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Märjamaa konstaablijaoskond töötab uues majas
21. septembril avati Märjamaa konstaablijaoskonna uus hoone, mille ehitamine
algas tänavu jaanuaris ja lõppes juulis.
Kohalikud korrakaitsjad on tänapäevaseid töötingimusi aastaid oodanud, seni
tuli kodanikke teenindada amortiseerunud puumajas, milles puudus vesi ja kus
oli kuivkäimla.
Politseipeadirektor Raivo Aeg meenutas, et tõsisemalt hakati uut maja plaanima aastal 2000, aga juba mõni aasta
varem, veel tema Rapla politseiprefektiks
oleku päevil, räägiti vajadusest uue maja
järele.
Arhitektuuribüroos FP OÜ valminud projekt muutis kaasaegseks haigla
endise abihoone. Siin on töökohad kaheteistkümnele politseiametnikule, kaks
ajutist kinnipidamisruumi, eraldi ülekuulamisruum, soe garaaž ja lisaks töötajate
puhkeruumile ka saun. Hoonel on tänapäevased turvasüsteemid. Arhitekt Valeri
Falkenbergi sõnul seadis maja maht mitmed lahendused ette, lõpptulemusega jäi
projekti autor rahule.
Siseministeeriumi halduse asekantsler Merle Küngas tõdes rõõmsalt, et näeb
siin oma töö tulemusi ja neli miljonit
krooni maksnud ehitis on valmis.
Lähiaastate plaanidest rääkides saab
Tallinna Põhja politseiosakond uue maja,
mis valmib järgmisel aastal. Projekteerimisjärgus on pääste- ja politseijaskonna
hoone Kuressaares ja Rakveres, valmimisajaks 2009. aasta keskpaik. Kõige mahukam projekt on sisekaitseakadeemia uus
hoone, sest akadeemia kolitakse Murastesse. 2010. saavad uue maja Jõhvi prefektuur,
Narva ja Võru politseiosakond. Uut maja
vajab ka Pärnu prefektuur.
Maavanem Tõnis Blank ütles politseinikele, et teile kogukond loodab, sest
kahjuks ei kao isikud, kes sirutavad käe
võõra vara järelele. Ta tõdes, et alati ei suuda ühiskond ka väärtustada politsei tööd

Märjamaa konstaablijaoskonna uus hoone. Lindi lõikasid läbi Lääne
politseiprefekt Priit Suve, siseministeeriumi halduse asekantsler Merle
Küngas ja politseipeadirektor Raivo Aeg.
– siin on ehk makstud lõivu Eesti kiirele arengule – ,
aga 2008. aastal peaks politseinike palk siiski tõusma.
Märjamaa vallavanem
Eero Plamus ütles, et selle maja valmimislugu on
pikk ja avaldas heameelt,
et taas on üks hoone alevi
keskmes korda saanud.
Ta kinkis konstaablijaoskonnale komplekti lippe, aga kõige suuremaks
kingiks pidas vallavanem
selle kinnistu üleandmist
mõne aasta eest, kus uus politseimaja asub.
Plamuse sõnul tuleks nüüd ka kõrval seisev
tulevane vallamaja ruttu korda teha, aga
enne on pingereas mõned kultuuriobjektid.
Hoone sisse õnnistanud kaplan soovis, et selles majas valitseks ikka ja alati
õiglus.

Pärast lindilõikamist näidati külalistele maja. Politseinikud on uute töötingimustega väga rahul. Vanemkonstaabel
Annika Tikk meenutas, et kolimise ajal
otsis ta kohta, kus tolmused käed puhtaks
saaks, aga see ei tulnud algul üldse meelde, et nüüd on ju kraanivesi siinsamas.

2

19. september 2007

Märjamaa Nädalaleht

Uut Märjamaa raamatukogu töös
Kuna raamatukoguprogrammide kasutuselevõtt on peale lugejateeninduse
(elektrooniline laenutus) muutnud palju
ka raamatukogu sisulist tööd, siis tekkis
vajadus tegelikkusega kaasa minna ja
kaasajastada rahvaraamatukoguseadust.
Seaduse uue redaktsiooni muutused on
tänaseks päevaks sisse viidud ka Märjamaa valla raamatukogude kasutamiseeskirjadesse, põhimäärustesse ja muudesse
dokumentidesse, mis hakkavad kehtima
1. oktoobrist.
Muudatused kasutamiseeskirjades
Lugeja jaoks, kes oma laenutatud
raamatud-ajakirjad tähtajaks tagastab
või kasutamist pikendab, olulise muutusi ei tule. Elektroonilise laenutuse hüved
– võimalus vajalikku interneti teel endale
raamatukogu elektronkataloogist ise otsida, reserveerida või pikendada, pole Märjamaa raamatukogu kasutajatele enam
ammu uudis.
Muutused ehk senisest rangemad
meetmed ootavad ees neid, kes raamatukogusse raamatuid ei ole tagastanud või
pole seda teinud õigeaegselt.
Viiviste arvestamise alus on alates 1.
oktoobrist nagu enne 2005. aastat: hilinetud päevade arv (arvesse ei lähe päevad, mil raamatukogu suletud) korda tagastamata teavikute (raamatud, ajakirjad,
CD jne) arv. Viivis on endiselt 50 senti
päevas. Nt kui tagastada laenutatud kolm
raamatut neli päeva hiljem, siis tuleb tasuda viivist, mitte enam 2 krooni, vaid 6
krooni.
Raamatukogu võlglased ehk siis raamatuid mittetagastanud või viiviseid mittetasunud, saavad raamatukogult tähitud
Märjamaa raamatukogus on
trükikoja hinnaga saadaval
kaks uut Harri Jõgisalu teost:
“Vennikese lood”
ja mälestusteraamat
“Grand Marinast Kadriorgu”.

kirjaga teate konkreetseks tähtajaks võlgnevused likvideerida. Kui ka sellele ei
reageerita, läheb võlg edasi täitevmenetluse alustamiseks vallavalitsusele. Tasuda tuleb siis lisaks tagastamata raamatute
turuväärtusele veel sissenõudmise kulud.
Veel uut
Need, kes pole veel Märjamaa raamatukogu lugejad, kuid kes soovivad
raamatukogust trükiseid koju laenutada, peavad olema valmis tõestama oma
rahvastikuregistrijärgset elukohta. See
tähendab, et samal päeval ei pruugi raamatuid koju kaasa saada. Paratamatult
võtab vallavalitsuse ametnike vahendusel
rahvastikuregistri andmete kontrollimine
veidi aega, seda enam, et raamatukogu
töötab õhtuti kauem ning ka laupäeviti,
mil vallavalitsuses tööaega pole.
Ja veel, RVL teel (raamatukogudevaheline laenutus) tellitud teavikute postikulud tuleb nüüd täies mahus tasuda tellijal endal, s.t soovitud teaviku kohale ja
tagasi saatmine. Varem tuli tellijal maksta
ainult tagasisaatmise kulud.
Muudatused avaliku internetipunkti kasutamises
Kuna viimasel ajal on esinenud tõrkeid internetiühenduses (hiljutine äike),
siis kindlasti soovitame arvutikasutuse
aja telefoni teel broneerida. Seda võib
teha lautelefonil 482 1746 või mobiiltelefoni numbril 5665 1663.
Avaliku internetipunkti arvutid on
mõeldud eelkõige avalikule teabele ligisaamise tagamiseks. Alates 1. oktoobrist
on AIP-i kasutamine osaliselt tasuline,
s.t 30 minutit on tasuta (päevas) ning iga
järgnev 15 minutit maksab 5 krooni.
Põhjuseks siin eelkõige see, et arvuteid kasutama pääseksid ikka eelkõige need, kel see asjaajamiseks vajalik.
Arvutimängude mängijad ja jututubade
kasutajad peavad aga olema valmis enda
“hobi” eest maksma. Seda enam, et nen-

