kohta vastav eelarve muudatusettepanek.
8. Otsustati lisada III lisaeelarve eelnõusse Valgu põhikooli logopeedile töötasu maksmine.
II. Majandusosakonna küsimused
Maa- ja omandireform
1. Koluta külas asuva katastriüksuse
Algemäe jagamine kaheks katastriüksuseks: Algemäe ja Algemetsa; Põlli külas
asuva Lubjaahju katastriüksuse jagamine

Ehitusvaldkond
1. Anti välja ehitusluba ASile MERKO EHITUS (pumpla ja veemahutid aadressil Oru tn 10, Märjamaa).
2. Anti välja ehitise kasutusluba: Siseministeeriumile – politseimaja Sauna
1A Märjamaa alev; suvila Maidla külas;
kuus ehitist Tolli külas.
3. Anti luba sauna ehitamiseks Rangu
külas.
4. Anti välja projekteerimise tingimused elamu projekteerimiseks Nõmmeotsa
külas.
5. Hinnapakkumise Varbola lasteaia
viie välisukse paigalduseks esitasid AS
ITIPLAST ja FELISTRA AS. Tunnistada edukaks AS ITIPLAST – pakkumine
koos käibemaksuga 113 680 krooni.
6. Hinnapakkumise kutsed Haimre
rahvamaja renoveerimiseks saadeti neljale firmale, tagasiside saadi OÜlt VEXON
EHITUS, pakkumine koos käibemaksuga
371 228 krooni.
Firma kinnitada edukaks pakkujaks,
õigusosakonnal sõlmida töövõtuleping
pärast vallavolikogus III lisaeelarve vastuvõtmist. Esindajateks töövõtulepingusse määrata ehitusspetsialist Helgi Tammaru ja rahvamaja juhataja Eha Kaljusaar.
Keskkonnaküsimused
1. Murro kinnistu I maatüki, asukoht Käriselja küla, alghinna kinnitamine
Keskkonnaspetsialist Mati Erik tutvustas maa maksumuse määramise akti.
Maatüki suurus 3,06 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa, maa maksustamishind
23 580 krooni.
Kinnitada müügi alghinnaks 26 000
krooni, vastav ettepanek esitada seisukoha võtmiseks vallavolikogu majandus- ja
eelarvekomisjonile ning septembrikuu
vallavolikogule.
2. Anda kooskõlastus Tallinna Teede
Aktsiaseltsi esitatud taotlusele Mustu II
kruusakarjääri uuringuruumi teenindusala plaani kooskõlastamiseks.
3.Info: RMK on välja töötanud metsatee avalikuks otstarbeks kasutusse andmise lepingu vormi.
III. Rahandusküsimused
1. Toimus 2008. aasta alaeelarvete
kulude piirmäärade ja alaeelarveprojektide koostamise arutelu.
2. Märjamaa valla 2007. aasta III lisa-
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eelarve II lugemine
Rahandusosakonna juhataja Lea Laurits tutvustas vallavolikogule esitatavat
eelnõu. Ettepanek täiendada lisaeelarvet
veel järgmiste taotlustega:
• Mardi I ja Murro kinnistutele metsamajanduskava koostamine 7500.• Majandusosakonna juhataja taotlus
+ lisavajadused seoses ülekuluga haljastusele 90 800.• Pargi tänavale ühe lisavalgusti paigaldamine 24 900.• Märjamaa kalmistud (majandamisja personalikulud) 30 800.• Majandusosakonna juhataja taotlus, hulkuvate loomadega seotud tegevus
30 000.• Majandusosakonna juhataja taotlus,
Hobulaiu puhkebaasi majandamiskulud
12 200.• Valgu põhikooli taotlus lasteaiarühmale voodipesukomplektide ostmiseks
3500.• Haimre põhikoolile ühe klassikomplekti mööbel (tervisekaitse riikliku järelvalve akt) 20 000.• Haimre rahvamaja renoveerimine
371 228.• õpilasveo eriliinidele 159 000.• Valgu põhikooli logopeedi töötasu
37 400.Varbola lasteaia Muumi välisuste vahetus lisada võimalusel IV lisaeelarvesse
(113 680 kr) või lahendada koos lasteaia
ruumide remondiga, sel teemal arutelu
jätkata.
Esitada III lisaeelarve eelnõu vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjonile
ja septembrikuu vallavolikogule.
3. Peatada majandusosakonna haldusalas kaupade ja teenuste ostmine seoses
kinnitatud alaeelarvete ülekuluga.
IV. Sotsiaalküsimused
1. Määrati hooldajad kahele raske
puudega isikule ja vormistati hooldjatoetuse maksmine.
2. Eraldati täiendavat sotsiaaltoetust
3464 krooni (lastele riiete ostmine, toimetuleku tagamine).
3. Hüvitati lasteaiatasud.
4. Täiendavat toetust maksta 11 puudega inimesele, kokku summas 8877.30
(ravimid, transpordi hüvitamine, toimetuleku tagamine, küttepuude ostmine).
V. Õigusosakonna küsimused
1. Pakkumise Kohatu külas asuvale
Mardi I kinnistule ja Murro kinnistule metsamajandamiskava koostamiseks
esitasid: Metsabüroo OÜ, Prevista Baltic OÜ, Metsaeksperdi Metsakorralduse
OÜ.
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Gümnaasiumi lapsevanemate üldkoosolek oli rahvarohke
Märjamaa gümnaasium korraldas 12.
septembril lastevanemate üldkoosoleku,
kus loenguga „Kasvame koos“ esines
psühholoog Ene Raudla. Ta kutsus vanemaid harima end perekoolis. Juhtumisi
algabki soovitatud koolitus oktoobrikuus
Märjamaa sotsiaalabikeskuses.
Direktor Andres Elmik avaldas rahulolu, et üldkoosolekule kogunes umbes
140 täiskasvanut.
Ta andis ülevaate õppeaasta algusest.
Õpilaste arv on paljude aastate järel langenud alla 700: nüüd on koolis 694 last,
neist 337 tüdrukut ja 357 poissi.
Saksa keele õpetaja Inge Voolaid ja
vene keele õpetaja Aino Hallas jäid pensionile. See paneb eriti suure koormuse
Ülle Kasemaale, kes nüüd ainsana saksa
keelt õpetab. Suure koormusega töötavad
tänavugi matemaatikaõpetajad, aga juba
järgmisest aastast hakkab klassikomplekte ja sellega seoses ka neid tunde vähemaks jääma.
Kuna senine huvijuht Maire KingAlgus lk 3
Tunnistada edukaks pakkujaks Metsabüroo OÜ, pakkumise kogumaksumus koos
käibemaksuga 7438.90 krooni.
Sõlmida töövõtuleping pärast vallavolikogu poolt III lisaeelarve vastuvõtmist, töövõtulepingusse määrata valla esindajateks
keskkonnaspetsialist Mati Erik (Murro kinnistu) ja vanemmaakoraldaja Paul Helliste (
Mardi I kinnistu).
2. Märjamaa rahvamaja renoveerimisprojekti muudatusprojekti töö üleandmise tähtajaks oli 31.08.2007, AS Kommunaalprojekt
palub töö üleandmise tähtaega pikendada.
See toimub kahes osas: 10.09.2007 annab
AS Kommunaalprojekt tellijale muudatusprojekti (v.a konstruktsiooniosa) ja 24. 09.2007
kogu töö.
VI. Vallavanem
1. OÜ Märjamaa Vesi edaspidine tegevus
vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisel
Vallavanem Eero Plamus: valla mitmes
asulas on vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd lõpetatud või lõpukorral.
Ettepanek on valmis objektid rendile anda
osaühingule Märjamaa Vesi, kes hakkaks
haldama vee-operaatorina vee- ja kanalisatsiooniobjekte kogu valla territooriumil ning
sõlmiks hooldusteenuse lepingu aktsiaseltsiga
Matsalu Veevärk.
Üle vaadata olemasolevad lepingud korteriühistuga 74 Valgus, FIE Arne Raadikuga

