Märjamaa
Nädalaleht

TÄNA LEHES:
• Missugune on Märjamaa vee
kvaliteet. Lk 2 ja 3
• MEPÜ ja RAEKi ühised koolitusprojektid. Lk 4 ja 5
• Saksamaa külauuendusprogramm andis mõtteid. Lk 6
• Alevijooksu kokkuvõtted.Lk 7

MÄRJAMAA VALLA INFOLEHT

Nr 37 (765)

10. oktoober 2007

Hind 4 krooni

Saalitäis elukogenud inimesi pidas eakate päeva
8. oktoobril kogunes umbes 150 inimest
esimest korda Märjamaa valla eakate
päevale. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
liige Kaare Tammaru märkis gümnaasiumi sööklas toimunud üritust avades,
et vanast ei saa enam iialgi noort, kuid
noorest võib saada vägagi vana ja õigus
õnnelikule elule kuulub iga ea juurde.
Eakas inimene on oma kogemustega
ühiskonnale palju andnud, nad pole elanud kellegi arvel ja neil on õigus väärikatele ja turvalistele aastatele, kahjuks on
vanemad inimesed mõnigi kord justkui
kõrvale tõrjutud ja tähelepanuta jäetud.
Sestap otsustasid vallavolikogu sotsiaalkomisjon ja vallavalitsuse töögrupp
tähistada eakate päeva, et avaldada küpses eas inimestele austust, jagada kasulikku teavet ja tuua aripäeva positiivseid
elamusi. Esmalt jagas Märjamaa politseijaoskonna juhtivkonstaabel Olimar Merilain õpetussõnu, kuidas õigesti helkurit
kanda ja pimedas end ka jalgrattaga sõites
nähtavaks teha. Anti üle ka helkurid. Seejärel jagasid Märjamaa perearstikeskuse
pereõed mitmesuguseid infomaterjale:
õigest toitumisest, vigastuste vältimisest
vanemas eas jms.
Helgi Saage näitas toolivõimlemist
kui elukestva liikumisharrastuse üht võimalust. Särtsakas proua pani saalitäie
rahvast koos endaga liikuma.
Kultuuriprogrammis esinesid Märja-

Kütteperiood peaks
algama reedel
8. oktoobri pärastlõunal vastas AS Eraküte Märjamaa võrgupiirkonna juhataja
Rein Paju, et kütteperiood Märjamaal
peaks algama reedel, 12. oktoobril.
26. septembri Märjamaa Nädalalehes
vastas ta, et kütmine algab 1. oktoobril,
pisut hiljem võis Nädalisest lugeda, et 5.
oktoobrist.

Energiline Helgi Saage pani saalitäie rahvast koos endaga võimlema.
maa gümnaasiumi laululapsed Kulla Aaviku juhendamisel ja tantsisid kaks Darja
Lehtsalu tantsurühma. Katkendi näidendist “Memmed ja taadid“ ehk pildikesi
vanadekodu elust kandis ette Haimre
rahvamaja näitering.
Siis oli aeg maitsta tervislikke salateid, mis gümnaasiumi söökla kokad olid
valmistanud ning sai tuttavatega juttu
puhuda. Muljeid küsides väljendasid osa-

lejad rahulolu. Kiideti ilusat laste tantsu,
mis võttis silma märjaks, lustakat näidendit ja võimalust jälle tuttavaid kohata.

Paju teatas kütmise viibimisest vallamajja 1. oktoobril, kuid kahjuks ei
jõudnud see info Märjamaa lehte, et ka
külmatavatele kodanikele teada anda.
Vastaja hääl ei olnud ka järjekordset
tähtaega andes väga kindel. Jääme siiski
sooja tuba lootma.
Paju ütles, et nad otsustasid tellida
uue kahekordse põhjaga kütusemahuti,
tellimuse täitmise tähtaeg oli neli kuud,
aga kättesaamine viibis. Esmaspäeval

oli küll mahuti kohal, aga torud ühendamata ja mahuti täitmata.
Kahjuks sattus samale ajale ka vana
katlamaja likvideerimine, mil vana süsteemi enam ja uut veel ei olnud. “Me
pole sellise elektrikuluga oma eelarves
arvestanud,” ütles eile hommikul muusika- ja kunstikooli direktor Maiu Linnamägi,“ Sama võivad öelda ka Pillerpalli
lasteaed ja elanikud, kes on siiamaani
pidanud ruume soojendama elektriga.

ÜRO kuulutas 1. oktoobri rahvusvaheliseks eakate päevaks, mida esimest
korda tähistati 1991. aastal. Eestis jõuti
selleni 1999. aastal. Märjamaa valla I
eakate päeva rahastas terviseedenduse
ühing südametervise programmist.
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Puurkaevust tulev hea vesi muutub torustikes
VEE KVALITEET

me siiski ei lahendanud. Aga kõigest järjekorras.

Hiljuti öeldi telesaates “Aeg luubis“,
et Märjamaa on neid kohti Eestis, kus
vesi on lubatust kõrgema fluoriidisisaldusega. Teatud elurajoonides nurisevad veetarbijad kõrge rauasisalduse
üle ja kurdavad, et mõnikord vesi haiseb. Missugune on alevi vee kvaliteet,
andis ülevaate OÜ Märjamaa Vesi juhataja Rein Toimetaja.
Teemat avades selgitas Rein Toimetaja, et analüüsitavaid veeproove võtab ta
tervisekaitsetalituse poolt määratud kohtadest, milleks on gümnaasiumi söökla,
lasteaed Pillerpall, Mulla ja Tehase tänav
ning korter Pärnu mnt 123 majas.
Analüüside sagedus sõltub sotsiaalministri määruse nr 82 kohaselt tarbijate arvust ja tarbitava vee hulgast. Kaks
korda aastas viib ta laborisse tavalise
veeproovi, mille käigus määratakse vee
keemilise ja mikrobioloogilise kvaliteedi
näitajad.
Vee süvaanalüüs tuleb teha ettemääratud ajal (kord kümne aasta jooksul,
vajadusel sagedamini). Süvaanalüüsiga
määratakse kõik vees olevad keemilised
elemendid, mikrobioloogia, pestitsiidid.
Uuringuid tehakse tihedamalt, kui mõni
näit on üle normi.
Rein Toimetaja kinnitas, et Märjamaa
alevi vee mikrobioloogia on alati korras
olnud, ka pestitsiide pole leitud. Kõrgem
fluoriidisisaldus vees oli enne Välja tänava puurkaevu sulgemist 2006. aastal.
Küll on alevi vees rohkelt rauda, aga
see ei tule mitte puurkaevust, vaid tekib
alles tänavate ja majade torustikes, kus on
kasutusel terastorud. Veeprojekti käigus

