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Hind 4 krooni

Soovime katust ehk Valgu rahvamaja 20
Märjamaa vallavalitsuse haridus- ja
kultuurinõunik Tõnu Mesila
Kuidagi on juhtunud nii, et just tänavu on mitmel valla rahvamajal juubel.
Jaanuaris pidas Märjamaa rahvamaja 40. aastapäeva, kevadest sügiseni
tähistas Haimre rahvamaja mitmesuguste üritustega oma 70. aastapäeva
ja nüüd, aasta lõpu poole oli põhjust
Valgu-maile pidutsema minna.
Ajalooraamatus on kirjas, et 12. au
gustil 1928. aastal õnnistati sisse Valgu
seltsimaja. Mitte see ei andnud pidutse
miseks põhjust, vaid see, et 4. novemb
ril 1987 avas oma uksed Valgu sovhoosi
värskeltvalminud kultuurimaja, mis tõi
möödunud nädalavahetusel Valgu rahva
Laval on Valgu rahvamaja eakate segakoor Linda, esiplaanil juhataja
Mervi Vaarmann.
Jüri Kusmini foto
majja rahvast lähemalt ja kaugemalt, tä
histamaks maja 20. tegevusaastapäeva.
Kutsutud olid tollane suurmajan
di juht ja maja projekteerija, endised ja
praegused töötajad, ringijuhid ja ringides
osalejad, sõbrad ja koostööpartnerid sa
mast külast ja üle valla. Küll tervislikel,
küll muudel põhjustel (sealhulgas taas
ootamatult saabunud talveilm) jäi osa
kutsutuist saabumata, aga laupäeva õh
tutundideks kogunes täismaja kultuuri- ja
piduhimulist rahvast.

Kauaaegsed Valgu kultuuritöötajad
Külli ja Egon Ovir, keda siin ikka
hea sõnaga meenutatakse.
Tõnu Mesila foto

Eritellimusel valminud skulptuur
ja meenutused
Mõned minutid pärast määratud aega
tegi uhkes pidurüüs maja perenaine, rah
vamaja juhataja Mervi Vaarmann algust
peo ametliku osaga. Esmalt avas ta lava
nurgas riidessemähituna kõrgunud sala
dusliku moodustise. See osutus algselt
maja fuajee kaht korrust läbinud eritel
limusel valminud skulptuuri peaks selle

sõna kõige otsesemas tähenduses. Futu
ristlik valge pea oli kindlasti üks peate
gelasi kaks aastakümmet tagasi toimu
nud avatseremoonial ja pakkus vanemale
publikule äratundmisrõõmu. Pea valvsate
silmade all ja kõrvade kuuldel sai publik
Mervi suu läbi põhjaliku ülevaate ajakir
janduse tollastest kajastustest uue kultuu
ritempli avamisest, mis oli suurejooneli
ne.
Sõna said Külli ja Egon Ovir, kes olid
tegevad maja avamisel, juhtisid vahel
dumisi tegevusi ja töötasid siin, leidsid
teineteist selle töö käigus ja olid nii selle
maja kui ka kohaliku kultuurielu eestve
dajad 2004. aastani. Egon rääkis rahva
majaga seotud majandusprobleemidest,
meenutas hea sõnaga tollaseid tublisid
kaastöötajaid ning hommikuni kestnud
pidusid ja kohvik-klubi õhtuid.
Järg lk 5
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“Hea olla, isu tulla” tunnuslausega
omavalitsus esitles end Eesti Linnade Liidule
31. oktoobril külastas Märjamaa valda Eesti Linnade Liidu (ELL) büroo
esindus, et olla kursis oma liikmete tegevusega. ELL ühendab 47 omavalitsust, millest suurema osa moodustavad
linnad. Pärast kolme valla liitumist jäi
Märjamaa suurvald linnade liidu liikmeks, nagu juba eelnevalt oli Märjamaa alev.
ELL tegevjuht, Raplamaa mees Jüri
Võigemast ütles sissejuhatuseks, et nen
de büroos on 11 liiget, kellest üks töötab
Brüsselis. Külalised olid omavalitsustöö
kogemusega, mistõttu üksteist mõisteti
poolelt sõnalt.
Hea ülevaate Märjamaa vallast andis
esitlusprogramm, mille ilmekat foto
valikut koos lisatud selgitustega on hea
põhjus siinkohal kiita. Päevakohast infot
lisas värske valla infoleht, mille mater
jalide põhjal esitati palju täpsustavaid
küsimusi. Vastajaiks olid vallavalitsuse
kõikide osakondade esindajad ja voliko
gu esimees.
Saadi kuulda, et kolme valla ühine
mine pole tagasilööke põhjustanud ja ko
halike poliitikute hulgas ei ole see teema
enam üles kerkinud. 23-liikmeline voli
kogu võiks isegi väiksem olla. Selles on
esindatud kõik erakonnad peale sotsiaal
demokraatide. Isamaaliidu ja Res Publica
ühinemine on Märjamaa valla tasandil
lõpule viimata: koalitsiooni moodustavad
valimisliit Märjamaa ja Isamaaliit.
Külalisi huvitas käsil olev keskkon
naprojekt, tulumaksu laekumine, sün
dide-surmade suhe, haridusküsimused,
sealhulgas õpilastransport ja õpetajate
palgad.
Brüsselis omavalitsuste esindajana
töötav Ille Allsaar tõi vestlusse Euroopa
mõõtme: euroliidu uue rahastamisperioo
di küsimused on seotud meie igapäeva
eluga, aga nende taotlemiseks tuleb pike
malt oma arenguid ette kavandada.
Märjamaa vallavanem Eero Plamus
märkis, et omavalitsus on taotlusreegli
te osas infosulus ega oska panna objek
te arengukavasse. Soovitati jälgida infot
rahandusministeeriumi koduleheküljel ja
taotleda raha kõigi olulisemate objektide
jaoks.
Ühise vestlusringi järel toimusid mõt
tevahetused neljas töögrupis, misjärel
vaadati üle mõned objektid. Luhtre turis
mitalu oskas oma kiiret arengut meelde
jäävalt esitleda. Märjamaa gümnaasiumi