sepp hakkas juhatama I klassi, on see
koht vaba ja kool otsib töötajat. Direktor avaldas lootust, et nüüd hakkab eriti
aktiivselt tegutsema õpilasomavalitsus,
sest enam pole huvijuhti, kes palju tööd
ise ära tegi. Uus ÕOV juht on 12 a klassi
õpilane Maarja- Liisa Oldekop.
Samal õhtul kogunenud gümnaasiumi hoolekogule andis Elmik ülevaate tänavustest kordaminekutest. 3. ja 6. klassi
tasemetööde kokkuvõttes sai Märjamaa
gümnaasium maakonnas 3. tulemuse Rapla ühisgümnaasiumi ja Valtu põhikooli
järel (tavaliselt on selle nimekirja eesotsas põhikoolid).
Hea saavutus oli kaheksa tantsurühma ja kahe koori osavõtt koolinoorte laulu- ja tantsupeost, arvukas Märjamaa õpilaste käsitööde ja kunsti eksponeerimine
üleriigilisel õpilastööde näitusel.
Mullune hariduselu aastapäeva tähistamine pälvis hea vastukaja. Tänavu pole
kavas suurt pidu pidada, kuigi põhjuse
võiks ju leida – 1. septembril 1967 algas

õppetöö kooli vanas osas.
Hoolekogu pooldas kahe õpetaja esitamist aasta õpetaja võistlusele. Sellega
seoses pidas hoolekogu vajalikuks tublisid tegijaid senisest enam tunnustada.
Direktor sõnas, et loodab juhifondi võimalustele, mis valla eelarvesse on järgmisest aastast kavandatud.
Õpilaste toidupäeva maksumus on
endiselt 14 krooni. Meie sööklas pole üldise hinnatõusu tõttu portsud väiksemaks
jäänud, nagu mõne linnakooli sööklas
kurdetakse.
Pidevalt koos lastega einestav õppealajuhataja Lia Puhm kinnitas, et õpilased söövad pakutud toite hästi ja õppeaasta alguse pikad järjekorrad sööklas
võib panna käivitamisraskuse arvele. Just
5. klassi õpilastel tuli kohaneda sellega,
et neil ei ole enam toit lauale pandud,
vaid tuleb järjekorras seista ja kandikuga
liikuda.

Kastis ja Orgita Elamuga ning selgitada, mis
saab Valgu vanast katlamajast.
Võtta info teadmiseks. Edaspidiseks aruteluks: OÜ Märjamaa Vesi tulevikunägemus
vee-operaatorina, arenguplaan, koosseisud.
2. Teede ja tänavate remont 2007. aastal
Ettepanek lisada arutelude tulemusel
Märjamaa valla arengukavva ja materiaalste varade soetamise ja renoveerimise kavva
täiendavalt teed ja tänavad, kus ei toimu külmavee- ja kanalisatsioonitorustiku projektiga
kaevetöid.
Need on: Kasti asula tee, Haimre Rahvamaja tee, Teenuse asula tee, Metsanurga
tänav, Raua tänav ja Raua põik, nimetatud
teedel teostada tänavu remonttööd. Vastav
täiendus esitada seisukoha võtmiseks vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjonile ja
septembrikuu vallavolikogule.
3. Märjamaa raamatukogu taotleb elektriinstallatsioonitööde teostamist vastavalt tööinspektsiooni ettekirjutusele. Hinnapakkumine võetud OÜlt Madexe, pakkumine 94 435
krooni.
Jätkata arutelu.
4. Määrata vallavalitsuse liikmeks kinnitatud Iris Haibale makstava hüvitise suuruseks 3000 krooni.
Esitada seisukoha võtmiseks vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjonile ja septembrikuu vallavolikogule.
5. Info
• Eesti Linnade Liidu Büroo soovib külla
tulla, oleme nõus vastu võtma 31.oktoobril