KÜSIMUSTE KAST
Miks otsustati tõsta Märjamaa
vallas vee hinda 1. jaanuarist 2008?
Vastab OÜ Märjamaa Vesi juhataja Rein Toimetaja.
Senine vee ja kanalisatsiooniteenuste hind kehtib 1. maist 2006. Vahepeal
on tõusnud elektri ja autokütuse hind,
saaste- ja ressursimaksud, laboriteenused, tõstetud on töötajate palka.
Märjamaa Vesi on praegu operaatoriks Märjamaal, Varbolas, Sipas, Teenusel ja Lauknal, uuest aastast kogu
vallas. Seega suureneb tööpiirkond.
Käimasoleva
keskkonnaprojekti

paigaldatakse tänavatrassidesse polüetüleentorud ja siis olukord osaliselt paraneb. Kui majas on vanad metalltorud, siis
ei pruugi probleem tarbija jaoks kaduda,
aga vee-ettevõtja vastutab vee kvaliteedi
eest kinnistu liitumispunktini.
Ümberehitus
Märjamaal võeti varem vett neljast
puurkaevust, aga kuna Välja tänava omas
oli fluoriidi näit lubatust kõrgem (norm
1,5 mg/l, seal oli keskmine 1,9 mg/l), siis
jäeti 2006. aasta suvel Välja puurkaev
reservi. Vett annavad asulale nüüd Oru,
Jaama, Raua tänava ja endise TREVi
puurkaev.
Rekonstrueerimise käigus jäi kasutusest välja ka Oru veetorni korrodeerunud
mahuti ja Jaama veetorn, Raua t pumplas ei kasutata enam hüdrofoori, sest vee
survet hoiavad muunduriga varustatud
pumbad. Ümberehitused kõiki probleekohaselt kuuluvad kõik torustikud Matsalu Veevärgile. Uuest aastast sisaldab
vee hind ka neile makstavat renditasu
torustike kasutamise eest 4 krooni/m3.
OÜ Märjamaa Vesi arengukava kohaselt on vee ja kanalisatsiooniteenuste
hind 2015. aastaks 50 krooni m3. Kavas
on teenuse hinda tõsta järk-järgult ja
eesolev hinnatõus on üks samm selles
suunas.
Märjamaa Vee nõukogu pooldas
ka seisukohta võrdsustada vee hind nii
era- kui juriidilistele isikutele.
Missugused on hinnad naabervaldades?
Raplas on vee- ja kanalisatsiooni
hind 31 kr/m3, Kohilas eraisikuil ligi
36 ja ettevõtjail ligi 42 krooni m3.

Vee „loksutamine“ on lõppenud
Mulluse ümberehituse käigus ühendati ühtseks veevõtuhaardeks Oru, Jaama
ja Raua puurkaev. KEKi elurajooni torud
jäid tupiku otsteks ja seepeale hakkas tulema nurinat roostese ja halva lõhnaga
vee üle. Uue projektiga viiakse järgmisel
aastal sellesse kvartalisse ringvoolu torustik.
Eelmisel aastal seati ka veesurve alevi torustikus ühesuguseks. Kuna aga Oru
tänava pumpla asub kõrgemal, hakkas
asula vesi „suruma“ Raua pumpla suunas ja see lülitus öösiti välja. Hommikul
suurema tarbimise ajal hakkas pump taas
tööle ja lükkas vett teises suunas.
Selline vee edasi-tagasi liikumine
põhjustas otsekui torustike läbipesu: neis
olev sete hakkas liikuma ja kraanist võis
tulla kollakat vett. Mõne nädala eest on
Raua tänava pumpla survet teiste pumplate omast kõrgemaks tõstetud, mistõttu
vesi enam torustikes edasi-tagasi ei loksu.
Miks vesi haiseb?
Kurdetakse, et vahel vesi haiseb. Toimetaja teab, et ebameeldiv lõhn võib tekkida tupiku otstes, kus on seisev vesi ja
terastorustik. Ta pole seni väävelvesiniku
sisaldust mõõta lasknud, sest eelnimetatud määrus seda ei nõua. Küll on ta valmis labori kohale kutsuma, et selgitada
välja põhjused.
Ta soovitas, et kui halva lõhnaga on
boilerist tulev kuum vesi, võiks võtta boilerist magneesiumanoodi välja. Tavaliselt
siis lõhn kaob.
Liialt erinevad tulemused
Märjamaa elanikke huvitab eriti vee
raua- ja fluoriidisialdus. Üldraua sisaldus vees võib olla 200 mikrogrammi
liitri kohta (µ/l). 2006. a septembri proovi kohaselt oli see Raua puurkaevus 54
µ/l. 2007. a jaanuaris sai üks labor sama
puurkaevu veeproovi rauasisalduseks 40
µ/l, teine 27 µ/l!
Lubatud fluoriidisisalduseks Euroopas ja Eesti on 1,5 mg/l. 15.01.2007 mõõtis üks labor siinse proovi fluoriidisisalduseks 1,2 mg/l, teine 1,0 mg/l.
„Mina akrediteeritud laborite tulemusi ei kommenteeri, aga on kummaline,
et neil on näitude osas nii suured kõikumised“ ütles seepeale Rein Toimetaja kõneka tooniga.
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Märjamaa
Vallavalitsuse
istung
2. oktoobril
Algus eelmises lehes
2. Märjamaa vallale kuuluvaid ruume
Sipa kontoris rentiv OÜ Eurobags tasus
üürivõla 20. septembril. Seoses sellega
tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 11.09.2007.a. korraldus nr 1027
„Tsiviilmenetluse kiirmenetluse ettevalmistamine“.
3. OÜ Timberston soovib lõpetada
mitteeluruumi rendilepingu Tehnika 11
asuvas hoones toa nr 7 kasutamises ning
soovib üürile võtta teise ruumi samas
hoones.
Lõpetada üürileping poolte kokkuleppel seisuga 10.10.2007 ruumile 7. Sõlmida uus üürileping alates 01.10.2007 uute
ruumide kasutamiseks Tehnika 11 asuvas
hoones.
Vallavalitsuse esindaja kasutuses olnud ruumide vastuvõtmisel ja uute ruumide üleandmisel on ehitusspetsialist
Helgi Tammaru. Kasutuses olnud ruumi
üleandmise aktis märkida tehtud parendused ja selle hüvitamise kokkulepe.
Kasutusse antavate ruumide üleandmise
aktis märkida remondivajadus ja remonditööde rahastamise kokkulepe.