KÜSIMUSTE KAST

de tegevuse tagajärgi tuleb raamatukogutöötajatel või IT-spetsialistil pärast tükk
aega likvideerida (rämpspost, muudetud
seadistused, viirused jne).
Muid raamatukogu uudiseid
Rahvaraamatukogu üks ülesanneteks
on ka kojulaenutuse organiseerimine neile, kel pole tervislikel põhjustel võimalik
raamatukogu külastada. Seega palume
Märjamaa valla neil elanikel, kes sooviksid lugeda, kuid raamatukogusse tulek
käib üle jõu, võtta raamatukoguga ühendust telefonidel 482 1346 või 5665 0136
ning anda endast teada 15. oktoobriks. Nimelt on meil plaanis üks kord kuus panna käima nö raamaturing. Loomulikult
on see soovijatele tasuta. Mis ja kuidas
täpsemalt, anname teada, kui on ülevaade
nende inimeste arvust ja piirkondadest,
kuhu sellist teenust organiseerida.
Märjamaa raamatukogu juhataja
Viivi Hallik

VELISE SÜGISLAAT
Märjamaa vallas
6. oktoobril kell 10 – 15
OODATUD ON:
Loodustooted – ravimtaimed
Käsitöö ja talutooted
Talukaup ja aiasaadused
Mesi ja maiustused
Koduloomad ja linnud
Kala ja kalatooted
Raamatud
Istikud
Puuskulptuuride tegijad
LAADAPLATSIL:
Taidlejate kontsert – esinejad
Valgust
Osavus- ja jõunumbrid
Kauplus ratastel
KÜPSETISTE OKSJON
(registreerimine vajalik),
Sindlite saagimine

Vastab AS Eraküte Märjamaa võrgupiirkonna juhataja Rein Paju
Millal algab Märjamaal kütteperiood?
Käsil on uue kütusemahuti vundamendi valamine (vestlus toimus 20. septembril),
seejärel paigaldame sinna uue mahuti. Kütteperiood algab 1. oktoobril.
Mida räägite hinnast?
Toasooja hind 2007. aastal ei muutu. Ka 2008. aastaks on meil kütuse tarnijaga
leping sõlmitud ja hinnahüpet pole ette näha.

TULE SA, JA KUULA-VAATA,
OSTA, MÜÜ NING PEA LAATA !
INFO: 53 444 785, 48 25 710
www.velise.ee
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Märjamaa
Vallavalitsuse
istung
11. septembril

jaotuskilbi ja jaotuskilbi renoveerimise
pakkumised: Madexe OÜ, maksumus
58 375.50 krooni ja Laukna Elekter OÜ,
maksumus 98 767.18 krooni.
Kinnitada parimaks pakkujaks Madexe OÜ, õigusosakonnal sõlmida töövõtuleping.
- Tutvustati sotsiaalkorteri Velisemõisa 35-2 remonditööde pakkumise avamise protokolli: Timberston Ehitus AS
pakkumise kogumaksumus 424 275.50
krooni koos käibemaksuga ja VEXON
EHITUS OÜ oma 338 229,30 krooni
koos käibemaksuga.
Alustada pakkujatega läbirääkimisi.
- Märjamaa Vallavalitsuse haldushoone sisendkilpidesse liigpinge piirikute paigaldamise pakkumise esitas OÜ
Madexe, selle kogumaksumus on 14 336
krooni koos käibemaksuga.
Rahastamine otsustada valla tänavuse
3. lisaeelarve alaeelarvete kinnitamisel
vallavalitsuse istungil 25. septembril.
- Majandusosakonna juhataja tutvustas Märjamaa alevi Viilumäe kalmistule
elektriinstallatsiooni paigaldamise pakkumist ja teostatud tööde arvet. Töö on
teinud Madexe OÜ, maksumus 15 516,60
krooni.
Rahastamine otsustada koos Märjamaa valla tänavuse 3. lisaeelarve kinnitamisega, leping sõlmida pärast seda.
8. Raha eraldamise taotlused
Majandusosakonna juhataja tutvustas
osakonna rahataotlusi, kus majandusosakonna garaažile paigaldatakse valvesignalisatsioon (paigaldus 10 000 ja teenus
1200 krooni); tänavavalgustusele lisavahendid Sipa küla, Mõraste tee, Veetorni
ja Turu tänava välisvalgustuse paigaldamiseks ja vahetamiseks.
Taotlused registreerida ning rahastamine otsustada Märjamaa valla tänavuse
4. lisaeelarve kinnitamisega.

I. Haridus- ja kultuurivaldkond
1. Märjamaa Valla Noortekeskuse
koosseisu muudatus
Jätta variant, kus on koosseis lahti kirjutatud Sipa, Varbola ja Märjamaa
noortetoa noorsootöötaja osas .
2. Nõustuda taotlustega eraldada
Märjamaa valla tänavusest 3. lisaeelarvest raha Teenuse raamatukogule, Kasti
AIP-le ja Sipa lasteaed-algkoolile.
3. Käsitleti Märjamaa Vallavolikogu 23. jaanuari 2007 määrusesse nr 42
,,Märjamaa valla töötajate palgakorralduse alused“ tehtavaid muudatusettepanekuid. Toimus arutelu.
Muudatusettepanekud esitada volikogu komisjonidele tutvumiseks, eelnõu
võtta volikogu istungi päevakorda.
4. Esitatakse taotlus maavalitsusele
hariduse lisarahastamiseks.
5. Käsitleti liitklasside moodustamist
Märjamaa valla koolides 2007./2008. õppeaastal.
II. Majandusosakonna küsimused
1. Põlli külas asuva Rehe katastriüksuse jagamine kinnistu omaniku avalduse
alusel.
2. Anti välja kasutusluba: abihoone
Oru tn, hoiukuur Sipas.
3. Anti välja ehitusluba elamu ehitamiseks Veski külla; ASile JATS Märjamaa alevis Pärnu mnt 66 asuva apteegihoone rekonstrueerimiseks; kolme korteri
rekonstrueerimiseks Orgital; Tehnika tn 3
– 8 korteri tehnosüsteemi muutmiseks.
4. Anti kirjalik nõusolek abihoone
rajamiseks Haimre külas; sauna ehitamiseks Soosalu külas; puukuuride ehitamiseks Jõekääru kinnistule Teenuse külas.
5. Anti välja tingimused üksikelamu
projekteerimiseks Soosalu külas.
6. Esitada taotlus volikogule riigihanke korraldamise ja lepingu sõlmimise
nõusoleku saamiseks (Pärnu mnt 56 asuva internaadihoone rekonstrueerimisprojekti koostamine)
7. Pakkumised
- AS Itiplast esitas pakkumise Varbola Kooli õpikeskuse akende paigalduseks
maksumusega 348 475 krooni.
Lükata pakkumine tagasi, sest hind
ületab eeldatud maksumuse.
- Haimre põhikooli sööklahoone pea-

