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Valgu põhikooli õppekäigud viisid loodusse
Ene Oisalu
Septembris toimus Valgu põhikooli õpilastel Keskkonnainvesteeringute Keskuse
rahastatud projekti raames kaks huvitavat
õppekäiku. Projekti kirjutas õpetaja Pille Vanker, kellele suured tänud ja jõudu
edaspidiseks!
Õppereis “Aastaajad Soomaal”
17. septembril oli 1.–6. klassi õppeekskursioon „Aastaajad Soomaal”. Päev
oli meeleolukas ja huvitav. Nooremad
käisid põlismetsa uurimas ja vanemad rabas. Iga õpilane sai lisaks huvitavale ekskursioonile täita töölehti ja korjata taimi
herbaariumi jaoks.
Rabas sai määrata vähemalt viit taime, mõõta rabamänni ja metsamänni
okaste pikkust, võrrelda ja leida põhjus,
miks ühel on okkad pikemad kui teisel.
Lisaks sai igaüks rabajärve kaldalt korjata põhjamaa viinamarju – jõhvikaid
– ja nendega maiustada. Teel järve juurde
õõtsus maapind ja tuli vaikselt astuda, et
mitte jalgu märjaks teha.
Õpilased olid innukad loodusvaatlejad ja rahulolevad, sest üks asi on õppida
õpikust, aga hoopis põnevam on vahel
õppetöö looduses läbi viia.
Et päev ainult loodusõpetusega ei
piirduks, oskasid õpetajad oskuslikult
suunata õpilasi vahepeal mõistatusi lahendama ja sobivaid vanasõnu leidma, mis
tegi päeva veelgi mitmekesisemaks. Valgu tagasi jõudes olime meeldivalt väsinud, aga muljetest tulvil ja nii mõnegi
tarkuse võrra rikkamad.
Pihlaka talu miniloomaaed
27. septembril toimus lasteaia ja 1.–
4. klassi õpilaste ühisekskursioon Pärnumaale Pihlaka talu miniloomaaeda.
Kõigepealt liikusime tutvust tegema
eesel Osvaldi ja Shetlandi poni Pollyga,

Pihlaka talu miniloomaaed ei jäta lapsi ükskõikseks.
kes oli uhke ema väikesele varsale Koidule. Kõrvalkoplis olid hobused, kes tuli
metsast vilega kohale kutsuda.
Edasi liikusime taluõuele, kus meid
ootasid Eesti maakarja tõugu veis Madli,
maalambad Külli, Minni ja teised. Lisaks
oli seal veel kitsi ja kodulinde. Haned susisesid üsna hirmuäratavalt, aga õnneks
siiski eemalt. Perenaine selgitas, et vanasti ollagi hanesid peetud valvuritena,
kes valjuhäälselt võõrast märku andsid.
Seejärel suundusime lauta, kus oli
suur maatõugu siga ja minisead. Laudas
sai igaüks endale villatupsu kraasida ja
käsikivi jahvatada. Käsikiviga jahvatamine oli väga raske ja pani nii mõnegi
noore inimese mõtlema sellele, kui ränka
tööd pidid meie esivanemad tegema.
Piknikuplatsil nägime erinevaid hobusega veetavaid põllutöömasinaid. Platsil
oli ka soovikänd, kus sai oma salasoovi
kännule usaldada ja loota selle täideminekut. Perenaine õpetas meid heinast ka

murenukku valmistama. Nukule tuli oma
mure sisse mõelda ja siis põletasime nad
ära. Saimegi muredest lahti.
Tagasiteel oli buss lõbusat melu ja
ühislaulmist täis. Laulmise vahepeal
mängisid meie õpihimulised õpilased
peastarvutamise- ja sõnamänge.
Õpilastega olid kaasas õpetajad Anneli Ülemaante, kes korraldas kokkulepped ja organiseeris transpordi, lisandusid
veel teised toredad õpetajad koolist ja
lasteaiast.

Avatud uus kauplus
Pärnu mnt 27
* lilled *
* kingitused *
* käsitööd *
* loodustooted *

E – R 9 – 18, L 9 –15
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Keskkonnaprojekti pudelikaelaks on riigiteed
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamine algas tänavu 3. mail Kasti külast. Kas
Euroopa Liidu, Eesti riigi ja valdade
rahastatav ühine veeprojekt edeneb
Märjamaa vallas graafikukohaselt?
Vastab AS Matsalu Veevärk juhataja
Marko Matsalu.
Veeprojekt kulgeb peaaegu graafikukohaselt. Töövõtjatena tegutsevad maakonnas konsortsiumi AS Merko Ehitus /
AS Terrat /AS Amaks liikmed ning alltöövõtjad. Leping on jagatud osadeks,
mille järgi Raplamaa valdadest on ühes
osas Märjamaa ja Vigala vald. On kohti,
kus ehitaja on toppama jäänud, aga teisal
ütlevad nad, et on plaanitust kaugemal.
Torustike paigaldamine on lõppenud
Märjamaa valla Kasti, Varbola, Orgita ja
Valgu külas. Valgus ja Varbolas ehitatakse reoveepuhasti, Varbolas valmib ka uus
puurkaev.
Kooskõlastamisel on mitme asula
projektid.
Viivituste üheks põhjuseks on kooskõlastuste saamine. Nii ei ole Märjamaal
veel lõplikku projekti peatänavate osas.
Kõrvaltänavatel käib juba ehitamine. Ka
vihmased ilmad muutsid ehitamise raskemaks ja mõnel päeval tuli ehitajail pidada
„vihmapühi”. Ühtki tööde vastuvõtuakti
veel alla kirjutatud ei ole.
Mis raskused peatänavatel on?
Märjamaa alevi krundid on omal ajal
niimoodi välja mõõdetud, et paljude tänavate ääres ei ole kommunikatsioonide panemiseks vaba maad jäetud ja torud tuleb
paigaldada tee alla. Kuna alevi peatänavad on riigiteed, siis on Maanteeamet esitanud oma tingimused torustike rajamisel
teemaale. Et need on oluliselt suuremad,
kui tavaliselt nõutakse torustike ehitamisel, tuleb leida lahendused nii tehnilistes
kui rahalistes küsimustes.
Maanteeametil on hea viidata, et vaadake, missuguseks muudeti Rapla kõrvaltänavad – seal on kaevatud kohad kõvasti läbi vajunud. Saame neist aru, aga
me ei pea õigeks ka keskkonnaprojekti
summadest uusi teid ehitada. Ehitaja ei
arvestanud hinnapakkumist tehes selliste kuludega. Otsime kompromissi. Kui
on vaja hakata teid ehitama, tuleb esmalt
projektid koostada, kõik see võtab aega,
mis võib ohtu seada keskkonnaprojekti
lõpetamise 2009. aasta alguses.
Missugustes valla külades on tööd
juba lõppenud?
Üldjoontes on torutööd valmis Kas-