Igati keskmised näitajad
Märjamaa vesi on keskmise karedusega (5 mg/ ekvivalentliitri kohta). Vee
agressiivsus näitab, kuidas mõjub vesi torustikele – ei tohi põhjustada joogiveega
kokkupuutuvate seadmete ja materjalide
korrosiooni. Vastav Langelieri indeks
võib olla +/- 0,5. Märjamaal on see -0,22
ehk normi piires. Raua puurkaevust mõõdetud vee ph oli keskmiselt 7,5 (lubatud
6,5–9,5).
Rein Toimetaja kinnitas, et ülenormatiivne rauasisaldus teatud piirini pole tervisele ohtlik. OÜ-le Märjamaa Vesi ongi
väljastatud eriluba nõuetele mittevastava,
kuid tervisele ohutu vee müümiseks Varbola, Sipa, Teenuse ja TREVi puurkaevust. Ta soovitab kasutada rauafiltrit, et
vett puhastada, aga ärge unustage seda
iga kolme kuu tagant vahetada. Tavaliselt
on filter töös palju kauem.
Kokkuvõttes tõdes OÜ Märjamaa
Vesi juhataja Rein Toimetaja: „Puurkaevudest tulev Märjamaa vesi on hea, aga
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4. Sõlmida tähtajatu üürileping Valgu põhikooli õpetajaga eluruumile Valgu
47-2. Üürileping allkirjastada pärast eluruumi ülevaatuse akti koostamist.
5. Info
Õigusosakonna poolt ettevalmistatavad küsimused:
• Liivaagu maja, asukoht Maidla küla
– võtta päästeametist tõend hoone hävimise kohta tulekahjus, mis on aluseks
hoone mahakandmisel, siis edasi toimetada.
• Ette valmistada materjal Sipa külas
asuva Paju elamu krt 14 korteriomandi,
Loodna heinaküüni ja Loodna hobusetalli
võõrandamise viis ning alghinna määramine, et minna vastavate ettepanekutega
volikogusse.
V. Avalike suhete nõunik
1. Müügihinna kehtestamine Märjamaa valla voldikkaardile
On olemas nõusolekud fotode autoritelt nende fotode kasutamiseks voldikkaardil. Autorid on Liis Karu, Riho Vjatkin, Ahto Meresmaa, Aksel Veiler. Anda
igale autorile tasuta kümme voldikkaarti. Müügihinnaks kehtestada 35 krooni
tükk.
1. Info.
• 28. 10.2007 täitub viis aastat Märjamaa suurvalla moodustamisest. Selleks
tähtpäevaks on plaanis välja anda Märjamaa Nädalalehe erinumber, mis on pühendatud ühendvalla 5. aastapäevale.
• Otsustati alustada 2008. aasta valla
kalendri väljaandmise toimingutega, selsee halveneb torustikes. Kellel on vee
kvaliteediga probleeme, pöörduge meie
poole ja otsime koos
lahendusi.“
Veeprojekti käigus ehitatakse Oru
pumplale juurde teine pumbajaam mahutavusega 200 m3.
See tagab tuletõrjele
nõuetekohase veekoguse. Teise kasutegurina loodab Rein
Toimetaja, et kuna
vesi enne torustikesse jõudmist seisab
mahutites umbes ühe
ööpäeva, jõuab maa
seest tulev toorvesi
pisut stabiliseeruda
ja selle kvaliteet paraneb.

leks võtta kolm hinnapakkumist kalendri trükkimiseks, toimetab avalike suhete
nõunik.
• Võtta kirjalikud hinnapakkumised
vastsündinutele kingitavatele hõbelusikatele ja neile tehtavatele graveerimistöödele. Esialgu tellida 80 lusikat, toimetab
avalike suhete nõunik.
• Sotsiaalosakonna juhatajal Marge
Viskal esitada alaeelarve muudatusettepanek lusikate ja graveerimistööde eest
tasumiseks.
VI. Vallasekretär
Info
Valasekretär Virve Kristal tutvustas
Mäliste, Aravere ja Velisemõisa küla üldkoosoleku protokolli: Evi Jeeser palus
end vabastada külavanema kohalt, mille
ka üldkoosolek rahuldas.
Uueks külavanemaks neile küladele valiti Meida Oidram. Külade kontaktisikuteks nimetati Mäliste külas Alvar
Looring; Aravere külas Mihkel Kesküla
ja Velisemõisa külas Heino Oidram. Külavanema ja külade kontaktisikud kinnitab vallavolikogu.

Koht ja aeg
15.02.2007 veeproov
Tehnika tn korterist
5.09.2007
Raua tn pumpla
Korteris
20.09.2007
Veevõtukoht
tuletõrje juures
Pargi tn pood
Tehase tn korter
MG söökla
veebr 2005
sept 2007
LA Pillerpall
veebr 2005

5. oktoobril
leitud Mõraste
külast isane
saksa lambakoera
sarnane koer.
Kaelas lai rihm.
Info 5306 0133