2007.
• Riigikontrolli aruandega on võimalik
tutvuda Amphoras.
VII. Projektijuht
1. Märjamaa alevis Oru tänav 1 kinnistu
detailplaneeringu lähteseisukohtade punkt 6.2
muutmine
Jätta välja Tallinna Tervisekaitse Raplamaa osakonna kooskõlastus, kuna tervisekaitseinspektsioon ei teosta enam riiklikku järelelvalvet toiduohutuse osas alates
01.07.2007.
VIII Vallasekretär
1. Jõeääre külavanem Aile Pajula palub
luba külalipul valla vapi kasutamiseks
Vappi mitte kasutada, kuna vapivärvid ei
sobi lipu kavandil oleva värvikombinatsiooniga.
VIII. Vallavalitsuse liige Iris Haiba
1. Vaja on vastu võtta valla uus arengukava, mis oleks koostatud vähemalt aastani
2010, et oleks võimalik toetusi taotleda Koit
programmist. Koit-kava koostatakse oktoobris. Arengukava vastuvõtmisega on kiire.
Küsimusega tegeleda, arengukava menetlusse kaasata ka projektijuht Lii Lember.
2. Info: arendustöötajate õppereis Tartumaale toimub 13.–14.09 (maavalitsuse ametnikud, vallavanem, projektijuht).

19. september 2007
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“Kunstniku elu” ei jäta lugejat ükskõikseks
LUGEMISSOOVITUS
Kirjastus SEJS andis hiljuti välja trükitehniliselt väga ilusa ja sisult ülimalt
põhjaliku teose „Kunstniku elu“ / „The
maestro`s Touch“, mis tutvustab eesti
tippdirigendi Neeme Järvi elu. Tekstid
on nii eesti kui inglise keeles, kaasas on
ka kaks CD plaati Järvi dirigeeritud teostega. Raamatu lõpus on nimekiri Järvi
heliplaatidest heliloojate alfabeetilises
järjekorras (1893–2007).
Palju on kasutatud tsitaate arvustustest, mis muusiku loomingulist omapära
välja toovad. Kiidetakse tema oskust orkestrist parim välja võluda ja pana esitatavasse muusikasse sära (kõik, mida
Neeme puudutab, muutub muusikaks,
dirigent on spontaanne ja huvitav, tal on
õige tunnetus näpuotstes jne).
Eriti tahaks kiita häid fotosid, mis lugeja teksti juurde viivad. Kaanel on Neeme Järvi „rahvusvärvides“ – valge särk,
must kuub, sinine rätik rinnataskus – ja
talle nii iseloomuliku avala naeratusega,
mis otse kutsub teost edasi avastama.
Varsti vaatavad kahe lehekülje suuruselt
fotolt vastu maestro käed, mis suudavad
esitatavasse muusikasse erilise hinguse
anda.
Ilmekate fotode rida jätkub raamatu
lõpuni, millest avaneb selgelt Järvi kui
pühendunud ja särav dirigent, aga ka
tema muusikale elava pere soojad omavahelised suhted.
Kaks sõpra
Teose tõi toimetusse Neeme Järvi sõber Robert Kasemägi, kellele maestro pühendusega teose kinkis. Kasemägi soovis
teose ilmumist meie kandi lugejate hulgas teadvustada, sest maailmanimega
dirigendil on kokkupuuteid ka Märjamaa
vallaga: Paeküla algkoolis alustas väike
Neeme sõja lõpus oma kooliteed.
Lehekülg 220 kajastab aga kahe muusiku sõprust. Järvi sõnul on Robert ainuke
inimene, kellega ta on aastaid kirjavahetust pidanud. Ta leiab, et kui need kirjad
ükskord avaldada, oleks see ütlemata põnev lugemine.
Kahe sõbra kontaktid on pidevad: Robert saadab enamasti fakse, Neeme helistab ja siis aetakse pikalt juttu.
Järvi musikaalsus avaldus varakult.
Neljaselt õppis ta mängima ksülofoni,
seejärel õppis lastemuusikakoolis. Tallinna Muusikakooli lõpetas ta löökriistade
erialal 14aastaselt, koorijuhina 18aastaselt. Seejärel tuli Leningradi konservatoo-