AS Matsalu Veevärk juhataja Marko Matsalu.
tis, Valgus, Varbolas ja Orgital. Valgus ja
Varbolas ehitatakse veel reoveepuhasti,
Varbolas valmib selle aasta jooksul ka
uus puurkaev.
Laukna on ainus koht, kus töö pole
alanud. Nende projekt on kooskõlastamisel.
Kas Põhja-Märjamaa, kus praegu
töid tehakse, kanalisatsioonisüsteemi
saab niipea kasutusele võtta, kui torustik on välja ehitatud?
See pole võimalik. Kogu piirkond
peab olema valmis ehitatud, katsetatud
ja üle antud, seejärel hakkab kogu asula
süsteem korraga tööle.
Kas vastab tõele, et projekti rahastamisel esineb tõrkeid?
See pole tõsi. Kogu projekti maksu-

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

musele on rahaline kate olemas. Pigem
on küsimus selles, et ei vahetata välja
kõiki torustikke ja inimesed on küsinud,
miks see nii on. Ma ei tea, kas rahastamistaotlust koostades tundus torustike
olukord olevat veel küllalt hea või püüti odavamalt läbi ajada. Kui soovitakse
teostada töid, mida ei olnud algselt ette
nähtud, siis nende puhul tuleb lahendada
rahastamisega seotud küsimused.
Mõnel pool on lisatööde osas algatatud projekti muudatusi. Selle katmiseks
on projektil väike reservfond, aga iga
muudatus tuleb eelnevalt kooskõlastada
mitme riigiasutusega ning tehtavad kulutused peavad olema sellised, mida ei osatud eelprojektide koostamisel ette näha.
Kui olemasolev vana torujupp inimestele vee tagab, siis selle väljavahetamine
– mis sest, et kaevamisega oleks seda
loogiline teha – pole ettenägematu kulu.
Loomulikult oleks hea, kui kõik saaksid
endale uued ühendused, aga kõiki töid ei
saa selle projekti raames teha.
Kuidas toimitakse, kui inimene ei
soovi vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga
liituda?
Osa inimesi on projekteerimise käigus
öeldnud, et ei soovi kas vee- või kanalisatsioonisüsteemiga liituda, aga projekti
mõte on selles, et kõikjal, kuhu toru veetakse, tuleb kõigile sellega piirnevatele
kinnistutele liitumispunkt välja ehitada.
Mittesoovijate puhul otsustab projekteerija, kuhu liitumispunkt tuleb.
Liitumispunktist kinnistu poole jäävad tööd on tarbijate teha. See nõuab
neilt piisavalt kulutusi, mistõttu esimestel aastatel püüab veeoperaator liitumise
võimalikult soodsaks teha, et saada võimalikult palju kliente.

LAADAPLATSIL:
Taidlejate kontsert – esinejad Valgust
Osavus- ja jõunumbrid
Kauplus ratastel
KÜPSETISTE OKSJON
(registreerimine vajalik),
Sindlite saagimine
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
25. septembril
I. Haridus- ja kultuurivaldkond
1. Varbola rahvamaja juhataja vabanevale ametikohale ei laekunud tähtajaks ühtegi
avaldust.
Tunnistada konkurss nurjunuks, moodustada Varbola rahvamaja varade üleandmisvastuvõtukomisjon, koosseisus Tõnu Mesila
(võtab varad vastu), Kaja Kirs ja Marju Teekivi, üleandmine toimub 28.09.2007.
2. Laukna lasteaed-algkooli koolitusnõudlus on vähenenud, õpilasi tulemas ei ole,
ettepanek kooli tegevus lõpetada ja asutada
Laukna Lasteaed. Alustada vajalike ettevalmistustega, Laukna Lasteaed asutada alates
1.09.2008.
Tõnu Mesilal alustada vajalike toimingute
ettevalmistusi. Vastavad materjalid ja eelnõud
esitada 2. okt toimuvale vallavalitsusele.
3. Küsitluse tulemus näitab, et religiooniõpetuse vastu tuntakse vähe huvi. Valgu põhikoolis on kavas alustada alates 3. okt religiooni huviringiga.
4. 26. septembril on valla koolijuhtidega
kokkusaamine, kus üheks aruteluteemaks on
osalemine õppeportaalis MIKSIKE. Kõikide
koolide osalemise korral on võimalik saada
20% allahindlust.
Tõnu Mesilal täpsustada laste arvud koolides, välja selgitada, millised on maksetingimused, lepingute sõlmimine. Küsimus ette
valmistada 2. okt vallavalitsusele.
5. Info
• 26. oktoobril kell 15 nõupidamine koolijuhtidega
• 27. okt on maakonna haridusnõunikud
Varbolas
• Varbola lasteaias on kolmanda rühma
avamise küsimus päevakorras. 26. okt kell 13
oleme lasteaias, et üle vaadata, mis selleks