Fluoriidisisaldus mg/l

Rauasisaldus µ/l

1,2

270

1,7
1,3

51
550

1,5
1,5
1,6

180
515
665

1,5
1,6

115
635*

0,65 **
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*kõrge näit viitab sellele, et esmaspäeva hommikul
analüüsiks võetud vesi on torustikus seisnud
** vesi tuleb Jaama puurkaevust, karstialal on kiire veevahetus
Septembrikuus Tehnika tänava peatorustikust võetud
proov andis rauasisalduseks 135 µ/l.
Oru tn pumbajaam jaanuaris 2007 kahe labori näitude
põhjal: fluoriid 1,5 (1,6) mg/l, raud 35 (40) µ/l.
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MEPÜ + RAEK= 2 koolitusprojekti aastas
Anneli Bauvald
Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
Mis on MEPÜ ja RAEK?
Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlikul
Ühendusel (MEPÜ) on nelikümmend
liiget. Üks põhjus miks ettevõtjad „grupeeringusse“ kuuluvad on ühised koosviibimised ja õppereisid. Koolitusprojektid on võimalus omandada uusi teadmisi
ning tavaelust väljudes oma toimetustele
kaugemalt vaadata. Teine kooskäimise
põhjus väikeettevõtjatele on oma rõõme
ja muresid jagada ning läbi selle oma ettevõttesse uusi ideid tuua.
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses (RAEK) töötab 3 inimest, kes on
seotud ettevõtjate nõustamisega. Tähtsal
kohal on ettevõtjatele õppepäevade korraldamine. RAEK-i ja MEPÜ inimesed
on korraldanud koostöös neli koolitust.
Projektidele on saadud rahalist tuge Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.
Koolitusprojektid on andnud kinnitust sellele, et Raplamaa ettevõtjad on aktiivsed nii äris kui ka ühiskondlikus elus
ja õpivad meelsasti. Igal aastal osalevad
MEPÜ liikmed vähemalt kahel 2-3-päevasel koolitusel.
Loo kontakte ja julge esineda
Esimene koostöökoolitus arenduskeskuse nõustajatega oli avaliku esinemise
koolitus 2006. aasta jaanuaris Laulasmaal. „Loo kontakte ja julge esineda“
koolitusel astus esimest korda MEPÜ
liikmete ette suurepärane koolitustreener
Katrin Aedma. Ta kaasas oma särava esinemisega kogu grupi.
Aktiivselt said kõik harjutada esinemist ning võõrastega kontakti loomise
kunsti. Oodatud slaidikava asendasid
koolituse jooksul tekkinud plakatid seintel ning isetegemise rõõm. Eriti meeldisid
osalejatele kaks õppepäeva selle poolest,
et lisaks oodatud teemadele lasi Katrin
end grupil meelitada eluliste kõrvalepõigeteni. Tekkis huvi läbida Katrini koolitus teemal meeste ja naiste erinevustest.
Esmaabi Ruhnu saarel
2006. aasta suvel oli ettevõtjatel soov
külastada Ruhnu saart. Samal ajal sooviti läbi viia ka koolitus. Teise MEPÜ ja
RAEK koostööprojektina viidi läbi õues
õppimiseks sobiv praktiliste harjutustega
esmaabiandja kursus.
Kuumal suvepäeval harjutasid ette-

Elustamisvõtteid õpiti Ruhnu saarel.
võtjad kõikvõimalikke esmaabi andmise
ja elustamise võtteid koolitaja Heli Luhtmaa juhendamisel. Heli, kes on töötanud
aastaid kiirabivelskrina, oskas teooriat
vürtsitada eluliste näidetega ja praktiliste
õpetussõnadega. Kahe õppepäeva lõpuks
said osalejad tunnistused, et võivad oma
ettevõttes olla esmaabi andjateks.
Motiveeriv juhtimine Laines
Selle aasta alguses külastasid MEPÜkad Haapsalu SPA-d Laine. Sooviti tarkust juurde saada töötajate leidmise ja
hoidmise ning motiveerimise alal. Seekord olid koolitajateks Erge Heido ja
Urmo Vallner koolitusfirmast Invicta.
Koolitusel tunnistas enamus Märjamaa piirkonna väikeettevõtjaid, et neile
teeb muret töötajate vähesus. Väga paljud head töölised liiguvad suurema raha
järel kas Tallinna või välismaale tööle.
Koolitajate suunamisel leiti siiski, et
lisaks palgale on olemas mitmeid võimalusi, kuidas inimesi oma kollektiivi
meelitada ning neid lojaalsetena hoida.
Üheks olulisemaks töötajate leidmisel on
ettevõtte maine ning inimeste hoidmisel
on igaühele vaja leida just talle sobivad
motivaatorid.
Sugupoolte strateegilised
suhtlemisnipid
Kahe aasta jooksul juba teist korda,
9.-11. septembril 2007, oli 34 huvilist
taas Katrin Aedma koolitusel. Seekord

oli teemaks „Sugupoolte strateegilised
suhtlemisnipid juhtimisel ja meeskonnatöös“. Lisaks Katrinile oli grupi ees
treener Raivo Piiber ja koolituskohaks
Stockholmi laeva seminariruum. Loodeti saada teadmisi sellest, miks mehed ja
naised käituvad kollektiivis just nii, nagu
nad seda teevad.
Eriline teema, suurepärased treenerid
ning tavapäratu koht olid harjumatud nii
mõnelegi, kes osalenud peamiselt loenguvormis koolitustel. Seekord soovitas
Katrin endast mõelda kui tühjast tassist

MEPÜ ja RAEKi liikmed hindavad
kõrgelt koolitaja Katrin Aedma huvitavat esinemislaadi.
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s.t kõik senine unustada ning võtta koolituselt vastu endale olulist infot.
Suurt rõhku pöörasid treenerid komplimentide teemale. Soovitati teha rohkem
komplimente, sest kui me komplimente
ei tee, ei saa me neid ka ise vastu. Katrin
ja Raivo etendasid meeldejääva stseeni
elust, kuidas komplimendi vastuvõtmine
on samuti suur oskus. Väga hästi ja suurepäraste näitlejatöödega mängisid osalejad läbi tervituste erinevaid variante.
Tõsist peamurdmist valmistas meeste ja naiste erinevustest puslede kokku
-panemine. Huvi ja äratundmist pakkus
teadmine, et naised on lapsest saati pigem individuaalaladel tegutsejad – keksumängud ning mehed meeskonnamängijad – pallimängud. Õppefilmidest jäi
eriti meelde kolme mehe väga hea koostöö vaid meestele omasel moel ning teine
film, mis rääkis naiste ja meeste füsioloogilistest erinevustest.
Loodetavasti on koolituse tulemusel

rohkem õnnelikke mehi ja naisi, kelles
vastassugupool enam suurt segadust ei
tekita. Mehed oskavad naisi ära kuulata ja ei paku neile kohe välja lahendusi.
Naised suudavad mehed rahule jätta, kui
mehel on vaja omaette olla ning mõelda.
Mehed räägivad siis, kui on lahenduse
välja mõelnud või siis, kui neil on midagi
öelda. Naised mõtlevad rääkides ja tahavad sageli lihtsalt rääkida. Nende lihtsate
elutõdedega mindi tagasi argiellu teooriat
praktikasse rakendama.