II. Rahandusküsimused
1. Kullamaa valla kultuurijuht Loit
Lepalaan palub Märjamaa vallal toetada
,,Kullamaa kogumiku“ rahastamist 5000
krooniga.
Raha eraldada 3. lisaeelarvega kinnitatavast reservfondi osast.
2. Velise kalmistu majandamiskulude
osas on ülekulu 209 ja 155 krooni.
Eraldada raha 3. lisaeelarvega kinnitatavast reservfondi osast.
3. Kohaliku omavalitsuse investeeringute kava (KOIT) arutelu ja edastamine
Rahandusosakonna juhataja tutvustas
võimalikke objekte. Toimus arutelu.
Otsustati esitada kohaliku omavalitsuse investeeringute kavast rahastamiseks:
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1. Märjamaa gümnaasiumi võimla
ehitus ja kergejõustikustaadioni rekonstrueerimine – 50 miljonit krooni;
2. Märjamaa valla keskraamatukogu
hoone rekonstrueerimine – 25 mlj kr;
3. Märjamaa muusika – ja kunstikooli
hoone juurdeehitus – 10 miljonit krooni.
III. Sotsiaalosakond
1. Määrati hooldajad ja vormistati
neile hooldajatoetuse maksmine.
2. Tasuda kolme ravikindlustamata
isiku ravikulud.
3. Koolilõuna kulud hüvitada kuuele
Märjamaa valla elanikule. Üks avaldus
jäeti rahuldamata.
4. Maksta täiendavat toetust kahele
puudega inimesele.
5. Maksti toetust toimetulekutoetuse
vahenditest.
6. Otsustati lasteaiatasude hüvitamine.
7. Pikendati alaealise hoolduslepingut.
8. Otsustati anda üürile kaks valla sotsiaaleluruumi.
IV. Õigusosakonna küsimused
1.
Märjamaa
Vallavalitsuse
28.08.2007 korralduse nr 953 muutmine
ja hinnapakkumise kinnitamine täiendava tänavavalgustusposti paigaldamiseks
Märjamaa alevis Pargi tänaval.
Nõustuda esitatuga.
2. Märjamaa Vallavalitsusele on tulnud avaldus isikult, kes teeb ettepaneku
tunnistada peremehetuks ehitiseks Märjamaa vallas Nurme külas asuvad Tõnu
talu elamu ja kõrvalhooned.
Selgitusi andis õigusosakonna juhataja. Nõustuda esitatuga ja alustada ehitiste
peremehetuks tunnistamise menetlust.
3. Märjamaa valla Sipa kontoris äriruume kasutaval osaühingul Eurobags on
tekkinud üürivõlg, mis on 7.09.2007 seisuga 12 510.32 krooni. Toimus arutelu.
Esitada Pärnu Maakohtule kiirmenetluse korras võlanõue OÜ Eurobags vastu.
4. Informatsioon
- Alates käesoleva aasta märtsikuust ei
ole Märjamaa ujula hoones asuvad baariruumid külastajatele avatud. Ruumid on
antud üürile Via Stop Invest OÜle. Osaühingu juhatajalt Aivar Kivissaarelt on
10. septembri seisuga teave, et baar avatakse külastajatele 39. nädalal või hiljemalt 1. oktoobrist 2007.
- Õigusosakonna juhataja Evi Rooda
selgitas olukorda, kus pärast Märjamaa
vallas asuva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi objektide renoveerimist on vaja
määrata vee-ettevõtja Märjamaa vallas.
Kogu infrastruktuur on üle antud aktsiaseltsile Matsalu Veevärk.
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Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniseaduse
kohaselt teeb ettepaneku vee-ettevõtja
määramiseks ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni omanik ning ettepaneku kinnitab
volikogu, kes kehtestab kinnitatud veeettevõtjale tegevuspiirkonna.
Saata AS Matsalu Veevärk juhatajale
kiri vajalike toimingute tegemise kohta.
- Märjamaa Vallavalitsusel ei ole
kehtestatud Märjamaa vallale kuuluvate
eluruumide (v.a sotsiaaleluruum) üüritariifi. KÜ Valgu 47 on saatnud vastavalt
vallavalitsuse ettepanekule väljavõtte
üldkoosoleku protokollist, kus võeti vastu katuse remondiraha kogumise otsus.
Üüritariif tuleb kinnitada.
Võtta Märjamaa vallale kuuluvate
eluruumide üüritariifi kinnitamise küsimus vallavalitsuse istungi päevakorda
18. septembril 2007.
V. Vallavanema küsimused
1. Seoses vallavalitsuse koosseisu
muutusega kinnitada tööjaotus uutele
valitsuse liikmetele Iris Haibale ja Aet
Reinholdile, kellega on tegevusvaldkonnad eelnevalt läbi räägitud ja kooskõlastatud.
2. ERA Valduse AS tegi ettepaneku Märjamaa Vallavalitsusele kinnistu
Pärnu mnt 101 koosseisus oleva Anne
tänava ostmiseks hinnaga 24 krooni ühe
ruutmeetri eest, maksumusega 54 240
krooni.
Toimus arutelu. Mitte nõustuda ettepanekuga transpordimaa ostmiseks.
ERA Valduse Aktsiaseltsile vastata, et
Märjamaa vald ei ole huvitatud transpordimaa omandamisest, kuid on nõus pärast Anne tänava väljaehitamist alustama
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läbirääkimisi, et sõlmida tänava avalikku
kasutamisse andmise leping ning võtta
üle hoolduskohustus.
3. Arengukava 2008-2015
Vallavanem tutvustas vallavalitsusele
ettepanekut Märjamaa valla arengukava
V osa “Märjamaa valla investeeringute
kava 2006-2009“ muutmiseks ja täiendamiseks. Samuti tuleb taotleda investeeringute kavas lõpptähtaja pikendamist
kuni aastani 2010 ja nõusolekut alustada kavasse lülitatud teedel remonditöid
enne, kui arengukava muudatused on volikogus pärast kahte lugemist kinnitatud.
Nõustuda ettepanekutega.
4. Tunnustada Märjamaa Spordiklubi
juhatajat Mati Püüd Märjamaa valla tänukirjaga pikaajalise ja kohusetundliku töö
eest.
VI. Projektijuht
1. Märjamaa vallas Põlli külas kinnistute Oruniidu ja Oruvälja detailplaneeringu algatamine.

18. septembri istung
I. Majandusosakonna küsimused
Maa- ja omandireform:
1. Kinnistu jagamisel tekkinud katastriüksuse nime määramine.
Jagamiste aluseks kinnistute omanike
taotlused. Sipa külas Vanatoa kinnistu jagamine kaheks katastriüksuseks: Vanatoa
ja Hansutoa; Luiste külas Oja kinnistu II
maatüki nimeks Ojametsa; Kunsu külas
Kihuna-Vahenõmme kinnistu jagamine
kaheks: Kihuna-Vahenõmme ja KihunaPõllu; Käriselja, Sulu ja Metsaääre külas
asuv Murro kinnistu jagamine kolmeks,
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kõigi kolme katastriüksuse nimi Murro;
Vaimõisa külas Kangru katastriüksuse jagamine kaheks: Kangru III, Kangru IV.
2. Märjamaa Vallavalitsuse korralduse nr 730 26.06.2007 muutmine (erastatava maa pindala muutumine, Kärevere
maaüksus Sooniste külas).
Ehitusvaldkond
1. Anti välja ehitusluba: suvila püstitamine Vaimõisa külas; üksikelamu Päädeva külas; Haimre Group Osaühingule
ehitise rekonstrueerimiseks Pärnu mnt 27
Märjamaal.
2. Ehitise kasutusloa said MTÜ
TOKK Külade Ühendus (laululava Laose
aasal Tolli külas; Russalu Külade Ühendus (ehitise rekonstrueerimine aadressil
Russalu Koolimaja Russalu küla).
3. Anti kirjalik nõusolek: abihoone
püstitamine Jõeääre ja Varbola külas;
sauna püstitamine Lümandu külas.
4. Anti välja tingimused elamu projekteerimiseks Pajaka külas.
5. Saata pakkumised Varbola Kooli õpikeskuse akende paigaldamiseks:
GLASKEK Tallinn AS, AS Lokman,
VELUX Eesti OÜ. Pakkumiste esitamise
tähtaeg 8.10.2007 kell 10, avamine samal
päeval kell 10.05.
Kontaktisikuteks määrata ehitusspetsialist Helgi Tammaru ja Varbola Kooli
direktor Maire Metsalu.
Keskkond
1. Anda nõusolek OÜ Orgita Elamu
vee erikasutusloa taotlusele.
Senine vee erikasutusluba lõpeb
30.09.2007. Vee erikasutuse eesmärk:
elanikkonna varustamine joogiveega.
II. Rahandusküsimused
1.
Valgu
põhikooli
direktori
10.09.2007 taotluse arutelu.
Taotluses palutakse seoses e-kooli
rakendumisega liisida koolile kümme
sülearvutit. E-kool, mis õpetajatele väga
meeldib, toimib praegu tingimustes, kus
16 õpetajat kannavad tunde sisse kahe
õpetajate toas asuva arvuti taga. Vahendid käesoleva aasta liisingumakseteks alaeelarves olemas, kokku summas
51 752.42 krooni (Tiigrihüppega saadud seni kasutamata vahendid summas
22 049.42 krooni ja vilistlaste poolt annetatud summa 29703.00 krooni).
Taotlust mitte rahuldada, kuna on täitmata Märjamaa vallavalitsuse 24. aprilli
2007.a protokolliline otsus, milles anti
nõusolek õpilastele arvutite, tarkvara ja
joonistusprogrammi ostmiseks, mille
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maksumus oli ca 96 500 krooni, millest
vald garanteeris omaosalusena 40 000
krooni Tiigrihüppe Sihtasutusele. Valgu
põhikooli direktoril esitada seletuskiri
vallavalitsuse otsuse mittetäitmise kohta.
E-kooli rakendamisega seonduvat
edasi menetleda ühtsena kogu vallas.
Ettepanek moodustada selleks ajutine
komisjon, kuhu kuuluvad kõikide valla
koolide juhid.
2. Lasteaed Midrimaa juhataja kohusetäitja 12.09.2007 taotluse arutelu.
Palutakse eraldada lasteaiale raha uue
kartulikoorimismasina ostmiseks, sest vana
enam ei tööta. Lasteaed on võtnud hinnapakkumise Electrolux Eesti ASilt, (koos
käibemaksuga 33 545 kr) ja Metos ASilt
(koos käibemaksuga 33 070.63 krooni).
Kinnitada Electrolux Eesti AS esitatud hinnapakkumine, raha osas langetada
otsus pärast vallavolikogus III lisaeelarve
vastuvõtmist, taotlus jätta menetlusse.
3. Märjamaa gümnaasiumi direktori
13.09.2007 taotluse arutelu.
Palutakse rahalist toetust valla kõigi
õpilaste ja õpetajate osalemise tasumiseks ülipopulaarse õppeportaali Miksike
keskkonnas käesoleval õppeaastal.
Suunata lahendamiseks haridus- ja
kultuurinõunikule. Välja selgitada osalejate arv õpetajate ja õpilaste osas, kas
ja kui pikaks ajaks leping sõlmitakse,
kas on võimalik tasuda kahes jaos: I ja
II poolaasta. Lülitada küsimus aruteluks
päevakorrapunktis 1 moodustatud ajutisele komisjonile.