Bussirent cup
pakkus noortekorvpalli
Nädalavahetusel toimus Märjamaa spordihoones noorte korvpalliturniir Bussirent
CUP 07. Seekord olid võistlustules 1993.
sünniaasta poisid. Omavahel mõõtis jõudu kuus võistkonda. Turniirivõidu sai
Haabersti Sport/Tabasalu PK meeskond,
kes finaalis võitis Salva Tartu võistkonda
tulemusega 47:28. III koha mängus võitis
korraldaja Märjamaa/Kohila ühendvõistkond Parksepa SK tulemusega 45:43.
Võidukorvi viskas Rait Laane koos lõpusireeniga. Möödunud hooaja Eesti noor-
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vaja teha ja palju kulutusi nõuab, et saaks
2008. aasta eelarve koostamisel arvestada.
Vallavalitsuse liige Lea Laurits: üle 100
000 krooni maksumusega investeeringud
peaksid kajastuma ka arengukavades ja investeeringutes, vajadusel vastavad muudatused
sisse viia.
Haridus- ja kultuurinõunik Tõnu Mesila
tutvustab väljakujunenud seisukohti 3. rühma
avamise osas 2. okt istungil.
• 14.09.2007.a. oli koos vallavolikogu hariduskomisjon, kus tehti vallavalitsusele järgmised ettepanekud, millega on vaja tegeleda:
1) kas on õigustatud Hea Alguse rühma
õpetajatele regulaarse lisatasu maksmine;
2) informeerida hariduskomisjoni, millises staadiumis on vallale vajalikel erialadel
õppivate täiskasvanute õpingute toetamise
stipendiumi eelnõu menetlemine.
II. Majandusosakonna küsimused
Maa- ja omandireform
1. Maidla külas Haaviku kinnistu jagamine kaheks katastriüksuseks omaniku avalduse alusel: Haviku ja Haaviku maja.
2. Maa ostueesõigusega erastamine (Omasoo maaüksus Kohatu külas ja Lubjamaa maaüksus Kangru külas).
3. Meelis Burmeistrile antakse kasutusvaldusse Nurtu-Nõlva külas asuv Sõeru ja
Koplipõllu maaüksus.
4. Korteriomand seatakse Märjamaa alevis
Pärnu mnt 12 asuvale 8 korteriga elamule.
Ehitus
1. Ehitusloa väljaandmine: AS Tootsi
Turvas, mahasõidutee Kuislemma rabasse;
Elion Ettevõtted AS, Haimre ATJ väljakanne
ja võrgu digitaliseerimine; OÜ Jaotusvõrk,
Mõisamaa AJ 0,4 kV F10; sõnnikuhoidla rajamine koos virtsahoidlaga Kiilaspere külas ja
üksikelamu rekonstrueerimine Soosalu külas.
2. Anti kirjalik nõusolek garaaži püstitamiseks Konuvere külas.
Keskkond
1. Rapla Teed OÜ esitas hinnapakkumise
teede ja tänavate pindamiseks kruuskillustikuga: Kasti asula tee, Haimre Rahvamaja tee,
Teenuse keskuse tee ja Metsanurga, Raua,

temeister T.Soku KK alistas 5. koha mängus Väike-Maarja tulemusega 58:51.
Turniiril toimus ka viskevõistlus, kus
parimad olid Lauri-Andrian Talv/HS/Tabasalu) ja Sander Klaan (Väike-Maarja
KK).
Võistkondade parimateks mängijateks tunnistati Kristjan Kubert, Robi
Laan, Roland Kalso, Tanel Leok, Holm
ja Leisson. Turniir sai teoks tänu toetajatele: Bussirent, Stegerdon OÜ, Waldees
OÜ, Märjamaa Tarbijate Ühistu, AS Jats,
Coca-Cola Eesti, Saunamees OÜ ja Buldooser OÜ.
Kalle Kollin

Raua põik tänavad. Tööde maksumus koos
käibemaksuga 578 974.08 krooni. Vallavolikogult nõusolek tööde teostamiseks saadud.
Kinnitada esitatud hinnapakkumised, õigusosakonnal sõlmida töövõtuleping
2. AS SMR Teed esitas hinnapakkumise
kruusateede remondile: Mäe-Tammaru, Hiireoja, Teenuse Altküla, Rehe ja Rokuta tee.
Hinnapakkumine koos käibemaksuga 246
785.79 krooni. Vallavolikogult vastav nõusolek saadud.
Kinnitada esitatud hinnapakkumine, õigusosakonnal sõlmida töövõtuleping.
3.
Info
• Ökokrati projektis on osalenud Märjamaa gümnaasium, lasteaed Pillerpall ja Midrimaa. Ökokrati 2008. aasta teema on „Olen
osa loodusest“. Otsustati osaleda, keskkonnanõunik Mati Erik esitab majandusosakonna
juhatajale kirjaliku ettepaneku 5500 krooni
planeerimiseks 2008.a vallaeelarve projekti.
• Keskkonnaspetsialistil esitada 2.
okt istungile eelarve muudatusettepanek Russalu-Ollilaane tee ehitusel valla
omaosaluse tasumiseks 50% ulatuses, s.o
54 870 krooni. Töö teostas Vardi Erametsa
Selts.
• Välja kuulutada konkurss jäätmejaamale
operaatori leidmiseks, olemasolev leping lõpeb 31.12.2007.
• Järgmiseks aastaks kavandatavate kruusateede remont ja teede talihooldus esitada
arutamiseks teede komisjonile. Jälgida, et teede hoolduseks üle 100 000 minevad investeeringud saaksid kajastatud valla arengukavas,
samuti valla materiaalsete varade soetamise ja
renoveerimise kavas.
III. Rahandusküsimused
1. Märjamaa valla 2007. aasta III lisaeelarve
alaeelarve
kinnitati
mahus
1 215 900 krooni.
2. Märjamaa valla 2007. aasta laekunud
sihtotstarbeliste eraldiste lisaeelarve alaeelarve kinnitamine.
Sihtotstarbeliste eraldiste lisaeelarve (laekumised mai-august) kinnitada tulud-kulud
tasakaalus 643 400 krooni. Vastuvõetud määrust tutvustada oktoobrikuu vallavolikogule.
3. Reservfondist eraldati:
33 500 krooni Midrimaa lasteaiale uue
kartulikoorimismasina ostmiseks. Köögi renoveerimise käigus jäi kasutusele vana masin, mis on ostetud 2002.a ning nüüd enam ei
tööta.
Eraldada 4000 krooni kirjas-