rium. Ema
toetas igati
poja muusikuks saamist
ja nõudis, et
ta korralikult
harjutaks.
V e e l
koolipoisina
käis Neeme
pidevalt õhtuti teatris,
kus 12 aastat vanem
vend Vallo
oli Estonia
noor
dirigent. Juba
siis
aitas Muusikutest sõbrad Robert Kasemägi ja Neeme Järvi.
Robert Ka- Repro teosest “Kunstniku elu”
semägi poiResidentie Orkesti peadirigendina.
sil ka koolitükke ette valmistada. Hiljem
Oma kavadesse on Järvi järjekindlalt
töötasid nad koos Eesti Riiklikus Süm- võtnud Eesti heliloojate loomingut. Ta
fooniaorkestris, kus Järvi oli peadirigent leiab, et hea kultuur ja kunst ongi need,
ja Kasemägi metsasarvemängija.
mida Eesti saab maailmale pakkuda.
Peatuskoht Märjamaal
Raamatu esitlusele teatri- ja muusikamuuseumis oli kutsutud ka Robert Kasemägi. „Taolistel üritustel on alati palju
rahvast, saime küll Neemega kokku, aga
eriti rääkida ei saanud,“ jutustas Kasemägi. Maestro pakkus välja, et heameelega
peatuks ja ööbiks ta oma pereliikmetega
sõbra juures Märjamaal, kui sõidab Pärnusse aukodaniku tiitlit vastu võtma. Mis
sai Robertil selle vastu olla. Külalistele
pakuti kodus valmistatud roogi, mida
maailmakodanik rõõmuga sõi, sest niisuguseid toite ta suurlinnades ei saa. Järvi
olnud väga rahul, et sai ühe õhtu rahulikult olla, ilma et ajakirjanikud ja fotograafid sabas poleks.
Karjäär ja eestlus
Kui Järvid 1980. aasta alguses Nõukogude Liidust lahkusid, vaikiti maha
Neeme Järvi nimi: tema juhatatud teoseid
raadios mängides ei nimetatud enam dirigenti. Järvi läks tundmatusse, aga töötas
end Ameerikas kiiresti üles. Juba 1987.
aastal kirjutas Daily Newsis Bill Zakariasen, et varem Läänes tundmatu mehe dirigendikarjäär on üks suuremaid fenomene
viimase aja muusikaloos. Oma muusikutee jooksul aastatel 1954–2007 on Järvi
juhatanud üle 150 orkestri. Pikalt oli ta
Göteborgi ja Detroiti sümfooniaorkestri
peadirigent. Aastast 2005 on New Jersey
sümfooniaorkestri peadirigent ja muusikadirektor ja alustas Hollandis, Haagis

Sama järjekindlalt on ta kogu aeg rõhutanud, et on eestlane. Nende peres hoitakse
eesti keelt.
Järvi side Eestiga on ka sel moel, et
tal on siin oma suvemaja. Juba mitme
aastakümne eest Kirbu jõe äärde ehitatud suvilat kahjustas mõne aasta tagune
suurvesi tõsiselt. Perekond otsustas maja
taastada, kuid lasi selle tugevamaks ja
suuremaks ehitada, et kogu nende suur
pere siia ära mahuks.
Imeline muusika
Robert jutustas kohtumisel sõbrale,
et Märjamaa muusikaelu ei seisa praegu
tugevatel jalgadel. Neeme Järvi leidis:
kui lapsevanemad mõistavad, et muusika
õilistab hinge, muusika kasvatab kultuuri, muusika kuulub hariduse juurde juba
ammustest aegadest, siis peaksid nad
oma lapsi sundima muusikat õppima, eriti veel hetkedel, kui lastel kipub tahtmine
otsa saama.
Ta innustas Kasemäge kirjutama kohalikus lehes muusika olulisusest: siis
oled teinud suure heateo. Robert Kasemägi nõustub: „Igaüks ei pea saama solistiks, aga kui inimene tunneb muusikat,
on see suur väärtus.“
Hakatuseks võib igaüks lugeda Neeme Järvist kirjutatud raamatut ja veenduda, kui pühendunult teenib Neeme Järvi
muusikat. Kallis ja kaunis teos on suurepärane ja väärtuslik kingitus. “Kunstniku
elu” on tellitud ka Märjamaa raamatukokku, kuhu jõuab lähiajal.
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Uus näitus Märjamaa
lastekogus
Alates reedest on lastekogus (Tehnika
tn 11) vaatamiseks välja pandud Märjamaa muusika- ja kunstikooli õpilaste
tööde näitused.
Kadri Saare, kes lõpetas kevadel
kirjakooli, loomingust saab vaadata kalligraafias teostatud kirjakooli töid. Kalligraafia ehk kunstiliselt kirjutatud kiri
nõuab tegijalt tundlikku kätt, püsivust ja
harjutamist, mida noore kirjakunstniku
töödest ka õhkub. Kadri tööd valmisid
Kersti Koka juhendamisel.
Veel rõõmustavad silma Anne Aaspõllu õpilaste Siiri Raavi, Victoria Saluste,
Helina Soomre ja Grete Vaikmaa eritehnikas valminud tööd, mis osalesid suvel
10. noorte laulu- ja tantsupeo „Ilmapuu
lävel“ toimunud kunstinäitusel Tallinnas.
Raamatukogus saab näha veel Anne
Muinaste õpilaste Marili Lemberi, Diana
Ossipova, Ermo Helliste ja Madis Reose
rõõmsavärvilisi pilte.
Näitus jääb raamatukokku oktoobri
lõpuni.

KASUTATUD RIIDED abivajajaile
neljapäeval, 20. septembril
kell 10.00 -16.00
sotsiaalabikeskuse saalis.