Kaks õnnetust Sipa külas

üle kogu katuse. 70 m pikkuses talumajas
asunud eluruumid said tugevaid tahmaja veekahjustusi, teised ruumid põlesid
seest tühjaks, hoone katus hävis tules.
7. oktoobri pärastlõunal hukkus Sipa
külas puhkenud tulekahjus inimene, esialgsel hinnangul sai põleng alguse hooletusest suitsetamisel.
Häirekeskus sai teate tulekahjust kell
15.08, korteri ühes toas põles diivan. Tulekahju avastasid naabrid, kes ise põle-

7. oktoobril kell 18.48 põles Märjamaa vallas Sipal abiruumidega ühe katuse
all asunud eluhoone. Tulekahju puhkemise hetkel majas olnud inimesed vigastada
ei saanud. Tulekahju avastas pererahvas
praksumise peale, kui suure taluhoone
katus oli leekides. Esialgsel hinnangul sai
tulekahju alguse hoone keskelt, levides
MÄRJAMAA VALLAVALITSUS
korraldab avaliku suulise enampakkumise Märjamaa vallale kuuluvate kinnistute
ja korteriomandi võõrandamiseks.
Murro kinnistu Kärisselja külas asuva
1. maaüksuse (registriosa nr 2950737, katastritunnus 50404:002:0151, pindala 3,06
ha, 100% maatulundusmaa, kinnistu on
hoonestamata) enampakkumise alghind on
26 000 krooni. Enampakkumise osavõtutasu 500 krooni ja tagatisraha 3000 krooni tasuda Märjamaa Vallavalitsuse arvele
10802004561005 Eesti Ühispangas.
Enampakkumine toimub reedel, 26. oktoobril 2007 kell 10.00 Märjamaa alevis
Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II
korrusel volikogu saalis.
Enampakkumisel osalemiseks esitada
avaldus Märjamaa Vallavalitsusele aadressil Tehnika 11 Märjamaa alev 78301 Rapla
maakond hiljemalt neljapäeval, 25. oktoobril
2007.a kell 16.00.
Korteriomand Kasti 10 – 7 (registriosa
nr 692137, katastritunnus 50403:003:0310,
pindala 5997 m² 100% elamumaa, millest
korteriomand moodustab 914/11610 suuruse
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Mis edasi saab?
Nelja koolitusprojektiga on kahe organisatsiooni inimesed saanud aru, et
koostöö on edasiviiv. Arenduskeskus toetab ettevõtjaid nõustamisega ja ka projektide elluviimisel. Ettevõtjatel on juba
järgmise koolituse teema olemas ja ootab
vaid EAS koolitustoetuse uue taotlusvooru avanemist 2008 aasta alguses.

mõttelise osa ) enampakkumise alghind on
100 000 krooni. Enampakkumise osavõtutasu 1000 krooni ja tagatisraha 10 000 krooni tasuda Märjamaa Vallavalitsuse arvele
10802004561005 Eesti Ühispangas.
Enampakkumine toimub reedel, 26. oktoobril 2007 kell 10.30 Märjamaa alevis
Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II
korrusel volikogu saalis.
Enampakkumisel osalemiseks esitada
avaldus Märjamaa Vallavalitsusele aadressil Tehnika 11 Märjamaa alev 78301 Rapla
maakond hiljemalt neljapäeval, 25. oktoobril
2007.a kell 16.00.
Avaldusele lisada:
- maksekorraldus osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- passi või ID-kaardi koopia (füüsilisest
isikust ostja);
- äriregistri andmete väljatrükk (juriidilisest isikust ostja);
- juriidilise isiku pädeva organi otsus
kinnistu ja/või korteriomandi ostmise kohta;
- juriidilisest isikust ostja esindaja passi
või ID-kaardi koopia;
Enampakkumisel osalemise avaldus
(avaldatud Märjamaa valla koduleheküljel:

Sipa naisselts
korraldab fotonäitusi
Sipa raamatukogus oli suvel üleval
fotonäitus Sipa küla kaunimatest kohtadest. Sügise hakul pandi välja naisseltsi
tegevus sõnas ja pildis. Oktoobris tuleb
fotonäitus seltsi suvistest käikudest.
“Tahame, et raamatukogus oleks
kogu aeg meie tegevust kajastav väljapanek üleval,” rääkis Sipa naisseltsi
juht Anneli Looring tänavustest plaanidest. Kindlasti pannakse välja fotod
ka Sipa külapäevast ja hariduselu 160.
aastapäevast.

Hinnatõus jätkub
Kati poe omanik Juhan Karu soovib ostjatele teada anda, et 16. oktoobrist tõstab
Leibur leiva- ja saiatoodete hinda umbes 16%. Piimatooted juba kallinesid. J.
Karu usub, et hinnatõus jätkub.
nud diivani kustutasid, kuid seal lebanud
meesterahvast päästa ei õnnestunud.
Õnnetuskohale sõitnud päästjad kustutasid põlengu lõplikult ning ventileerisid ruumid suitsust.
Korter tulekahjus suuremaid kahjustusi ei saanud, lisaks põlenud diivanile
tahmus lähedal asuv sein. Majapidamises
puudus suitsuandur.