Kolmapäeval, 3. oktoobril kell 18
toimub Märjamaa
sotsiaalabikeskuse käsitöötoas

MALERINGI
kokkusaamine.
Teretulnud on nii endised kui ka
uued malehuvilised.
Maleringi eestvedajaks on
Arved Randoja
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Kolmas lisaeelarve tuli protseduurivaidlustega
VALLAVOLIKOGU
Vallavolikogule esitati tänavu juba
kolmanda lisaeelarve projekt. Esimesel lugemisel augustis oli selle maht üle
600 000 krooni, septembriistungil juba
1 215 900 krooni, mis ajendas Kaare
Tammarut küsima, kas see on ikka sama
eelnõu.
Rahandusosakonna juhataja Lea Laurits selgitas, et vallavalitsusel on õigus
muudatusi teha, vahepeal on tekkinud
uusi laekumisi ja eelnõu on läbinud nõutavad protseduurid.
Ka Tõnu Lõhmus leidis, et sisuliselt
on tegemist juba uue eelnõuga ja nõudis
kõigi muudatusettepanekute läbihääletamist. „Ma ei vaidlusta eelnõu sisu, vaid
protseduurireeglitest kinnipidamist,“ ütles ta.
Asjaolude selgitamiseks võeti vaheaeg. Pärast seda märkis volikogu esimees, et valla põhimääruses on pole kirjas, mida teha kahe lugemise vahepeal,
on vaid öeldud, kes tohivad eelnõusse
ettepanekuid teha.
Arutelu tulemusel otsustati hääletada
läbi tulu- ja kulupoole summa, mitte iga
rida eraldi. Märjamaa valla 2007. aasta
III lisaeelarve poolt olid kõik kohal olnud
saadikud.
Muudatused remonti vajavate
teede ja tänavate loetelus
Vallavalitsus tegi ettepaneku mitte
remontida Märjamaa alevis tänavu tänavaid, kuhu seoses käimasoleva projektiga
tusele Kentaur Hugo Murre raamatu “Minu elu enne teatrit ja pärast teatrit
oli samuti nagu teater“ osaliseks kirjastamiskulude katteks.
4. Otsustati moodustada ajutine komisjon
2008. eelarveaastaks materiaalsete varade
soetamise ja renoveerimise vajaduse aruteluks. Selle koosseisus on vallavanem, vallavolikogu esimees, kõikide vallavolikogu
komisjonide esimehed, rahandusosakonna
juhataja, projektijuht, avalike suhete nõunik
ja vallavalitsuse liikmed.
5. Hinnapakkumise kinnitamine „Valveseadmed Märjamaa valla noortekeskusele“
Securitas Eesti AS esitas hinnapakkumise noortekeskusele valveseadmete ostmiseks.
Hinnapakkumine koos käibemaksuga 10 089
krooni.
Vallavalitsuse liikmete ettepanek: kinnitada, tasumine Märjamaa valla noortekeskuse
alaeelarvest, õigusosakonnal ette valmistada
lepingu sõlmimine, mille allkirjastab vallavanem, tehing üle 10 000 krooni.

paigaldatakse vee- ja kanalisatsioonitorustik, vaid teha seda 2008. aastal. Need
on Pärna (II järk), Anne, Kullerkupu,
Nurmenuku, Kannikese ja Kase tänav.
Selle asemel lülitada tänavuste tööde
nimekirja teed ja tänavad, kus selle projekti järgi kaevamist ei tule: Kasti asula
tee, Haimre Rahvamaja tee, Teenuse asula tee, Metsanurga ja Raua tänav, Raua
põik, Mäe-Tammearu tee, Hiireoja tee,
Teenuse-Altküla tee, Rehe tee, Rokuta
tee.
Volikogu toetas seda ettepanekut ja
andis nõusoleku, et vallavalitsus võib
alustada nimetatud teedel pindamis- ja
remonttööde lepingute sõlmimist.
Lühidalt
Volikogu oli nõus Märjamaa valla
arengukava V osa muutmisega, mis puudutab investeeringuid aastail 2004–2010.
Nüüd on materjal avalikul väljapanekul.
Arengukava muudatused saab kinnitada
oktoobrikuu istungil.
Anti nõusolek korraldada riigihange
Märjamaal Pärnu mnt 56 asuva internaadihoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks (sinna tuleb valla keskraamatukogu) ja sõlmida parima pakkujaga leping.
Kinnitati Märjamaa valla töötajate
palgakorralduse alused. See on samm
edasi süsteemi täiendamise-täpsustamise
teel. Mitmed parandamist vajavad sätted
viiakse sisse uuest eelarveaastast.
Otsustati müüa Käriselja külas asuv
Murro kinnistu I maatükk (3,06 ha, maatulundusmaa) avalikul suulisel enampak6. Lasteaialt Pillerpall laekus taotlus
lasteaiale konvektorite paigaldamiseks. Hinnapakkumine võetud osaühingult MADEXE, pakkumine 30 480 krooni. OÜ Madexe
hinnangul pole lasteaia elektrikatlamajaga
võimalik kütmist alustada (alates 23.02.2005
võrguühenduse läbilaskevõime 63A, vajalik
125A, katlamaja pole ka tehniliselt korras).
Konvektorite ja uue toitekaabli paigaldamine tagab lasteaia rühmaruumides vajaliku
temperatuuri. Tööd teostatakse käesoleval
nädalal. AS Eraküte ei alusta kütmist enne 5.
oktoobrit. Toimus arutelu.