21. septembril ei toimu Märjamaa
vallavalitsuses kutsenõustaja
Merike Hintsi vastuvõttu.
Uuesti olete teretulnud 28. septembril.
5393 1314

Vajame 1 noorsootöötajat
(1 koht) Sipa noortekeskusse,
1 noorsootöötajat (1 koht)
Varbola noortekeskusse ja
1 noorsootöötajat (0,5 kohta)
Märjamaa noortekeskusse.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia saata
15. oktoobriks 2007 aadressil:
Märjamaa Valla Noortekeskus,
Märjamaa, Sauna 2, 78301.
CV ja avalduse võib saata ka
pille.rokk@marjamaa.ee
Info telefonil 53011419

Märjamaa Muusikaja Kunstikool
Septembrikuus on võimalik
kolmapäeviti ja laupäeviti
õppida
KERSTI KOKA juhendamisel
animafilmi tegemist
arvutiprogrammi
Monkey Jam kaasabil.
Õppus tasuta

19. september 2007
Lisainfo ja registreerumine
telefonil 5569 1413 Kersti Kokk
Oktoobrikuust jätkab tööd
KIRJAKOOL
Oodatud igas eas
kalligraafiahuvilised
Juhendaja
KERSTI KOKK
Info ja registreerumine 5569 1413

Hei, Paulad!

VALGU RAHVAMAJAS

Tegevusrohke aasta ja
suvepuhkus on seljataga.
Möödas on Paula juubel ja Pori
laulupäev Soomes, jalgrattaretk
ja piknik Paeküla Postijaamas,
Märjamaa päevad, lisaks teisigi
esinemisi ja ettevõtmisi.

Naiskoor LOOTUS
ootab oma ridadesse
vanu lauljaid tagasi ja
uusi lauljaid juurde.
Proovid toimuvad teisipäeviti
algusega kella 18.30

Tuleme kokku 24. septembril,
ikka kell seitse,
ikka vanas kohas.
Kõik lauluhimulised sõbrannad
on teretulnud!
Ees ootab tegus lauluaasta.
Koduperenaised, -peremehed,
pensionärid!

Ootame teid
Valgu rahvamajja
25. septembril kell 15.00
• kuulame lauljaid ja laulame
kaasa

♫ ♪♫ ♪♪♪ ♫ ♫♪ ♪♫♫ ♫♪♪ ♪♫ ♪♪
Seenioride segakoor LINDA
ootab oma ridadesse uusi lauljaid.
Proovid teisipäeviti algusega 15.30.
LASE OMA LAULUHÄÄL VALLA!

• vaatame tantsijaid ja tantsime
ise ka
• ohoo! üllatuskülaline pealinnast
• peame plaane tulevikuks,
ootame ettepanekuid
Võta kaasa sõber,
väike suupiste ja 15 krooni
TULE KINDLASTI!

EAKATE PÄEVA
TÄHISTAMINE

Märjamaa alevijooks
19. septembril 2007

Pühapäeval, 7. oktoobril
kell 15-18
Märjamaa gümnaasiumi
sööklas

17.30 VÄIKE RING:
kuni 6- ja kuni 8-aastased

Eelregistreerimine Märjamaa
vallavalitsuse sotsiaalosakonnas
(Tehnika 11, tuba 16) või
telefonil 4821790
kuni 28. septembrini.
Palun teatada ka transpordivajadusest.

18.00 KESKMINE RING:
kuni 10- ja kuni 12-aastased
18.30 SUUR RING:
kõik ülejäänud
Parimatele auhinnad,
kõigile diplomid

19. september 2007

Kodumaine uudisfilm läks tühjale saalile
Pühapäeval lõppes läbikukkumisega Märjamaal uue Eesti filmi linastus
„Mis iganes, Aleksander“, mida käis
vaatamas kolm inimest. Välja oli kuulutatud kolm seanssi, millest kaks jäi
publiku puudumise tõttu ära.
Gümnaasiumi lõpetava noormehe
eneseotsingu lugu on igati väärt, et seda
näiteks klassiga koos vaadata ja pärast
analüüsida.
Aleksander on andekas noormees, kes
ei tea, mida oma eluga pärast keskkooli
lõpetamist peale hakata. Mõtted karjäärist, perest, ülikoolist või sõjaväkke minekust tunduvad talle võõrana. Teda justkui ei huvita miski. Õnnetuseks ei oska
oma pojale nõu anda ka ta vanemad.
Aleksander on aastaid kõrvalt jälginud, kuidas elavad teised inimesed, ning
jõudnud arusaamisele, et ei taha saada
nende sarnaseks. Ta tahab teistsugust elu.
Aga millist just, seda ta ei tea veel. Siinkohal tuleb poisile appi tema onu (Arvo
Kukumägi), kes sõidutab nooruki Võrumaale oma venna mõisa, kus pesitseb
geeniuste ja hullude seltskond, kellele
Gordoni Perekool alustab
7. oktoobril kell 15.00
Märjamaa Sotsiaalabikeskuse
ruumides (Veetorni 4)
lastevanematele suunatud
koolitustsüklit, milles käsitletakse
teemasid:
• kuidas kuulata last nii, et ta tajub,
et teda mõistetakse,
• kuidas rääkida lapsega nii, et ta
sind mõistaks,
• kuidas seada peres reegleid nii, et
lapsed neid järgiksid,
• kuidas lahendada konflikte võimu kasutamata nii, et keegi ei
kaotaks,