aasta septembrikuu juubilaridele.
Juubilare 23, välja makstava juubelitoetuse summa 11 500 krooni.
2. Seoses surmaga lõpetatakse hooldamine ja seoses sellega hooldajatoetuse
maksmine kahele isikule.
3. Täiendavat toetust puuetega inimestele makstakse kokku summas 1562,60
krooni (ravimid, lapse prillid).
4. Maksta täiendavat sotsiaaltoetust
toimetulekutoetuse vahenditest (transpordikulud, õpilaskodu üür, toimetuleku tagamine).
5. Otsustati lasteaiatasude ja koolilõuna hüvitamine alates 1.09.2007 kuni
õppeaasta lõpuni.
6. Pikendati sotsiaalkorteri üürilepingut.
1. Info
• Tänase seisuga on vallas sündinud
61 last. Otsustati tellida Märjamaa valla
vapikujutisega hõbelusikad. Lusikale graveeritakse lapse nimi ja sünnikuupäev.
Avalike suhete nõunikul Aet Reinholdil esitada sünnitoetuse maksmise korra
eelnõu 2. oktoobri vallavalitsusele, lisaks
ka lusikate hinnapakkumine.
• 1. oktoobril rahvusvaheline eakate
päev. Meie vallas tähistamine 7. oktoobril Märjamaa gümnaasiumi sööklas. Ettepanek transpordi eest tasuda valla eelarvelistest vahenditest. Transporti vaja
eakate toomiseks valla äärealadelt. Ü r i tuse korraldamise eest vastutavad Marge Viska, Riina Sui, Helju Unga, Tiina
Kokemägi. Vastav teade avaldatakse ka
Märjamaa Nädalalehes.

IV. Sotsiaalküsimused
1. Juubelitoetuse maksmine 2007.

• Sotsiaalosakonna juhatajal esitada
25.09 vallavalitsusele ülevaade Kuuda

5
sotsiaalmajast – mis tehtud, mis tegemata
–, et saaks alustada edasise tegevusplaani
koostamisega.
VI. Vallavanem
1. Märjamaa vallas veevarustuse ja
reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine.
Vallavanem Eero Plamus tutvustas
OÜ Märjamaa Vesi nõukogu koosoleku
protokolli, mille alusel tehti ettepanek
muuta veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinda ning viia see elanikkonnale ja juriidilistele isikutele ühtseks
kogu Märjamaa vallas. Kehtestada ühtsed veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
hinnad alates 1.01.2008.
2. Tunnustada valla tänukirjaga Laukna raamatukogu juhatajat Helve Lehtmaad seoses tema 60. sünnipäevaga.
1. Info
Päevakorda tuleks võtta üürihinna
kehtestamine nii valla kasutuses olevatele
eluruumidele kui ka sotsiaaleluruumidele. Moodustada selleks ajutine komisjon,
kuhu kuuluksid vallavanem Eero Plamus
(esimees) ja liikmed rahandusosakonna
juhataja Lea Laurits, õigusosakonna juhataja Evi Rooda ja sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska.
Keskkonnaspetsialist Mati Erikul ette
valmistada teede talihooldus ja järgmise
aasta kruusakattega teede remont arutamiseks selleks moodustatud teede komisjonile ja seejärel vallavalitsusele.
Läti vabariigi Cesvaine valda on meid
kutsutud vastuvisiidile 17.–19. oktoobril.

Naisettevõtjad saavad nõuannet
Maaettevõtluse nõustamiseks on nüüd
võimalik maaettevõtjatel saada käesoleva
aasta jooksul kahe tunni ulatuses lihtsustatud korras ehk tasuta nõuannet.
Tasuta nõuande eesmärgiks on luua
võimalused nõuande kasutamiseks laiemale ettevõtjate ringile ja neile, kes soovivad uurida võimalikke tegevusalasid
ning enda võimalusi maal ettevõtlust
arendada. Samuti on eesmärgiks tutvustada nõuande võimalusi ja julgustada ettevõtjaid senisest rohkem kasutama nõuandeteenistuse teenuseid.
Tasuta nõuanne kuni kahe tunni ulatuses, mida nimetatakse ka lihtsustatud
nõustamiseks, on ette nähtud igale maaettevõtjale või alustavale maaettevõtjale,
kelle kasutuses on vähemalt 0,3 hektarit
maatulundusmaad. Nõuande saamiseks

ei ole vaja sõlmida lepingut, nõusaaja
jaoks piirdub bürokraatia oma ettevõtte
põhiandmete nimetamise ja allkirja kirjutamisega. Nii on võimalus nõuannet
saada ka nendel, kellel veel ei ole välja
kujunenud püsivat suhet konsulendiga
või kellel vajadused nõuande mahu ja
võimalused nõuande eest tasumiseks on
väiksemad.
Lihtsustatud nõustamist võivad teostada atesteeritud või konsulendi kutset
omavad nõustajad, kes on seotud nõuandekeskusega, samuti konsulendid või
konsulendina praktiseerivad isikud, kes
on kinnitatud EPKK juhatuse poolt.
Maaettevõtluse-alast nõuannet pakuvad nii Pärnu kui Jõhvi FEM NET. Lisaks pakume võimalust maaettevõtluse
mitmekesistamise nõustamiseks uutelt