kumisel. Alghind on 26 000 krooni.
Maksta vallavalitsuse liikmele Iris
Haibale, kelle vastutusvaldkonnaks on
üldplaneering, arengukava ja projektid,
vallavalitsuse liikme ülesannete täitmise
eest 3000 krooni kuus.
Uuendused raamatukogu
kasutamisel
Volikogu kinnitas Märjamaa valla
raamatukogude kasutamise eeskirja, samuti Märjamaa, Varbola, Teenuse, Sipa,
Laukna, Haimre ja Valgu raamatukogu
põhimääruse.
Kõik valla raamatukogud esitasid
eelnõu ettevalmistuse käigus oma raamatukogu kasutuseeskirja projekti ja neis
suuri erinevusi ei olnud. Kõige enam on
vaieldud viivise võtmise üle.
Suured raamatukogud vajavad meedet lugejate distsiplineerimiseks. Väikesed kardavad sellega peletada eemale
lugejaid, ka ei suuda ühe töötajaga raamatukogu tagada asutuse lahtiolekut
kõigil päevadel (tal tuleb käia seminaril,
koolitusel, vallamajas asju ajamas, haigused jne). Seetõttu jäädi seisukohale, et
Märjamaa ja Valgu raamatukogu hakkavad viivist võtma (iga teaviku kohta 50
senti päev), teised kogud erandkorras.
Vallavalitsus kehtestas oma korraldusega 1. oktoobrist ka selle, et avaliku
internetipunkti kasutamisel on esimesed
30 minutit tasuta, iga järgnev 15 minutit
maksab 5 krooni.

Võtta esitatu ja vallavalitsuse liikmete
arvamused teadmiseks. Peaks olema võetud
vähemalt kolm pakkumist, rahandusosakonna
juhatajal küsida lastaia juhatajalt täiendavaid
selgitusi ostu vajalikkusest, ehk on võimalik
leida odavamaid lahendusi rühmaruumide
soojendamiseks enne kütteperioodi algust.
Jätta menetlusse.
IV. Sotsiaalküsimused
1. Hooldaja määratakse kahele raske puudega isikule, seoses sellega kahele hooldajale
hooldajatoetuse maksmine.

3. oktoobril algusega kell 17 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.
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Sulu küla võõrustas oma sõprusküla Nisulat

Nisula külaseltsi liikmed tutvumas Sulu-kandi inimeste käsitööga. Vasakult teine külavanem Helena Järvenpää. Esiplaanil on Piret Marksi valmistatud keraamika.
Sulu küla võõrustas 22. septembril
oma Soome sõprusküla Nisula esindust.
Tuttavaks saadi Sulul Mõisa talu pidava
Hannele Paunoneni abil, kelle isa elab
Nisulas. Varakevadel käis meie rahvas
Soomes, nüüd tulid soomlased siia.
Külalised käisid Märjamaal Haketo
kudumistöökojas. Kuna oli väga vihmane
ilm, siis dolomiidikarjääri külastus jäeti
ära, kuid Toomas Kirsipuu tutvustas oma
kodus Orgita Dolomiidi tegevust. Pikem
peatus oli Sulu mõisas, kus räägiti Sulu
Käsitöökojast ja Piret Marks tutvustas
keraamika suunda. Üle vaadati ka külaplats.
Eestipärast õhtusööki võeti pärast
ringkäiku Sillaotsa talumuuseumis. Külalised said kaasa osta kohalike käsitöid,
mett ja lambanahku.
„Meie külade sõprus võiks jätkuda,“
2. Lasteaiatasud hüvitatakse 100% ulatuses kahele lapsele, alates 01.09.2007 kuni
käesoleva õppeaasta lõpuni.
3. Koolilõuna hüvitatakse ühele kutseõppeasutuses õppijale alates 01.09.2007 kuni
käesoleva õppeaasta lõpuni.
4. Täiendavat toetust makstakse kuuele puudega inimesele summas 2275 krooni
(transpordikulude katteks, ravimite ostmiseks, toimetuleku tagamiseks, lapsele abivahendite ostmiseks).
5. Täiendavat toetust toimetulekutoetuse
vahenditest maksta kolmele abivajajale kokku summas 2250 krooni (küttepuude ostmiseks, õpilaskodu üüri tasumiseks).
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ütles Sulu ja Jõeääre külavanem Aile Pajula. Ta pakkus välja valla suviseid suurüritusi, mille ajal võiksid sõbrad meie
kandiga pikemalt tutvust teha. Seekord
olid nad kohal vaid pool päeva.
Nisula külaseltsi juhatuse esimees
Helena Järvenpää jäi siin nähtuga väga
rahule. Nende külas elab 150 inimest,
piirkonna tõmbekeskus on 40 km kaugusel asuv Jyväskylä. Ta töötab ka ise sealses ametikoolis õpetajana.
Soomlastel on kavas anda detsembris
välja ajaleht, milles kajastatakse jõulukombeid Eestis. Varasemast ajast kirjutab Jüri Kusmin, tänapäevast ja oma küla
kommetest Aile Pajula. Tema teeb valiku
ka meie jõulutoitude retseptidest. Aile
valmistatud maitsva tordi reptsept rändas
juba lahe taha.