www.marjamaa.ee või küsida vallavalitsuse kantseleist) peab sisaldama nõusolekut
enampakkumises osalemiseks kuulutuses
toodud tingimustel. Tagatisraha arvestatakse
enampakkumise võitjal müügihinna sisse,
teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.
Osavõtutasu ei tagastata.
Notariaalne kinnistu ja/või korteriomandi müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse kolme kuu jooksul enampakkumise tulemuste
kinnitamisest. Notaritasu ja kinnistamislõivu
maksab ostja. Kogu müügihinna tasub ostja
hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisele eelnevaks päevaks. Tasumiseks loetakse
raha laekumist Märjamaa Vallavalitsuse arvelduskontole. Kui enampakkumise võitja
ei ole kolme kuu jooksul enampakkumise
tulemuste kinnitamisest arvates nõustunud
sõlmima müügilepingut, on müüjal õigus
tühistada enampakkumise tulemused. Tagatisraha sellisel juhul ei tagastata.
Informatsioon enampakkumise kohta:
telefon 4821 3 80 või 5661 4893 Evi Rooda
või Maigi Linna; enampakkumisel olevate
Murro kinnistu Kärisselja külas asuva maaüksusega ja korteriomandiga Kasti 10 – 7
on võimalik tutvuda kohapeal: tel 5306 3415
Mati Erik või tel 5622 0009 Margus Vaher.
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Saksamaa külauuendusprogramm andis häid mõtteid
Rapla maavanem Tõnis Blank ja Märjamaa vallavanem Eero Plamus olid
nädalasel tööreisil Rheinland-Pfalzi
liidumaal, kus nad tutvusid Saksamaal
juba paarkümmend aastat toimiva külauuendusprogrammiga.
Võõrustajad rääkisid tehtust ja näitasid, mida külauuendusprogrammi raames
on korda saadetud. Nähti objekte, mis
olid kas valla, kogukonna või eraomanduses, külastati lasteaedu, noortekeskusi,
mänguväljakuid, parke jms.
Tõnis Blank rääkis, et liidumaa algne
eesmärk oli hankida raha Euroopa Liidu
maapiirkonna toetusfondidest, et muuta
oma külad ilusaks ja toetada piirkonna
põllumajandust. Nüüd tegeleb põllumajandusega alla 4% piirkonna elanikest ja
hoopis olulisemaks on muutunud vajadus
säilitada piirkonna identiteeti ja tugevdada maapiirkonna arengut, et inimesed
jääksid küladesse elama. Hoonete renoveerimisel püütakse kasutada kohalikku
tööjõudu, meistreid ja endisaegseid töövõtteid.
“Sakslased toonitasid, et rahaline toetus pole kõige olulisem, tähtsam on mõtteviisi muuta. Selleks arutatakse teema
üheskoos läbi, palju kasutatakse kohalike
spetsialistide abi ja vabatahtlike tööd,“
selgitas Blank. Näiteks toodi lasteaia ehi-

•
•
•

Maavanem Tõnis Blank lihtsal purdel. Eero Plamuse foto

tus, mis maksis 1,2 miljonit eurot. Otsene kulu oli 500 000 euro eest materjale,
maja valmis vabatahtlike abil, kes panustasid selleks üle 12 000 töötunni.
Lapsed aitavad kaasa mänguväljakute
tegemisel ja siis nad ka hoiavad neid rohkem. “Nii laiaulatuslik vabatahtlike kaasamine oli üllatus,“ nentis maavanem.
Märjamaa vallavanem Eero Plamus
hindas seda, et nähtu andis hea ülevaate,
missugused on suundumused mujal ja
neid teadmisi saab kasutada oma projektide kirjutamisel.
Näiteks on sakslased koostanud eriAS RAKE otsib töötajaid
suguseid voldikuid
Kernus asuvasse tootmistsehhi:
piirkonna
rattateede kohta. Mõnel on
LIINITÖÖLINE
kaardistatud suurtest
LUKKSEPP
teedest eemale jäävad
jalgrattarajad, välja
ERIDETAILIDE VALMISTAJA
toodud nende pikkus ja reljeef, eraldi
Info 5300 3411
trassid on mägiratasrake@rake.ee
tele, on mitme valla
VALGU RAHVAMAJAS
Täiskasvanud õppija nädala raames
Pühapäeval, 14. oktoobril kell 12.00

KERAAMIKA TÖÖTUBA
* võimalus ise voolida
* tehtud tööd põletatakse hiljem ahjus
Töötoas osalemine 100 krooni
(materjal ja põletamine)
Registreerimine tel: 482 8798; 5342 9164

ühiseid kaarte rattateede kohta. Plamus
kinnitas, et see andis ideid, kuidas Märjamaa-lähedast Järta terviserada saaks aastaringi mitmekesisemalt kasutada ja pakkuda seal tegevust ka neile, kes ei soovi
suusatada või rattaga sõita.
Ühes külas oli rajatud Heade Mõtete
park, mis võimaldas külastajal jälgida
valguskiirte murdumist klaasprismas,
kuulata heli levimist kivi sisse õõnestatud augus, nautida lustakaid liivakivist
skulptuure, tutvuda taimedega jms.
Plamus tõstis esile nähtud mänguväljakuid ja nende puhul järgitud turvanõudeid, aga ka seda, kui nutikalt ja odavalt
võib midagi teha. Nt pole vaja ojale ehitada purret, vaid selleks sobib ka kooritud puutüvi, millele oksatüükadki külge
jäetud, et oleks üle minnes toetuspunkte.
Sakslased on vintskappide, katuseakende, haljastuse jms abil huvitavaks
muutnud paljusid varem ilmetu arhitektuuriga maju. Suurt tähelepanu pööratakse Lõuna-Saksamaal alternatiivenergia
kasutamisele.

Märjamaa rahvamajas
12. oktoobril algusega kell 21

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

10. oktoober 2007
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Alevijooksu trass läbiti teistpidi
24. korda toimunud Märjamaa alevijooksul oli 259 osalejat. Seda on kaheksa võrra mullusest enam. Märjamaa Spordiklubi esindaja Sirje Viisut märkis, et tänavu
oli väiksel ja keskmisel ringil jooksjaid
rohkem, suurel ringil mehi vähem ja naisi
rohkem.
Liiklusohtutusest lähtudes läbiti esimest korda rada teistpidi.
Võistlus oli hästi ette valmistatud ja
kulges ladusalt, kuigi rajarekordeid ei
purustatud ja võitjate ajad olid mullusest
nõrgemad.
Noorim osavõtja oli pooleteiseaastane Matthias Gubinski, vanim 64aastane

Ants Lindre. Märjamaa alevi kiireimad
jooksjad olid Elle Valtu ja Ats Vanker.
Alevijooksu toetas Kultuuriministeerium ja Märjamaa vald. Märjamaa Spordiklubi tänab kõiki abilisi ja jooksjaid!
“Järgmisel aastal, kui alevijooks toimub 25. korda, tuleks osalema kutsuda
endisi võitjaid ja võistlus suurejoonelisemalt ette valmistada,“ arvas Sirje Viisut.
Ta arutles, et võibolla teha kuni kolmeaastastele oma sobiva pikkusega
jooksuring, mis võiks olla näiteks vanal
spordiväljakul või muus turvalises kohas.
See oleks üks võimalus kõige väiksemate
sportimisharjumust kujundada.