nõuandesüsteemi liituvatelt ETNA liikmetelt – Kaja Keskülalt Võrus, Tartus ja
Põlvas ning Silva Anspalilt Paides, Tapal
ja Raplas. Selle aasta sügisel on mõlemad
nõuandeteenistusega liitumiseks läbinud
Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoja
nõuandeteenistuse korraldatud konsulentide koolituse ning lülitunud konsulentide praktikaprogrammi.
Oma soovi maaettevõtluse mitmekesistamise nimel lihtsustatud nõuande
saamiseks ja aja kokku leppimiseks 1.
oktoobrist kuni 21.detsembrini saad saata Kaja Kesküla e-postile kaja@fem.ee,
5695 3206 või Silva Anspali e-postile silva@fem.ee või helistada 506 4211.
Soovime meeldivat koostööd!
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Arvamus, mis ei pruugi kõigile meeldida
MÕTLEME KOOS
Sissejuhatuseks pean mainima, et
olen lahkuv Varbola rahvamaja juhataja
ning seetõttu võin oma arvamust avaldada, ilma et see edaspidi minu tööd segaks.
Eesmärgiks on kutsuda kohalikke üles
järgneva teema üle asjalikult arutlema ja
viimase all ei mõtle ma loomulikult interneti teel anonüümset tänitamist.
Paljud inimesed on minult küsinud,
miks ma oma kohalt lahkun. Lühidalt väljenduda püüdes olen vastanud: peamiselt
sellepärast, et nõudmised sellel kohal on
jäänud samaks, mis kümme aastat tagasi,
kuid inimeste vajadused ürituste järele
on muutunud või puuduvad. Lisaks on
piirkond liialt väike selleks, et uute järjepidevate ringide avamiseks oleks piisav
arv huvilisi. (See ei kehti olemasolevate
toimivate ringide kohta, kuigi ka nendele

pole lahkuvate juhendajate asemele uusi
leida lihtne – kohapeal ei ole ja mujalt
keegi ei tule, sest sõidul puudub ühe tunni andmisel majanduslik mõte.) Täna on
inimeste liikumisvabadus kasvanud ja
huvitatute ühinedes ei ole probleemiks
sõita vaid 20 km kaugusele vallakeskusesse või 25 km kaugusele maakonnakeskusesse.
Huvitaval kombel on kõik minu vastusega vägagi nõus olnud. Inimesed käivad kodust kaugele tööle ja sealt õhtul
hilja naastes ei taheta enam välja minna.
Tuginedes põhjanaabrite kogemusele,
võin öelda, et on ainult aja küsimus, millal teised väikesed rahvamajad seisavad
sama probleemi ees.
Seepärast olin üllatunud, kui lugesin
töökuulutust, kus otsiti uut Varbola rahvamaja juhatajat: välja oli küll toodud,
missugused nõudmised on tema hariduse

ja juhtimisoskuse osas, kuid täiesti märkimata oli jäetud, mida nendega sellel
kohal peale peaks hakkama. Ehk siis,
millised on tema tööülesanded. Pean seda
osa töökuulutuses isegi olulisemaks. Ei
loe ju nõudmistest välja seda, et kohale
kandideerija töökohustuste hulka kuulub
ka ühe ringi juhendamine.
Arvan, et enne, kui hakatakse otsima
uut inimest, oleks tark teha piirkondlike
külavanemate ja teiste teemast huvitatutega üks (kui sellest piisab) ajurünnak
selgitamaks kohaliku kultuurielu korralduse vajadusi. Et pärast poleks jälle nii,
et inimesed, kes ise ühelegi üritusele ega
ringi ei jõua, on kõige suuremad kritiseerijad, et midagi ei tehta.
Lugupidamisega
Marju Teekivi

Märjamaa rahvamaja kollektiivide prooviajad
ESMASPÄEV
13.15 1.-2. klassi tantsurühm
14.15 Puhkpillistuudio
15.00 5. klassi segarühm Tantsurõõm
16.30 Hip-hop
17.00 Laste muusikastuudio ( eelkooliealised)
17.30 Seeniorite naisrühm Lilli Lillekesed
19.00 Naiskoor Paula
20.00 Segarühm Laaberjalg
TEISIPÄEV
13.15 Puhkpillistuudio
15.00 Muusikastuudio ( kooliealised)
17.00 Hip-hop
19.00 Naisrühm Ülejala Sussisahistajad
20.00 Meeskvartett

KOLMAPÄEV
14.00 Segaansambel Caro
17.00 Kõhutantsijad
18.00 Hip-hop
18.30 segakoor Rello (proov koolimajas)
20.00 Segarühm Hopsani
NELJAPÄEV
14.15 Puhkpillistuudio
15.30 7.-8. klassi segarühm Tantsurõõm
18.00 Line-tants
19.00 Koguduse segakoor ( proov kogudusemajas)
REEDE
13.15 Puhkpillistuudio
19.00 Segaansambel Ceres ( proov kooli
internaadis)

PÜHAPÄEV
10.00 Puhkpill
Noorte segarühm Tantsukas
Kui oled huvitatud osalemisest mõnes
kollektiivis, siis võta ühendust Märjamaa rahvamaja tel. 4821355 või
marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee
PS! ALATES 7. OKTOOBRIST
ALUSTAB TÄISKASVANUTE
SELTSKONNATANTSUKURSUS
Ants Lopsiku juhendamisel.
Võta kaaslane kaasa ja tule tantsima!

Kergliiklustee on valmimas
22. mail alanud Orgita kergliiklustee
I etapi rajamise tööd on lõpusirgel. OÜ
TAVT projektijuht Tõnis Laos ütles, et
käsil on asfalteerimine ja tänavavalgustuse paigaldus, aga 1. oktoobriks, nagu
oli tähtaeg, kõike valmis ei jõua ja umbes
kolm nädalat kulub veel.
Vallavolikogus teemat puudutades
tuli välja, et osa inimesi peab kergtee
ehitust valla projektiks. Tellija ja põhirahastaja on siiski Põhja Regionaalne
Maanteeamet, vallavalitsus tasub 300

000 krooni kergtee valgustuse eest. Kogu
projekti maksumus on 6,3 miljonit krooni.
Märjamaa Nädalalehe kaudu palusid
mõned siinsed elanikud kommentaari ka
küsimusele, miks peab kergtee nii palju
jänesehaake tegema ehk mitu korda üle
sõidutee minema?
Projektijuht vastas, et tunneli ehitamine oleks liiga kallis ja just niisugusena
on maanteeamet ja vallavalitsus projekti
kinnitanud.
Küsiti ka, miks rajati Orgital alevisse

sissesõidu juures maanteele ohutussaar,
mis on juba esimese ohvri nõudnud. Kas
Via Baltica trass ei peaks olema võimalikult takistustevaba?
Vallavanem Eero Plamus märkis, et
seda tehakse ka mujal maailmas: on teelõike, kus liikluskiirust püütaksegi pidurdada. Kui siin saab ka valgustus paika,
siis on ohutussaar hästi nähtav.
Rapla teeristi juures oleva asfalteeritud lõigu on rulluisutajad juba kasutusele
võtnud.
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Kogu Haimre koolipere oli sõudmas
Tänu lapsevanemast treenerile Janek Sirelile oli Haimre põhikooli õpilastel võimalik proovida sõudeergomeetrit. Nimetatud riistapuu erilist tutvustamist ei vaja,
seda kasutavad sõudjad talviseks treeninguks ja tervisesportlased harjutamiseks.
Tänu oma lihtsusele ja vastupidavusele
on see masin saavutanud laia populaarsuse elanikkonna seas.
Haimre kooliperel oli võimalik eelmisel nädalal teha tutvust sõudeergomeetriga, neljapäeval toimus võistlus paaride
vahel ning oli võimalik näha oma tõmmete tulemuslikkust teleriekraanil.
Peamiselt läbiti 500 m distantsi, nii
sai võrrelda aegu. Elamuslik oli näha
paadimudelit liikumas ja kindlasti said
paljud kogemuse, kuidas jagada jõuvarusid distantsil. Sõudmisest ei pääsenud
ka õpetajad, nende vahetu võistlus tekitas
saalis palju elevust.
Sõudemasin oma ohutu treeninguga

peaks kuuluma koolide spordivahendite
hulka.
Tervist edendava koolina võime öelda, need masinad peaksid koha leidma

saalides, võib-olla jääks siis mõni ulakus
tegemata.
Jaan Viska tekst ja foto
Pildil hetk võistlusest.