IV. Õigusosakonna küsimused
1. Võtta peremehetu ehitisena arvele Paaduotsa külas asuvad Rehe talu elamu ja abihoone. Rehe talu hoonete kohta ei ole koostatud hooneregistri toimikut, kus oleks andmed
hoonete viimase omaniku kohta. Vastav teade
avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded,
Märjamaa Nädalalehes ja valla kodulehel.
Alustada menetlust.
Järgneb

Sulu küla tutvus
Järvamaaga
Sulu küla võttis 15. septembril ette ekskursiooni Järvamaale. Ühepäevast tutvumisretke Järva-Jaani vallas rahastas
Maaelu Edendamise Sihtasutus.
Tervituskohvi joodi Tooma talu perenaise Malle Araku juures, kus saadi teada kiviaia ladumise nippidest, käsiööst,
maalimisest ja Muhu susside tikkimisest.
Ants Leinbergi klaasikojas pajatas
meister oma tegevusest. Kubja Ürditalus
tutvuti Eesti tuntuima ravimtaimetalu
tootmisega (ravimtaimi kogutakse nii
metsast kui põllult). Jürimardi talus pajatati saja-aastase talu lugu, siin oli oma
muuseum, küla raamat ja jutuks ka sugupuude uurimine.
Reis viis Vaali vabariigi väljakuulutamise kohta, mida tutvustas Uno Aan.
Kilplalas saadi teada, kuidas elab kilplarahvas. Päeva pärliks oli Sargvere mõisaproua vastuvõtt. Järvamaa eluolu tutvustas reisijuht Aime Kallandi.
“See oli huvitav ja inforikas päev,“
kinnitas reisi korraldanud Sulu külavanem Aile Pajula.

Valgu eakad tantsisid
setu naise pilli järgi
Valgu rahvamaja kutsus eakad kokku
25. septembril, et üheskoos meelt lahutada. Üllatuskülaliseks oli pesueht setu
Valli Karp, kes on võtnud südameasjaks
oma rahvakillu kultuuri tutvustamise.
Petserimaalt Truba külast pärit naine
rääkis nüüd juba Vene piiri taha jäänud
kodukülast ja setude kommetest. Tallinnas elav Valli juhendab seal setude folkloorirühma. Ta kandis Setu rahvariideid
ja ainuüksi ehted kaalusid 1,8 kilo. Selgitusi anti ehete tähenduse kohta.
Et Valli Karp mängis ka bajaani, siis
laulsid kokkutulnud üheskoos setu hümni
ja külaline kutsus kõiki setu kargamisele.
See oli pisut labajala-moodi tants.
Osalejad jäid üritusega igati rahule.
Valgu rahvamaja juhataja Mervi Vaarmann rääkis, et eakate koor alustas proove juba augustis ja valmistub rahvamaja
20. sünnipäeva kontserdiks.
Ka tantsijad on hooaega alustanud.
Jälle on soov kutsuda Lilli Teesalu Märjamaalt uusi tantse õpetama. Vaarmann
märkis, et kohapeal pole ringijuhendajat
võtta.
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3-4-aastased lapsed!
Olete oodatud

Tule oma

LAULU- JA MÄNGURINGI
neljapäeviti kell 18.00
Märjamaa rahvamajja.

kingitustele
järele!

Esimene kohtumine
11. oktoobril kell 18.00
II korruse lauluklassis.
Kairit Liivamägi

Igas eas täiskasvanutele algavad
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Märjamaa rahvamajas
pühapäeval, 7. oktoobril kell 18.00
Juhendaja Ants Lopsik Pärnust
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Täpsem kampaania info
www.glaskek.ee

U U E P Õ LV K O N N A A K N A D

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”

Osavõtutasu 35.Info tel: 48 21355, 5656 4614

MÄRJAMAA RAHVAMAJAS
OKTOOBRIS
* Alates 7.10 kell 18.00 peotantsukursused Ants Lopsiku juhendamisel
* Alates 11.10 kell 18.00 3-4a.
laste laulu- ja mänguring Kairit
Liivamägi juhendamisel
* 12.10 algusega 21.00 tantsuõhtu ansambliga Rein ja Sull stiiliga
Lipsud ja Pärlid
* 19.10 kell 19.00 Koit Toome
kontsert

Täpsem info: Iris Haiba, 48 90 618; 56 646 123; iris@raek.ee

AS RAKE otsib töötajaid
Kernus asuvasse tootmistsehhi:

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

Märjamaa rahvamajas
12. oktoobril algusega kell 21

TANTSUÕHTU
• Riietumisstiil LIPSUD-PÄRLID
• Tantsuks mängivad REIN JA SULL
Pääse 75.Laudade broneerimine tel. 482 1355
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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.

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.

§ 1 Kehtestada Märjamaa vallas veeja kanalisatsiooni teenuste hinnad alljärgnevalt:
(1) Elanikkond ja asutused-ettevõtted veemõõtjaga:
1) Tasu vee eest 13.00 krooni m3;
2) Tasu reovee ärajuhtimise eest 17.00
krooni m3
(2) Elanikkond ja asutused-ettevõtted ilma veemõõtjata:
1) Tasu vee eest 26.00 krooni m3;
2) Tasu reovee ärajuhtimise eest 34.00
krooni m3.

§6 Tunnistada kehtetuks Märjamaa
vallavalitsuse 31.01.2006.a. määrus nr
5 „Märjamaa Vallavalitsuse 27.10.2004.
a määruse nr 27 „OÜ Orgita Elamu veeja kanalisatsiooni- ning soojusenergia
müügihinna kehtestamine“ kehtivusaja pikendamine vee- ja kanalisatsiooni
müügihinna osas“ alates 31.detsembrist
2007.a.