VALGU RAHVAMAJAS
KA TEATER
REEDEL 26. OKTOOBRIL
KELL 19.00
F. TUGLAS

“POEET JA IDIOOT”
ETENDAVAD JAAN URVET JA
KRISTJAN KUNTU
Pilet 50 kr,
õpilased ja pensionärid 40 kr
Piletid eelmüügis Valgu
rahvamajas ja raamatukogus

Vanusegruppide paremad
–6aastased
1. Eliise Ermann
2. Birgit Vahemets
3. Herlina Viigand
1. Johannes Kirsipuu
2. Hans-Arvet Tilk
3. Sten-Markus Mesila
–8aastased
1. Kleer Koiduste
2. Loreta Marrandi
3. Stella Brett Mesila
1. Kristo Kaljumaa
2. Kevin Mätas
3. Martin Regat
–10aastased
1. Helina Sklave
2. Jete Kaldlaur
3. Getery Gabrite
1. Tarvo Heinroos

2. Carl-David Randviir
3. Kristjan Erm

3. Liis Toomsalu
1. Arvi Alamaa
2. Ats Vanker
3. Tauno Tammik

–12aastased
1. Keity Rodes
2. Jane-Ly Liukanen
3. Siiri Raav

N/M
Thea Kaljur
Annely Gubinski
Mari-Liis Kaljur

1. Sten Kaldlaur
2. Markos Merisalu
3. Sten Kuhi

1. Risto Ütsmüts
2. Lauri Tammemäe
3. Timo Tammemäe

–14aastased
1. Kerti Kesküla
2. Sille Randviir
3. Hanna Putnik

NV / MV
1. Elle Valtu
2. Riina Tilk
3. Helle Pikani

1. Kalev Kungla
2. Rait Tilk
3. Joosep Künnap

1. Ain Kilk
2. Andrus Pajur
3. Maido Kaljur

–18aastased
1. Kadri Kesküla
2. Maarit Tilk

…paik,kus kohtuvad sõbrad!
HAIMRE RAHVAMAJAS
20. oktoobril algusega kell 20.30

PEOÕHTU
Ansambliga
POHMELL
Kuimetsast
Pääse 50.- & Õnneloos
Sõbrad, rõõm on jälle kohtuda!

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi
3-4aastased lapsed!
Olete oodatud

LAULU- JA MÄNGURINGI
neljapäeviti kell 18.00
Märjamaa rahvamajja

Esimene kohtumine 11.oktoobril
kell 18 II korruse lauluklassis
Kairit Liivamägi

SELTSKONNATANTSUKURSUSED
igas eas täiskasvanutele
Märjamaa rahvamajas
pühapäeviti kell 18.00
Juhendaja Ants Lopsik Pärnust
Osavõtutasu 35.Info tel: 48 21355, 5656 4614

Suvekuudel ilmus Märjamaal Pargi ja Laane tänavale noor kollast karva isane koer.
Ilmselt peremehe poolt põlatud loomake. Ehk on Sul, lugeja, võimalik endale võtta
väike sõbrake? Külmad on ju tulekul! Siinkirjutaja saab koera rõõmustada kõhutäiega,
aga pole võimalik talle kodu pakkuda, sest meie peres on juba kolm koera.
Lugupidamisega Ly Tammel

VARBOLA RAHVAMAJA
JUHATAJA
vabanenud 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 31.10.2007 aadressil:
Märjamaa Vallavalitsus
Tehnika 11 MÄRJAMAA 78301
Rapla maakond
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MÄRJAMAA
NOORTEKESKUS
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11. okt Mängude õhtu
Mängime tuntud ja tundmatuid mänge. Teeme ka ise mänge.
16. okt Muusikaõhtu
Koos muusika kuulamine, teeme
grupitööd. Viktoriin
18. okt Karaoke
25. okt Mälumänguõhtu
Kuldvillaku stiilis
31. okt Halloween Kostüümipidu
Kõik õhtud algavad kell 18

MÄRJAMAA NOORTEKESKUSE RINGID
Esmaspäev
Kell 15.30 Kõhutants, 15–26-aastased
neiud
Kell 17.00 Kunstiring, 7–13-aastased
Teisipäev
Kell 16.30 Kõhutants, 11–14-aastased
neiud

www.big.ee
Koit Toome

Kolmapäev
Kell 16.30 Kunstiring, 14–26-aastased
Neljapäev
Kell 16.30 Loovusring, 7–11-aastased

kontsertkavaga

ALLIKAS
taas tuuril
Kontsertidel esitab Koit Toome oma
tuntumaid hitte (“Number Üks”, “Vikerkaar”,
“Tantsupalavik”, “Mere lapsed”, “Allikas”,
“Puudutus”, “On küll hilja” jne) unplugged
versioonis, kus teda saadab akustilisel
kitarril Jorma Puusaag.

Reedel, 19. oktoobril
Märjamaa rahvamajas kell 19
Pileti hind eelmüügist 125.-, pensionärid ja 7-12a õpilased 100.-, kohapeal 150.Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügikohtades
ning esinemispaikades. www.kontsert.ee

Vajame 1 noorsootöötajat
(1 koht) Sipa noortekeskusse,
1 noorsootöötajat (1 koht)
Varbola 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

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

10. oktoober 2007
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KIRIKU TEATED
EELK Märjamaa
Maarja kogudus

Sündinud
Eleriin Valtu
Markus Söödor
Janely Jänts
Renate Viirg
Georg Lauri
Hanna Ly Sandra Soomre
Kermo Niinemäe
Ingerla Salmu
Aleksandra Šipulin
Lisethe Ülevain
Kairo Nasir
Oh Sa, pisike-pisike ime,
kanna Sa väärikalt oma nime!