Politseiteated
10.09 kella 16.50 ajal lükkas Märjamaa alevis Pärnu maantee ja Metsa tänava ristmiku juures 15aastane poiss 1948.
aastal sündinud meesterahva põõsastesse ning hoidis kannatanut niikaua kinni,
kuni 17aastane poiss kannatanu taskud
läbi otsis ja võttis ära 500 krooni. Alustatud on kriminaalmenetlust ning mõlemad
alaealised on kuriteos kahtlustatavatena
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ükski müsteerium ei tekita probleeme.
Jaak Prints nooruki rollis teeb usutava
näitlejatöö, karismaatiline ja nauditav on
Arvo Kukumägi. Pärast vaatamist võib
igaüks arutelda edasi filmi moto teemal:
kas võib minna liiga kaugele, otsides endale elu?
Hans Veimann püüab Märjamaale
tuua uusi kodumaiseid ja teisigi väärtfilme nii ruttu kui võimalik. Nimetatud
noorte autorite looming esilinastus 7.
septembril ja poolteist nädalat hiljem oli
juba meie kinos. Märjamaa jaoks tegi
tootja Luxfilm veel ekstra koopia. Paraku ei saanud ta plakatite ja koopia saatmise kulusidki piletirahast tagasi.
Veimann leiab, et kahjuks tuleb väärtfilme vaatama vähe publikut, menukid
on õudus- ja löömafilmid. Ka eelnevalt
palju tutvustamist leidnud „Laulev revolutsioon“ kogus Märjamaal kahe seansiga vaid üheksa vaatajat.
Märjamaa Nädalaleht üritab hakata
järjekindlamalt avaldama väärtfilmide
sisututvustusi – teeme proovi, kas see aitab võimalikke huvilisi kinno tuua.
• kuidas lahendada erinevatest
väärtushinnangutest tulenevaid
erimeelsusi.
Koolituse läbiviija on Nelly Randver.
Koolitus toimub kaheksal järjestikusel
pühapäeval ja kestab korraga 3 tundi.
Koolitusgrupis on 12-15 inimest. Osalustasu on 300 krooni, võimalik on
taotleda vallapoolset toetust.
Koolitusel osalemiseks palume
võtta ühendust hiljemalt 21. septembriks valla sotsiaalosakonnaga
telefonidel 489 8845; 5305 1085 või
saata elektronkiri aadressile sirje.
praks@marjamaa.ee.

kinni peetud.
9.09 kella 22 paiku viskas seni kindlakstegemata isik kiviga puruks Märjamaa alevis Tehase tänaval maja ette
pargitud sõiduauto Seat Altea esiklaasi.
Lõhkumisega tekitatud kahju selgitamisel.
Kaire Kozlova
Rapla politseijaoskonna infojuht

FILMITUTVUSTUS

“Edith Piaf - elusse armunud”
Edith Piafi keerulisest ja traagilisest
elust jutustav „La Vie En Rose“ on klassikaline eluloofilm omanäolisest ja ikooni
staatusesse tõusnud kunstnikust, jutustatud läbi unustamatu laulja esitatud šansoonide. Belleville’i agulitänavatelt New
Yorgi kuulsaimatesse kontserdisaalidesse kulgenud Edith Piafi elu iseloomustas
võitlus, olgu siis laulmise, ellujäämise,
armastuse või õnne eest.
Sündinud äärmises vaesuses, ümbritsetud tänavaartistidest ja prostituutidest,
sai Piafist tänu oma maagilisele häälele
staar siin- ja sealpool Atlandi ookeani.
Oma lühikese kasvu ja närvilise meelelaadi tõttu pälvis ta juba varakult hüüdnime Pariisi Varblane. Tema pöörased
armu- ja sõbrasuhted meelelahutusmaailma suurte nimedega olid seltskonnakroonikute meelisteemad. Elu armastuse
Marcel Cerdani traagiline hukkumine,
sellele järgnenud morfiinisõltlus, autoõnnetus, haigestumine vähki ning varane
surm tegid Piafist klassikalise kangelanna, keda ümbritseb tänini ikooni oreool.
Režissöör: Olivier Dahan
Osatäitjad: Marion Cotillard, Sylvie
Testud, Emmanuelle Seigner, Gérard Depardieu, Pascal Greggory jpt

“Väljapääs”
Thomas Skepphult (Mads Mikkelsen) on rikas, tal on kaunis abikaasa ja
armastav perekond ning kindel maine finantsringkondades. Ta on harjunud riske
kalkuleerima kõiges, olgu tegu perekondliku lauamängu või mitmemiljoniliste
tehingute sõlmimisega. Ning alati peab
olema olemas ka väljapääs.
Kogu senine ilus elu variseb kokku
päeval, mil ta äripartner leitakse tapetuna ning mõrvarelval on Thomase sõrmajäljed. Korraga on kaalul kõik, mis tema
jaoks tähtis oli: ta karjäär, perekond, maine ja elu.
”Väljapääs” on järjekordne ilmekas
näide Skandinaavia filmikunsti järjest
tõusvast tasemest.
Osades Mads Mikkelsen (”Casino
Royale”, “Pärast pulmi”), Alexander
Skarsgård (”Kill Your Darlings”), Samuel Fröler (”Octane”), Kirsti Torhaug (”En
Liten tiger”) jt.
Lavastas Peter Lindmark (”9 mm”).
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AS RAKE otsib töötajaid
Kernus asuvasse tootmistsehhi:

• LIINITÖÖLINE
• LUKKSEPP
• ERIDETAILIDE VALMISTAJA
Info 5300 3411
rake@rake.ee

Kernu Kärukeskus pakub tööd

JÄRELKÄRUDE MONTEERIJALE JA
MÜÜJALE
Kasuks tuleb tehniline taiplikkus, ATV-de hooldamise
teadmised, keevituse tundmine.
Sobiv kandidaat oleks: nooremapoolne, aus, kohusetundlik
ning kiire õppija.
Omalt poolt pakume: väljaõpet kohapeal, huvitavat tööd ja
korralikku palka. Töökoht asub Kernus.
Tööle asumise aeg: septembri teine pool.
Kontakt: rene@nonikeskus.com
Kasti küla AIP on avatud alates 17. septembrist
tööpäeviti kella 9 – 17
lasteaed Karikakar ruumides