§2 Osaühingul Märjamaa Vesi rakendada käesoleva määrusega kehtestatud
tariife tarbijatega lepingute sõlmimisel.
§3 Märjamaa Vallavalitsusel avaldada
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
Tallinna Konverentsid ja
MTÜ Maaturism
kuulutavad välja konkursi

“UUDSUS TURISMIS 2007”,
kus hinnatakse uut ideed, teenust, toodet või 2007. aastal kasutuselevõetud
tegutsemiskohta, innovaatilisust, mis
annab lisaväärtust Eesti turismi üldisele
arengule.
Osalema oodatakse kõiki Eestis tegutsevad turismivaldkonna ettevõtteid.
Kandidaate oodatakse üles seadma nii
üksikisikuid kui ka organisatsioone. Ka

7

Märjamaa Nädalaleht

§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.
ettevõtja ise võib ennast kandidaadiks
esitada.
Võitjad selgitatakse välja kahes
kategoorias:
1. turismiettevõtted maakondades
v.a maakonnakeskustes ja linnades – I
kategooria
2. maakonnakeskuste ja linnade
turismiettevõtted – II kategooria
Avaldus konkursil osalemiseks saadetakse teile e-posti teel, kui kirjutate
marika@tallinnakonverentsid.ee või
helistate telefonil 6 143 300. Täidetud
ankeedi võib saata ka elektroonselt
info@tallinnakonverentsid.ee, kirja

FILMITUTVUSTUS

“Sügisball”
Uus mängufilm “Sügisball” näitab,
kuidas proovivad argieluga toime tulla
kuus magalaelanikku, kes otsivad elus
õnne ja armastust.
Noor kirjanik Mati luurab eksnaise
akende taga ja läheneb uutele naistele,
kuid tulutult. Üksluise eluga vanapoiss,
meestejuuksur August Kask kiindub
väikesesse tüdrukusse, tollele lähendes
aga süüdistatakse teda pedofiilias. Üksikema Laura vaatab telekast „Ogalinde”
ja tõrjub meeste lähenemiskatseid, kuna
ei suuda neid usaldada. Arhitekt Maurer
mõtleb inimkonna heaolu peale, on aga
unustanud oma enese naise, kes omakorda otsib lohutust shveitser Theo juurest.
Theo meeldib naistele, kuid madala sotsiaalse staatuse tõttu ei võeta teda tõsiselt. Filmi relvadeks on empaatiavõime
ja must huumor.
Filmivõtted toimusid käesoleva aasta
alguses Lasnamäel ning peaosades astuvad üles mitmed Eesti nimekad noored
näitlejad nagu Rain Tolk, Juhan Ulfsak
(Maurer), Mirtel Pohla, Taavi Eelmaa,
Tiina Tauraite ja Maarja Jakobson.
Lisaks teeb kandva rolli ka üks Soome hinnatumaid karakternäitlejaid Sulevi Peltola (Augusti Kaski), kes on Eesti
vaatajale tuttav tolmuimejamüüjana filmist “Paha maa”.
Filmi taga seisavad samad tegijad,
kes 2006. aastal võitsid Veiko Õunpuu
esimese lühifilmiga “Tühirand” pea kõik
kohalikud filmiauhinnad.
“Sügisball” võitis hiljuti maineka
Veneetsia filmifestivali kõrvalprogrammi “Horisondid” peaauhinna. Veneetsia
festival on vanim filmifestival maailmas,
mida loetakse Berliini ja Karlovy Vary
kõrval kolme kõige olulisema hulka Euroopas.
subjektiks märkida “konkurss” ja kategooria number või posti teel Narva mnt
13, Tallinn 10151, ümbrikule märkida
märgusõna “konkurss” ja kategooria
number.
Konkursi tingimustes nõutavate
materjalide esitamise lõpptähtaeg on
1. november 2007. Võitja kuulutatakse välja turismi aastakonverentsil,
mis toimub 15. novembril 2007. aastal
Swisshotellis Tallinnas.
MTÜ Maaturism ja
Tallinna Konverentsid
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Alates oktoobrist on
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Oktoobri kava
3. 10 Pannkoogiõhtu
Teeme kõik koos soolaseid ja magusaid pannkooke. Igaüks võtab pannkookidele oma lemmiklisandid kaasa.
11. 10 Mängude õhtu
Mängime tuntud ja tundmatuid
mänge.
16.10 Muusikaõhtu
Koos muusika kuulamine, teeme
grupitööd, viktoriin.
18.10 Karaoke
25.10 Mälumänguõhtu Kuldvillaku
stiilis
31.10 Halloweeni kostüümipidu
Kõik üritused algavad kell 17

MÄRJAMAA NOORTEKESKUSE RINGID
Teisipäev
Kell 16.30 Kõhutants, 11–26aastased
neiud
Kell 18.00 Kunstiring, 7–13aastased

www.big.ee

Kolmapäev
Kell 18.00 Kunstiring, 14–26aastased

Märjamaa Vallavalitsus teatab, et
on võtnud arvele
peremehetute ehitistena Rapla
maakonnas Märjamaa vallas
Paaduotsa külas asuvad Rehe
talu elamu ja kõrvalhoone.
Viimane omanik ei ole teada ja
ehitiste andmed ehitisregistris
puuduvad. Kõigil, kellel on vastuväiteid eespool nimetatud ehitiste
peremehetuks tunnistamise vastu,
esitada need kirjalikult kahe kuu
jooksul pärast käesoleva teate
ilmumist Märjamaa Vallavalitsusele aadressil Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa alev,
78301 Raplamaa.

KITARRIRING
tuleb esimest korda kokku
6. oktoobril kell 13
Märjamaa muusika- ja kunstikoolis.

Neljapäev
Kell 18.00 Loovusring, 7–11aastased
Reede
Kell 16.00 Loodusring, kõik vanused

Info tel 482 1627
Vajame 1 noorsootöötajat
(1 koht) Sipa noortekeskusse,
1 noorsootöötajat (1 koht)
Varbola noortekeskusse.