Südamlik kaastunne Galina Pirsile
VENNA
kaotuse puhul.
Korteriühistu Välja Neli

Tuul kuivatab pisarad,
valu südamest ikka ei kao...
Kallis Riin perega!
Südamlik kaastunne venna ja poja
KAARLI
kaotuse puhul.
BC Kalev/Cramo fännklubi

Ei ole sõnu,
mis kalli inimese tagasi tooks,
ei ole sõnu,
et võtta kaotusevalu …
Vee- ja kanalisatsiooniprojekti
tööde kava Märjamaal
8.-14. oktoober
Torustike ehitus: Õie tänav
Torustike ehitus: Sireli tänav
Torustike ehitus: Männiku tänav
Torustike ehitus: Rohu tänav
Torustike ehitus: Kure tänav
Ülepumpla paigaldamine Viilu
tänaval.

Seoses tootmise laienemisega
pakume tööd kilpmajapaneelide

ja katusefermide valmistamisel.
Väljaõpe kohapeal. Töötasu 10 000.kuus. Transpordivõimalus
5691 8077

Sügav kaastunne Allar Oviirile
ja tema lähedastele
kalli poja ja venna
KAAREL OVIIRI
ootamatu surma puhul.
Varbola Kool
Varbola Lasteaed Muumi

Mälestust sa hella väärid,
väärid austust, sõnu häid,
mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi...
Avaldame kaastunnet
Maie ja Endli perele
AUGUST REINASTE
surma puhul.
Elli Klaassen perega Rõudest

K 10. oktoober
19.00 Piiblitund - Paabeli
torn (kogudusemajas)
N 11. oktoober
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kirikus)
R 12. oktoober
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kirikus)
P 14. oktoober
11.00 Lõikustänupüha missa ehk jumalateenistus armulauaga (kirikus)
12.00 PÜHAPÄEVAKOOL (kogudusemajas)
14.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
Valgu Põhikoolis
16.00 LEERIKURSUS kogudusemajas
18:00 Vesper ehk õhtupalvus (kirikus)
E 15. oktoober
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga (kirikus)
18.00 Palvetund (kogudusemajas)
T 16. oktoober
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kirikus)
15.00 Käsitööring (kogudusemajas)

Märjamaa Vabakogudus teatab,
et 14. oktoobril on meil
kolm jumalateenistust:
13 - noorteteenistus
15 täiskasvanute jumalateenistus
17 Iisraeli õhtu, kus vaatame slaide Iisraelimaalt. Õhtut viib läbi Ülo Niinemägi
oma meeskonnaga. Ootame huvilisi!
Koguduse juhatus

Mälestame
lahkunuid
Rudolf Vaht
Lehte Laagus
Oskar Arnover
Edgar Rahuoja
Rein Väät
August-Ferdinand Krabi

Allar!
Meie südamlik kaastunne kalli poja
KAAREL OVIIRI
kaotuse puhul.
Märjamaa Keskkooli XXXII lennu
XIb klass ja klassijuhataja
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Märjamaa Nädalaleht

OÜ Timberston

Märjamaa rahvamajas
R 12.10

AUTOTEENINDUS

18; 20

Metsanurga 7a Märjamaal

“SÕDA”
1.42 / USA actionfilm,
alla 12 a keelatud (K - 12)
P 14.10

10. oktoober 2007

18; 20

“1408“
1.40 / USA õudusfilm, K - 12

99: Anna Piibeleht
12.10 Sipa küla

Pilet 25.-

82: Erna Anniste
13.10 Valgu küla

MÜÜK
Soodsalt müüa viirpapagoid. 5676 5564
Müüa Ford Sierra varuosadeks. 5675 2024

81: Maimu Tammaru
13.10 Märjamaa

80: Aino Hunt
10.10 Vana-Nurtu küla

Müüa Opel 1,8, 87/88, ls 212 000 km, vajab
vähest keevitamist. Hind 6000 kr. 5561 8146

78: Endel-Fridolin Drell
11.10 Märjamaa

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

78: Eduard Palm

• 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

12.10 Mäliste küla
Müüa kartulit Ants. 2.50 kg. Naistevalla
küla Lusti talu. 489 8081

77: Lembit Tihkan

Müüa toidukartulit Maret, Ando ja Anti.
3.- kg. Veovõimalus. 5646 5873

75: Saima Veetamm

Müüa 1/5 kinnistust (ahiküte, II korrus,
3 tuba, 50 m2, garaaž, väike aiamaa,
remonditud). 5691 1564
Müüa 3toal krt Orgital III korrus. 529 9066

13.10 Vana-Nurtu küla
10.10 Kilgi küla

65: Paul Lips
12.10 Märjamaa
E 15. oktoobril algab

AEROOBIKA
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

OST
Ostame töökorras piimajahuteid 200 – 600
liitrit (võivad vajada pisiremonti) ja 2-4-hõlmalise vedrukivikaitsega adra (pöörd- või
tavaader). Tel 501 3675

Ostan omanikult maa, talukoha.
Tel 508 9052, 5649 5472

Märjamaa gümnaasiumi
aeroobikasaalis.

E, K, N 19.30
Maarika 5615 8747

PUKSIIRAUTO TEENUS
Tel. 5650 5247, 565 9824
Müüa LÕUNA-VENE LAMBAKOERA
kutsikad, sünd. 12.06, hallid ja valged.
L-V. lambakoer on
väga hea valvur, aga
siiski armsa välimusega. Vanemad mitmete näituste võitjad.
Tel. 501 1505,
672 6656 e-post:
kristel.valge@gmail.
com

MÄRJAMAA UJULA BAAR
ON JÄLLE AVATUD

Soe söök ja külm jook
iga päev
12 - 22
laupäev
12 - 18
Hüppa sisse!
552 5221

RUUT66 PUB Märjamaal
pakub tööd
KOKALE JA
BAARIDAAMILE.

Vajadusel väljaõpe kohapeal.
Aitame tööle ja töölt koju
(lähiümbrus)
Info 5344 3305

PAKITUD TURBABRIKETT
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses.
514 9745

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