Maadlusuudis
Võrus peeti 31. korda Eesti esimese
olümpiavõitja Eduard Pütsepa mälestusvõistlused. Hästi esinesid maadlusklubi
Juhan noored maadlejad, kes said viis
auhinnalist kohta.
Kehakaalus 29 kg Markos Merisalu
II koht, 32 kg Martin Aduson III, 38 kg
Karro Kuusberg II, 46 kg Marek Lainela
II, 69 kg Jaan Kuusik II koht.
Harri Koiduste
TULEMAS ON

BUSSIRENT CUP
VI KORVPALLITURNIIR
OÜ Kesto töötajad pumpavad endistest mahutitest kütteõli välja.

Endise katlamaja mahutid saavad vanarauaks
Keskkonnainvesteeringute Keskus
rahastab projekti endise Märjamaa EPT
katlamaja masuudihoidla mahutite likvideerimiseks.
Mahutid esmalt tühjendatakse, siis
pestakse survepesuga puhtaks ja lõigatakse vanarauaks. Katlamaja pumbaruumi torustik ja siibrid lammutatakse, ka
reostunud pinnas kogutakse kokku. Kõige lõpuks järgneb maa-ala tasandamine
ja haljastamine.
Endise katlamaja territooriumil on

kaks 1000 m3 ja kolm 200 m3 mahutavusega maapealset ja kolm 60 m3 maa-alust
mahutit, millest pumbatakse välja 159 m3
kütteõlijäätmeid. See viiakse taaskasutuseks Kunda tsemenditehasesse.
OÜ Kesto direktor Jüri Jürgen kinnitas, et 1. oktoobriks on vastavalt tähtajale
kõik valmis.
KIK rahastab projekti 397 446 krooniga, Märjamaa valla omaosalus on
44 160 krooni.

29. ja 30. septembril näeb Märjamaa
spordihoones heatasemelist noortekorvpalli. Kohal on 1993. aastal ja
hiljem sündinud Eesti noormeeste
eliitvõistkonnad
Tiit Soku korvpallikool
Salva Tartu
Parksepa
Väike-Maarja
Tabasalu
Kohila / Märjamaa võistkond
Mängud algavad mõlemal päeval
kell 9.30
Vaata lähemalt
www.marjamaakorvpalliklubi.pri.ee
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Maakonnamuuseum annab teada
Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks
avame Mahtra Talurahvamuuseumis
näituse “90. aastat Eesti Vabariiki läbi
Raplamaa inimeste”. Näitusel püüame
omariikluse saavutamisele ja Vabadussõjale ning 1920.-30. aastate Eesti ajaja kultuuriloole, aga ka taasiseseisvumisprotsessidele heita pilgu Rapla
maakonnas elanud ja elavate inimeste
kaudu. Näitusel loodame muuseumikogudes säilitatava kõrval eksponeerida ka Raplamaa elanikelt kogutavat
materjali.
Sel eesmärgil kuulutab maakonnamuuseum välja nii sõjaeelse iseseisvusaja kui ka taasiseseisvumisajaga seotud
esemete, fotode, dokumentide ja mälestuste kogumise ning kodulooliste kaastööde konkursi. Osalema ootame gümnaasiumiõpilasi ja täiskasvanuid. Kel
aega kirjutamiseks napib, saab muuseumi
abistada esemeid, fotosid või dokumente annetades või näituse tarvis laenates.
Viimasel juhul teeks muuseum materjalidest koopia, originaal jääks omanikule.
Iseäranis gümnaasiumiõpilasi innustame
oma vanemaid, vanavanemaid ja ka vanavanavanemaid intervjueerima ning mä-

lestusi koguma. Samavõrd huvitav oleks
lugeda asjaosaliste endi poolt kirja pandud mälestusi. Kaastöödena sobiksid ka
lihtsad elulood, millele on lisatud fotosid
ja dokumente. Iseäranis väärtuslikud on
80-90ndates eluaastates inimeste mälestused ja elulood, mida saame kasutada
näituse ülesehitamisel. Väga teretulnud
on heli- ja videosalvestused vanemate raplamaalaste mälestustega.
Esitada võib vabas vormis elulugusid,
aga ka töid, mis on kirjutatud kitsamas
küsimuses, mille võib autor oma äranägemise järgi leida. Samas oleks ehk abi
mõningatest teemadest, mille konkursist
osavõtjate jaoks oleme sõnastanud:
* 90 aastat Eesti riiki minu perekonnaloos
* Vabadussõda ja minu perekond
* Maareform /mõisate jagamine asundustaludeks minu kodukandis
* Lapsepõlv sõjaeelses Eesti Vabariigis
* Taluelu / seltsielu / koolielu sõjaeelses
Eesti Vabariigis
* Kaitseliit
* Alevielu sõjaeelses Eesti Vabariigis:
kirik, kõrtsid, laadad, kauplused, töö-

Mini-uuringute konkurss õpilastele
Mahtra Talurahvamuuseum kuulutab Raplamaa koolide õpilastele välja ka
mini-uuringute konkursi “Lapsepõlv ja
noorus Eesti Vabariigis”. Erinevalt põhikonkursist, mille sihtgrupiks on täiskasvanud ja gümnasistid, ootame miniuuringute konkursile eelkõige alg- ja
põhikooliõpilaste ühe-kahe leheküljelisi
lühikesi kirjatöid vanavanemate ja vanavanavanemate mälestustega lapsepõlvest
ja noorusest sõjaeelses Eesti Vabariigis.
Samuti sobivad lühemad ülestähendused
õpilaste endi või nende vanemate lapsepõlvest või noorusajast taasiseseisvunud
Eesti Vabariigis. Sõjaeelse Eesti osas
võiks mälestusi koguda näiteks laste mängudest ja töödest, suhetest vanemate ja
vanavanematega, koolielust, õpetajatest,
noorte spordialasest tegevusest, noorkotkaste ja kodutütarde ettevõtmistest,
kaitseväest, vabariigi aastapäeva tähistamisest jne. Taasiseseisvumise perioodi
puhul võib kirjutada näiteks tolleaegsete
laste mängudest ja ettevõtmistest, läänepäraste mänguasjade saabumisest, aga ka

Balti ketis osalemisest, öölaulupidudest,
laulu- ja tantsupidudest jne. Kirjutisi võib
täiendada ka fotokoopiatega.
Konkurss toimub kahes vanuseastmes: algklassid ja põhikooli aste. Kirjatöö
lõppu palume lisada kindlasti oma nimi,
kool ja klass. Samuti palume selgelt kirja
panna selle inimese nimi ja sünniaasta,
kelle mälestus on üles kirjutatud. Parimaid töid kasutame muuseumis veebruaris 2008 avatava näituse “90. aastat Eesti
Vabariiki läbi Raplamaa inimeste” koostamisel. Parimaid kirjutajaid autasustatakse näituse pidulikul avamisel. Kõik
tööd säilitatakse Mahtra Talurahvamuuseumi arhiivis.
Oma tööd palume saata hiljemalt
1. detsembriks 2007 Mahtra Talurahvamuuseumi aadressil Muuseumi 1, Juuru.
Info telefonil 48 44 199.
Mahtra Talurahvamuuseum

kojad jne
* Väljapaistvaid /meeldejäävaid isiksusi
1920.-30. aastatel Raplamaa alal
* Vabadussõja ausammaste rajamine, hävitamine ja taastamine
* Laulev revolutsioon minu elus / mälestusi laulvast revolutsioonist
* Balti kett Raplamaal
* Minu kokkupuuteid Rahvarinde ja Eesti Kodanike Komiteedega
* Ühismajandite kaotamine ja talude
taastamine
* Lapsepõlv taasiseseisvumisajal
Kaastööd ja kogutud materjalid palume tuua või saata Mahtra Talurahvamuuseumisse (Muuseumi 1, Juuru; rait@
mahtramuuseum.ee) hiljemalt 1. veebruariks 2008.
Konkursil osalenuid tunnustatakse
auhindadega. Parimad kaastöölised kutsume 21. veebruaril muuseumisse näituse
pidulikule avamisele ja sellele järgnevale
koosviibimisele.
Info telefonil 484 4199
Mahtra Talurahvamuuseum

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.
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.