RUUT66 PUB Märjamaal pakub
tööd KOKALE JA
BAARIDAAMILE.
Vajadusel väljaõpe kohapeal. Aitame
tööle ja töölt koju (lähiümbrus)
Info 5344 3305

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

3. oktoober 2007
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KIRIKU TEATED
EELK Märjamaa
Maarja kogudus
2.-5. oktoobril hommikust missat ei toimu.
3. oktoobril piiblitundi ei toimu.

Kasti küla AIP on avatud
tööpäeviti kell 9 – 17
lasteaed Karikakar ruumides

Ei ole sõnu,
mis lähedase tagasi tooks,
ei ole sõnu, et võtta kaotuse valu.
Igas kaastundes peitub vaid killuke
lohutust mõttes,
et sõbrad on sinuga ...

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti
tööde kava Märjamaal
1. – 7. oktoober 2007
Torustike ehitus: Toominga tänav
Torustike ehitus: Sireli tänav
Torustike ehitus: Männiku tänav
Torustike ehitus: Rohu tänav

L 6. oktoober
11.00 Supiköök - tasuta supp kõigile, kelle
kõht on tühi
P 7. oktoober
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga (kirikus)
18.00 Vesper ehk õhtupalvus (kirikus)
E 8. oktoober
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga (kirikus)
18:00 Palvetund (kogudusemajas)
T 9. oktoober
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kirikus)
K 10. oktoober
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kirikus)
19.00 Piiblitund - Paabeli torn (kogudusemajas)

6. oktoobril kell 11-17
TARVITATUD RIIETE ODAVMÜÜK
Märjamaal Pargi 19 I korrusel.
Müügil sviitrid, mantlid, pluusid, püksid,
laste jalanõud jpm vajalikku.
Ootame ostjaid!

Avaldame kaastunnet Allarile
kalli poja
KAAREL OVIIRI
kaotuse puhul.

Teatame kurbusega, et on lahkunud
meie kallis

Töökaaslased Märjamaa
vallavalitsusest aastatel 1999-2002

KAAREL OVIIR
24. V 1987 - 27. IX 2007

Vabakoguduse juhatus

Leinavad omaksed
Üks naeratus katki läks klirinal,
muutus pisaraiks iga ta kild ...
Südamlik kaastunne Allar Oviirile
kalli poja
KAAREL OVIIRI
surma puhul.

Ärasaatmine 4. oktoobril kl 12
Valgu Rahvamajast.
Palume pärgi mitte tuua.

Märjamaa Spordiklubi mälestab oma
liiget
KAAREL OVIIRI.

Allar, Mariina, Alvar, Riin,
Olev ja Ille!
Avaldame südamlikku kaastunnet
kalli
KAARLI
kaotuse puhul.

Märjamaa Vallavolikogu ja
Märjamaa Vallavalitsus

Avaldame kaastunnet omastele.

Siiras kaastunne omastele
poja, venna ja pojapoja

Sügav kaastunne Illele ja Olevile
kalli

Südamlik kaastunne omastele
poja, venna ja pojapoja

KAAREL OVIIRI
kaotuse puhul.

POJAPOJA
kaotuse puhul

KAAREL OVIIRI
surma puhul.

Perek. Mesilad

Mikk ja Mervi lastega

Valgu segakoor Linda ja dirigent

Perekond Valting

10

Märjamaa Nädalaleht

OÜ Timberston

Märjamaa rahvamajas
R 5.10

AUTOTEENINDUS

18; 20

Metsanurga 7a Märjamaal

“ARMASTUSE RETSEPT”
1.42 / USA romantiline draama,
lubatud kõigile
P 7.10

16; 18; 20

“SÜGISBALL“
EESTI KUUKULGUR FILM OÜ
Draama 2.03 /alla 12aastastele keelatud

84: Elmar Lemsalu
4.10 Vana-Nurtu küla

Filmi sisututvustus lk 7

82: Valve Veski
7.10 Märjamaa

L 6.10 Valgu rahvamajas kell 17
“SÜGISBALL“
P 7.10 Vana-Vigala rahvamajas
10.30 “SÜGISBALL“

Pilet 25.-

MÜÜK
Müüa 3toal krt Orgital III korrus. 529 9066

Müüa söögikartulit Ants koos kojutoomisega. Hind 4 kr/kg. 5647 2137
Müüa söögikartulit Maret. Väga hea mure
kartul. Transp. võimalus. Õ 482 1047

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

OST
Ostan lihatõugu või ristandvasikaid,
lehmmullikaid ja lehmi. 5646 5873
Ostan omanikult maa, talukoha.
Tel 508 9052, 5649 5472

3. oktoober 2007

77: Laine Lemmik
2.10 Märjamaa
76: Laine Talinurm
1.10 Vanamõisa küla
Ostame kasvavat metsa, metsamaad
ja raieõigust hind kuni 120 000 kr/ha
(läbiraiutud ja hüpoteegiga).
Ettemaksu võimalus. Maa mõõtmine.
Nõustamine.
Ostame tehtud lageraiet, vanu taluhooneid.

• 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

Arne Lauri

JOOGATUNNID
OÜ Landeker
5615 0680, 511 0415,
517 9866, 489 4055
Faks 633 5576,
Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

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

MITMESUGUST

esmaspäeviti kell 19.00
Märjamaa vallavalitsuse
suures saalis II korrusel.
KÕIK ON OODATUD!

Vesivõimlemine
T 11.00
N 11.00 ja 18.30

Märjamaa Maarja kogudus
võtab tööle

PERENAISE-MAJAHOIDJA
Teave 482 1855 või
511 8419 Illimar Toomet
PAKITUD TURBABRIKETT
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses.
514 9745

Puksiirauto teenus. 5650 5247, 5659 824
Luutiheduse mõõtmine 9.10 kell 14-18
Märjamaa apteegis. Eelregistr. 482 1187

PUKSIIRAUTO TEENUS.
5650 5247, 565 9824

Müüa PUITBRIKETTI.
Kohalevedu. 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 1220 eksemplari