19. september 2007

MIHKLIPÄEVA TALGUD
Sillaotsa Talumuuseumis
29. septembril 2007 algusega kell 12
REHEPEKS:
• mõisaaegne rehepeks vartadega ja kootidega (pintadega)
• talude algusaegne rehepeks hoburehepeksumasinaga
(hobuseid asendavad inimesed) ja tuulikuga vilja tuulamine
• kolhoosi algusaastate aegne vilja masindamine Maiste
talust 1949. aastal rekvireeritud rehepeksumasinaga
VILTIMISE TÖÖTUBA (juhendab Liivi Miil):
• lambavilla kraasimine
• omakraasitud villast ja värvilisest heidest ussi, palli jne
viltimine
• nööri rullimine
• nunotehnikaga tutvumine
• loomade viltimine
• pisidetailide valmistamine
• õmmeldud kroonlehtedega lillede tegemine
KERAAMIKA TÖÖTUBA (juhendab Piret Marks):
• erinevate savide kasutamine
• võimalus käsitsi voolida
• oma ideede teostamine savist
• võimalus proovida potitreid
NB! Omavalmistatud esemed põletatakse hiljem
anagaama-tüüpi kõrgkuumusahjus.
Töötubades kasutatavate materjalide eest tasub Sillaotsa
Talumuuseum.

TIMBERSTON EHITUS OÜ
Timberston Ehitus OÜ on spetsialiseerunud toru,- maaparanduse- ja
teeehitustöödele. Oleme väikefirma, kus on ühendatud kiire juhtimine, kogemustega töömehed ja pikaajaline tegevuse eesmärk.
Kasuks tuleb:
Vajame oma meeskonda:
• Nivelleerimisoskus
• Autojuhilubade olemasolu
VÄLISTRASSIDE EHITUSTÖÖLISI • Jooniste lugemise oskus
Kelle peamisteks tööülesanneteks
on
EHITUSTÖÖDE OBJEKTIJUHTI
• Vee-ja kanalisatsioonitrasside
Kelle peamisteks tööülesanneteks
paigaldustööde teostamine
on
• Teede-ja maaparandussüsteemi• Ehitustööde juhtimine objektil
de ehitustööd
• Ehitustööde kvaliteedi ja ajakava
kontrollimine
Nõudmised kandidaadile:
• Objektide varustamine materjali ja
• Põhiharidus
tehnikaga
• Meeskonnatöö tegemise oskus
• Projekti lugemine ja täitedokumen• Korrektsus ja kohusetundlikus
tide täitmine
• Tööohutuse tagamine objektil

Nõudmised kandidaadile:
• Kutse- või keskharidus
• Vastava töö tegemise kogemus
• Meeskonna juhtimisoskus
• Korrektsus ja kohusetundlikus
Kasuks tuleb:
• Ehitusalane töökogemus
• Nivelleerimisoskus
• Autojuhilubade olemasolu
Pakume Sulle:
• Korraliku töötasu
• Transporti tööle
• Eneseteostamise võimalust
• Meeldivat töökeskkonda

CV ja/või sooviavaldus palume saata e-posti aadressil: info@timberston.ee
või aadressil Timberston Ehitus OÜ Märjamaa, Pärnu mnt 75a.
Lisainformatsioon telefonil 5661 1206

19. september 2007

Märjamaa Vallavalitsus teatab
Märjamaa Vallavalitsuse 11. septembri 2007 korraldusega nr 1031 on
algatatud Märjamaa vallas Põlli külas
Oruniidu ja Oruvälja kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu
eesmärgiks
on kinnistute jagamine elamukruntideks ja maa sihtotstarbe muutmine
elamumaaks. Planeeringuga määratakse kruntide ehitusõigused, liikluse
korraldamine, kommunikatsioonide
asukohad, keskkonnatingimuste seadmine, haljastuse ning heakorrapõhimõtted.
Oruniidu kinnistu
(50401:005:0119) pindala - 5,64 ha;
Oruvälja kinnistu (50401:005:0120)
pindala - 5,36 ha.
Töökas naine on avatud uutele
tööalastele väljakutsetele. Põhilised
töökogemused vahetuse vanemana
(Tallinna lennujaamas toitlustuse
vallas). Teretulnud ka pakkumised,
kus vaja juurde õppida.
Suhtlen vene ja inglise keeles,
tunnen tavakasutaja tasemel arvutit.
Pakkumised saata liisbell@hot.ee
või helistada 5397 2589.

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti
tööde kava Märjamaal
17.-23. september 2007
Torustike ehitus: Mulla tänav
Torustike ehitus: Toominga tänav
Torustike ehitus: Aia tänav
Torustike ehitus: Viilu tänav

Alates 17.09.07-21.09.07 on
Viilu tänav suletud päevasel
ajal. Õhtuti on tänav
liikluseks avatud.
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MÄRJAMAA VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

VARBOLA RAHVAMAJA
JUHATAJA
vabaneva ametikoha täitmiseks.
Nõuded kandidaadile:
• kultuurialane kõrg- või keskeriharidus või muu kõrg- või keskeriharidus
• töökogemus kultuurivallas
• juhtimiskogemus
Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega esitada
hiljemalt 24.09.2007 aadressil:
Märjamaa Vallavalitsus
Tehnika 11 MÄRJAMAA 78301
Rapla maakond

Seoses töömahu suurenemisega
võtab Timberston OÜ tööle

EKSKAVAATORILAADURIJUHI.
Teave tel 56 530 48 Teet

KIRIKU TEATED
EELK Märjamaa
Maarja kogudus
K 19. september
15.00 Missa ehk
jumalateenistus armulauaga Kuuda hooldekodus
19.00 Piiblitund kogudusemajas: film
maailma loomisest
N 20. september
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
R 21. september
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
L 22. september
11.00 Supiköök kogudusemajas - tasuta supp
kõigile, kelle kõht on tühi
P 23. september
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
E 24. september
7.30 Missa
18.00 Palvetund kogudusemajas
T 25.september
7.30 Missa

Märjamaa Vabakogudus teatab, et meil
toimub odavate tarvitatud riiete tühjendusmüük 21. septembril kell 14-17
Pargi 19 I korrusel.
Ootame teid ostma!