19. september 2007
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Uuest aastast on eraisikutel ja asutustel ühtne veevarustuse
ja kanalisatsiooni hind
Märjamaa
Vallavalitsuse määrus
18. september 2007 nr 37
Märjamaa vallas veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine.
§ 1 Kehtestada Märjamaa vallas vee- ja
kanalisatsiooni teenuste hinnad alljärgnevalt:
(1) Elanikkond ja asutused-ettevõtted
veemõõtjaga:
1) Tasu vee eest 13.00 (kolmteist) krooni;
2)
Tasu reovee ärajuhtimise eest
17.00 (seitseteist) krooni
(2) Elanikkond ja asutused-ettevõtted
ilma veemõõtjata:
1)
Tasu vee eest
26.00 ( kakskümmend kuus) krooni;
2)
Tasu reovee ärajuhtimise eest 34.00
( kolmkümmend neli) krooni
§2 Osaühingul Märjamaa Vesi rakendada
käesoleva määrusega kehtestatud tariife tarbijatega lepingute sõlmimisel.
§3 Märjamaa Vallavalitsusel avaldada

Politsei ja päästeameti
teated
22. septembril on vaba juurdepääsu
kasutades Märjamaa vallas Orgita külas
asuvast parklast varastatud sinna pargitud teetööde tegemise juures kasutatav GAZ 53 (veepütt), mille väärtus on
35 000 krooni.
23.09 leiti auto ärandamispaigast
paarikümne kilomeetri kaugusel olevast
Luiste külast.
23. septembril kell 16.18 teatati tulekahjust Märjamaa vallas Laukna külas,

käesolev määrus Märjamaa Nädalalehes 26.
septembril 2007 ja 03.oktoobril 2007, tarbijate teavitamiseks uute veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamisest
alates 01.01.2008.a.
§4 Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 16.12.2003. a määrus nr 38 „Vee- ja
kanalisatsioonihinna kehtestamine“ (Kasti
asulas) alates 31. detsembrist 2007.a.
§5 Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 27.10.2004. a määrus nr 27 „OÜ
Orgita Elamu vee- ja kanalisatsiooni- ning
soojusenergia müügihinna kehtestamine“
punkt 1, alapunktid 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.2.1.;
1.2.2.2; 1.2; 1.3, alates 31. detsembrist 2007.
a.
§6 Tunnistada kehtetuks Märjamaa vallavalitsuse 31.01.2006.a. määrus nr 5 „Märjamaa Vallavalitsuse 27.10.2004.a määruse nr
27 „OÜ Orgita Elamu vee- ja kanalisatsioonining soojusenergia müügihinna kehtestamine“

kus kahekorruselises kivihoones põles
traktor. Päästjad kustutasid traktori, kontrollisid ja ventileerisid ruumid. Põleng
kustutati kell 17.44.

Märjamaa luuleklubi
külastas naabervalla
loomeinimesi
21. septembril kohtus Märjamaa Luuleklubi Jalase seltsimajas Kabala Käsitöö- ja Kirjandusseltsiga.
Õhtu peakangelannaks oli Kabalas
elav Virve Loik, kes luges oma luuletusi,
teisipäeva ja neljapäeva õhtul algusega kell 17.00, maksumus 2500.-

*Arvutikursus
Mainori Kõrgkool ootab
Teid kursustele!
* Inglise keele alg- ja
suhtluskursus (64 t)

Kursus toimub alates 11. oktoobrist
teisipäeva ja neljapäeva õhtul algusega kell 17.00, maksumus 2500.-

*Vene keele algkursus (64 t)

Kursus toimub alates 11. oktoobrist

(MS Word, Excel ja Outlook)
Kursus toimub alates 11. oktoobrist
teisipäeva ja neljapäeva õhtul algusega kell 17.00, maksumus 950.Vajalik registreerumine 5. oktoobriks.
Tel: 489 4401, e-post rapla@mk.ee
Mainori Kõrgkool ootab kõiki
ettevõtjaid ja muidu huvilisi koolitustele!

kehtivusaja pikendamine vee- ja kanalisatsiooni müügihinna osas“ alates 31.detsembrist 2007.a.
§7 Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 17.01.2006. a määrus nr 2 „Vee- ja
kanalisatsioonihinna muutmine“ (Sipa, Laukna, Teenuse, Varbola keskasulad, Märjamaa
alev) alates 31. detsembrist 2007.a.
§8 Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 07.03.2006. a määrus nr 14 „Vee- ja
kanalisatsioonihinna muutmine Valgu keskasulas“ alates 31. detsembrist 2007.a.
§9 Määrust rakendatakse 01. jaanuarist
2008.a.
§10 Määrus jõustub 24. septembril 2007.
§11 Käesolevat haldusakti on võimalik
vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavakstegemisest, esitades vaide haldusmenetluse
seaduses või kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.

esitles käsitööde (kudumid, siidimaalid,
humoorikad seinapildid) ja kuivatatud
lilledega kaunistatud õnnitluskaartide
väljapanekut.
Õhtu jooksul kõlasid Kabala naiste
laulud ja räägiti ka vanarahva kommetest
seoses sügisega.
Varem on Jalase klubi siin külas käinud. Kingituseks viidi kaasa luulealmanahh ja Märjamaa raamatukogu pilt.
Märjamaalased nautisid võõrustajate
eriliselt lugupidavaid ja sooje omavahelisi suheid, aga ka maitsvaid suupisteid ja
hoogsalt kulgenud kokkusaamist.

*Dokumendihalduse kursus
(lisandub ametikeel) (16 t)

* Asutuse asjaajamise korraldus
* Asjaajamist sätestavad riiklikud
normdokumendid
* Dokumendi loomine
* Dokumendiringlus
* Dokumentide hoidmine asjaajamises
Kursus toimub 11., 12., 16. ja 18.
oktoobril algusega kell 13.00,
maksumus 1750.Vajalik registreerumine 5. oktoobriks.
Tel: 489 4401, e-post: rapla@mk.ee
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19. september 2007

MIHKLIPÄEVA TALGUD
Sillaotsa Talumuuseumis
29. septembril 2007 algusega kell 12

LÄÄNE POLITSEIPREFEKTUUR
Aus ja õiguskuulekas keskharidusega Raplamaa noor,
kes sa oled vähemalt 18 aastane ja soovid anda oma
panuse turvalisema elukeskkonna loomiseks, oled oodatud Rapla politseijaoskonda (Savi 2, Rapla) tutvuma
politseinikuks õppimise võimalustega ja politseitööga
Lääne politseis.
Kahe tunni jooksul on sul võimalik tutvuda politseimajaga, politsei töötingimustega ja Sisekaitseakadeemia vastuvõtunõuetega.
Huvilistel palume koguneda Rapla politseijaoskonda (Savi 2, Rapla) fuajeesse 5. oktoobril kell 16.00
Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemia politseikolledžisse toimub 08.10 – 18.10.2007. a
Info tel 48 92925

Kasti küla AIP on avatud alates 17. septembrist
tööpäeviti kella 9 – 17
lasteaed Karikakar ruumides

3. oktoobril algusega kell 17 toimub
Valgu põhikoolis koolitus
Teemaks EETIKA, lektor Kaido Metsoja
Head valla koolide õpetajad, lapsevanemad (ka tulevased)
ja vanavanemad! Ootame teid kuulama põnevalt ja haaravalt esinevat lektorit, kes räägib lihtsas keeles,
toob huvitavaid näiteid ja näitab multifilmi.
Loeng on kuulajatele tasuta.
Märjamaa valla Külavanemate Ühendus MTÜ
kuulutab välja KÜLALIIKUMISE
TOETUSTE PROJEKTIKONKURSI.
Taotlusvorm leitav Märjamaa valla kodulehelt külaliikumise
rubriigist http://www.marjamaa.ee/?id=9622
Taotlused saata/tuua 5. oktoobriks Tehnika 11, Märjamaa
Ümbrikule kirjutada märgusõna “KÜLALIIKUMINE”
Täpsem info: Iris Haiba
48 90 618; 56 646 123; iris@raek.ee

Inglise keele huvilised!
Kohtume 2. oktoobril kell 18 Märjamaa
gümnaasiumis. Info tel 5667 6706 Sirje Ehrenpreis

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.