Avaldame kaastunnet Mallele perega
ema
LEHTE LAAGUSE
kaotuse puhul.
Naabrid Vaigu tänavast

Juhatus

Südamlik kaastunne Mallele
ja Reedale koos peredega ema
LEHTE LAAGUSE
kaotuse puhul.

Unehõlma süda vajus,
mälestused maha jäid...
Avaldame siirast kaastunnet Unole,
Andresele ja Annikale peredega

Perekonnad Viipsi ja Saar

Südamlik kaastunne Meelis Lindalile
ema

LINDA AVISTE
surma puhul.

LIIDIA KEESI
kaotuse puhul.

Perekonnad Palusoo, Müil, Arnover,
Evald ja Linda

Perek. Reinberg, Vainula,
Kuulberg, Kadarbik, Seppel, Ehin

Südamlik kaastunne
Mallele ja Reedale kalli ema

Südamlik kaastunne Meelisele
kalli

EMA
surma puhul.

LEHTE LAAGUSE
kaotuse puhul.

EMA
kaotuse puhul.

OÜ Lindal Enterprise

Liise, Aili ja Asso peredega

Malle, Eha, Maiju, Sirje, Kulla, Imbi

Vabandame ebamugavuste pärast!

Kaotus on valus, mälestus jääb...
Südamlik kaastunne Meelis Lindalile
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81: Vilma Müürisepp

Märjamaa rahvamajas
R 21.09
18 ja 20.20
“Edith Piaf - elusse armunud”
2.20 / Prantsuse draama
(L - lubatud)
P 23.09
18 ja 20
“Väljapääs”
1.40 / Rootsi põnevusfilm
(K-12 - alla 12 a keelatud)
Filmide sisututvustus lk 9
Pilet 25.-

MÜÜK
Müüa mett. 5568 4579
Müüa kartuleid. Soodne hind ja transport. 5695 7677

17.09 Naistevalla küla

80: Salme Nuga
20.09 Mõraste küla

77: Eugenija Maksimova
20.09 Valgu küla

87: Helene Rohtlaan
21.09 Sipa

87: Hulda Rähni
21.09 Märjamaa

84: Johannes Palm
18.09 Velisemõisa küla

84: Salme Lepa
22.09 Nõmmeotsa küla

84: Asta Lehtmaa
22.09 Märjamaa

Müüa 3toaline korter Orgital. 515 0119
Müüa 2toal krt Orgital 3k majas. 5620 5351

Müüa 3toal krt Tehase 3. 5667 4764

77: Vilme Haman
23.09 Märjamaa

76: Aavo Kokk
20.09 Sipa küla

75: Leili Tänav
20.09 Märjamaa

65: Iivi Stenmann
21.09 Orgita küla

65: Malle Piperal
23.09 Orgita küla

Müüa 3toaline korter Märjamaal Tehase
tänav 1. 5624 3808
Müüa 2toaline korter Orgital, kolmekordses
majas, 2. korrus, 50m2, majaühistu, keskküte,
internet. Hind 480 000.- Vaata lähemalt:
www.kv.ee/421954 Tel. 5663 2979

19. september 2007

Teisipäeval, 25. septembril
kell 19 algavad

JU-JUTSU JA
ENESEKAITSE
TREENINGUD
Metsanurga võimlas.

Müüa voodrilauda alates 85 kr/m2, sauna
sisevooder, põrandalaud. Vedu. 5650 7888

OST
Ostame 26 jm vundamendiplokki L 30.
505 7043

Vesivõimlemine T 11.00
N 11.00 ja 18.30

Ostan keevituse. 5190 3374
Ostan omanikult maa, talukoha.
Tel 508 9052, 5649 5472

MITMESUGUST
13.09 hommikul kaotatud HaapsaluMärjamaa bussis Nokia 6152. Ausal
leidjal teatada 5647 2148
Soovin üürida talveks toa või ühetoalise
ahjuküttega korteri. 554 8479
Otsin tööd buldooserijuhina. 5362 4422

Lihapood
Pärnu mnt 27
avatud alates 18. septembrist

T-R kell 9-18
L 9-16
Müüa PUITBRIKETTI.
Kohalevedu. 514 9745
Tallu vajatakse ABITÖÖLIST.
529 4879

Balteco Mööbel otsib
Varbolas asuvasse kaasaegsesse mööblidetailide tehasesse
MEESTÖÖLISI.
Palk tükitöö alusel,
teenimisvõimalused korralikud.
Töö graafiku alusel.
Tööliste buss marsruudil
Rapla-Varbola-Rapla ja
Märjamaa-Varbola-Märjamaa.
Lisainfo: Marek Meister,
tel 53 457 320

PAKITUD TURBABRIKETT
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses.
514 9745

MÄRJAMAA NÄDALALEHT Toimetus 78301 Märjamaa Tehnika 11 tuba 10, telefon 482 1263
Toimetaja Reet Saar, 5306 5805, saar@marjamaa.ee
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1225 eksemplari