AS RAKE otsib töötajaid
Kernus asuvasse tootmistsehhi:

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

EAKATE PÄEVA TÄHISTAMINE
Pühapäeval, 7. oktoobril kell 15-18
Märjamaa gümnaasiumi sööklas
Eelregistreerimine Märjamaa
vallavalitsuse sotsiaalosakonnas
(Tehnika 11, tuba 16) või telefonil 482 1790
kuni 28. septembrini.
Palun teatada ka transpordivajadusest.

19. september 2007
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KIRIKU TEATED
EELK Märjamaa
Maarja kogudus

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

Avaldame kaastunnet
Marikale perega
AUGUST-FERDINAND KRABI
kaotuse puhul.
Asta, Inge, Luule, Laine ja Haime

Anne Kirsipuu ja Aini Paaret,
avaldame teile südamlikku
kaastunnet
VANAISA
kaotuse puhul.
Sõbrad Tiina, Madis, Ingrid ja Alvar

Märjamaa vallavalitsuses
kutsenõustaja Merike Hintsi vastuvõtt
taas 28. septembril. 5393 1314

Mälestame abivalmis naabrimeest
AUGUST KRABI.

Haimre Põhikool avaldab kaastunnet
Marika Põldmannile

Avaldame sügavat kaastunnet
abikaasale, lastele ja omastele.

AUGUST-FERDINAND KRABI
kaotuse puhul.

Perekond Kuuspalu,
Helme, Viola ja Jaanus

Avaldame sügavat kaastunnet
Kallele ja Siimule
EDGAR RAHUOJA
surma puhul.
Töökaaslased

Südamlik kaastunne Inge Soosaarele
ja ta perele armsa
EDGAR RAHUOJA
kaotuse puhul.
Vambola ja Valve

Avaldame kaastunnet
Ingele, Kallele, Siimule ja Sandrile

Avaldame südamlikku kaastunnet
lähedastele

EDGAR RAHUOJA
surma puhul.

EDGAR RAHUOJA
kaotuse puhul.

Perekond Sepa

Valve, Ene, Reet, Mati

K 26. september
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga (kirikus)
19.00 Piiblitund - Kain ja Aabel
(kogudusemajas)
N 27. september
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kirikus)
R 28. september
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kirikus)
P 30. september
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kirikus).
Kirikukohv kogudusemajas
18.00 Vesper ehk õhtupalvus (kirikus)
E 1. oktoober
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kirikus)
18.00 Palvetund (kogudusemajas)
NB! 2.-5. oktoobril hommikust missat ei
toimu.
3. oktoobril piiblitundi ei toimu.

Märjamaa valla arengukava
2004-2009 V osa “Märjamaa
valla investeeringute kava
2004-2010” muutmise eelnõu
avalikustamine
Märjamaa valla arengukava
2004-2009 V osa „Märjamaa valla investeeringute kava 2004-2010”
muutmise eelnõu on avalikult välja
pandud 19. septembrist kuni 15.
oktoobrini 2007 tööpäeviti kl 8.00–
17.00 Märjamaa Vallavolikogu kantseleis, tuba 22, II korrus (Tehnika 11
78301 Märjamaa) ja Märjamaa valla
kodulehel.
Eelnõu kohta on võimalik Märjamaa Vallavalitsusele esitada kirjalikke ettepanekuid kuni 15. oktoobrini
2007 aadressil Tehnika 11, 78301
Märjamaa või elektronpostiga lii.
lember@marjamaa.ee.

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti
tööde kava Märjamaal
24.-30. september 2007
Torustike ehitus: Toominga tänav
Torustike ehitus: Mulla tänav
Torustike ehitus: Sireli tänav
Torustike ehitus: Aia tänav
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81: Elli Linnamägi

Märjamaa rahvamajas
R 28.09

24.09 Märjamaa

18; 20

81: Salme Koitla

“BOURNE`I ULTIMAATUM“
1.51 / USA põnevik, K-12

25.09 Kirna küla

P 30.09 16; 18; 20

81: Helju-Vaike Murre

“ METSIKUD LAINED “

29.09 Märjamaa

1.25 / USA kogupere-joonisfilm
EESTI KEELES (lubatud kõigile)
E 1.10 Valgu

19. september 2007

rahvamajas

12.45

“METSIKUD LAINED“
T 2.10 Vana-Vigala rahvamajas
16.30 “METSIKUD LAINED“

Pilet 25.-

MÜÜK
Müüa emailalusega dušinurk ja 2 seina
(90x90). Tel Õ 5698 6759

77: Ainu Anniste
94: Anette Eviste
24.09 Märjamaa

94: Marta Halliste
29.09 Kangru küla

85: Jaan Tammsalu
28.09 Velise-Nõlva küla

82: Paulina Siirmets
25.09 Märjamaa

Müüa kartuleid. Soodne hind ja transport. 5695 7677
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

Müüa 3toaline korter Orgital.
Hind 550 000. 515 0119
Müüa 2toal krt Orgital 3k majas. 5620 5351
Müüa voodrilauda alates 85 kr/m2, sauna
sisevooder, põrandalaud. Vedu. 5650 7888

OST
Ostan 1toal korteri (ahiküte, vesi, vann
soovitatav). Kiire! 564 3314, 482 1080
Ostan omanikult maa, talukoha.
Tel 508 9052, 5649 5472

76: Linda-Helmi Varbola
24.09 Põlli küla

75: Artur Rahuoja
27.09 Märjamaa

70: Luule Kristal
26.09 Rangu küla

65: Mihkel Keskküla
29.09 Aravere küla

Müüa Ford Sierra univ `88 a; 2,0; 85 KW, t.
sinine. Palju lisasid. Hind kokkul. Õ 4898176

Müüa sõiduauto käru Zubrjonok ja
keevitustrafo. 5663 4132

25.09 Valgu küla

OÜ Timberston

AUTOTEENINDUS

Metsanurga 7a Märjamaal

• Kohapeal suur valik MASTERI
taastatud talverehve
Naastrehvi hinnad alates 425.Garantii 2 aastat
• Samas pakume ka uusi talverehve
(Good Year, Michelin, Falken, Fulda,
Gooper jne)
• Ostes meilt neli rehvi, rehvivahetus
poole hinnaga
• Enne talve tulekut pakume veel:
jahutusvedeliku külmumistemperatuuri mõõtmist ja akude kontrolli
• Kohapeal suur valik EXIDE akusid
482 2572
521 0489
5646 0837
www.timberston.ee

Õnnitleme

Ene ja Enno
Maaranda

sünnipäeva puhul!
Vanemad, lapsed
ja lapselapsed
Seoses töömahu suurenemisega
võtab Timberston OÜ tööle

EKSKAVAATORILAADURIJUHI.
Teave tel 56 530 48 Teet

Arne Lauri

JOOGATUNNID
algavad taas.
Esimene kohtumine esmaspäeval,
1. oktoobril kell 19.00
Märjamaa vallavalitsuse
suures saalis II korrusel.
KÕIK ON OODATUD!

MITMESUGUST
Luutiheduse mõõtmine 9.10 kl 14-18
Märjamaa apteegis. Eelregistr. 482 1187
Vahet 2toal ahjuk krt 2- või 3toal krt vastu.
Oodatud kõik pakkumised. 5620 8262
Juulikuust on Märjamaa gümnaasiumis hoiul
kooli juurde unustatud uus lastejalgratas
Abeni. Küsida direktor 489 8861 või
5648 8462

PAKITUD TURBABRIKETT
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses.
514 9745

Vesivõimlemine
T 11.00
N 11.00 ja 18.30

Müüa PUITBRIKETTI.
Kohalevedu. 514 9745

Tallu vajatakse ABITÖÖLIST.
529 4879

MÄRJAMAA NÄDALALEHT Toimetus 78301 Märjamaa Tehnika 11 tuba 10, telefon 482 1263
Toimetaja Reet Saar, 5306 5805, saar@marjamaa.ee
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1220 eksemplari