Eesti Linnade Liidu büroo esindus uudistab Märjamaa gümnaasiumi
töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi.
uue osa õppeklassid ja eriti just uue söök
la ruumikus panid külalised üllatusest ah
hetama. Märjamaa ujulas saadi teada, et
pärast hoone renoveerimist teenib ujula
üle poole maja kuludest piletirahaga ta
gasi, varem oli omatulu palju väiksem.
Päeva kokkuvõte
„Hea oli näha elujõulist omavalitsust
ja et siin töötavad inimesed kavandavad
arenguid pikemalt ette. Nähtud kohad
olid muljetavaldavad,“ sõnas ELL büroo
asedirektor, Saue vallavolikogu esimees
Orm Valtson.
„Kui kohalik omavalitsus peab oluli
seks ühineda Åhlborgi hartaga ja tal on
mitmed sõprusvallad, siis see on tegus
vald. Ka vee- ja kanalisatsiooniprojektiga
suutsite alustada õigel ajal, mis võimal
dab selle täies mahus ellu viia,“ tunnustas
ELL tegevjuht Jüri Võigemast Märjamaa

valda. Ta pidas oluliseks, et arenguid ka
vandatakse ette, mitte ei hakata siis mõt
lema, kui euroraha taotlusvoor on välja
kuulutatud.
Konsultant Irja Alakivi leidis, et Mär
jamaal on tore tunnuslause ja siin peab
olema tore kogukond, kui valla lehest
võib lugeda kuulutust, et on ära anda kas
sipoegi.
Märjamaa vallavanem Eero Plamus
märkis: „Hea oli saada tagasisidet oma
tegemiste suhtes. Ka meie töötajad said
end täna pisut tuulutada.“ Viimane lause
tähendab ennekõike seda, et ametnikud,
kes igapäevatöös tegelevad vaid oma
valdkonnaga, soovivad samuti saada laie
mat ülevaadet vallas tehtavast. Eesti Lin
nade Liidu büroole pakutud programm
oli neilegi õppepäeva eest.
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Märjamaa
Vallavalitsuse
istung
23. oktoobril
Algus eelmises numbris

• Otsustati tasuda lapse koolkodu ku
lud ühe kuu kaupa, esialgu novembrikuu.
Ühe kuu tasu 2500.• Päevakorral on tuletõrjeandurite
paigaldamine, ettepanek alustada esial
gu sotsiaalkorteritest. Sotsiaalosakonnal
koostada vastav nimekiri. Ühe anduri
maksumus 90 krooni.
V. Õigusküsimused
1. Korraldada OÜ Kuuda Hooldeko
du Märjamaa valla ainuosaluse võõran
damiseks kirjalik enampakkumine.
Pakkumiste avamiseks moodustada
komisjon koosseisus Gaili Ilisson, Marge
Viska, Evi Rooda, Maigi Linna.
VI. Vallavanem
1. Info
• Määrata valla esindajaks keskkonna
projekti keskkonnaspetsialist Mati Erik
• Seoses rahvamaja renoveerimistöö
dega hakatakse vallamajas asuvat voliko
gu saali aktiivsemalt kasutama. Majan
dusosakonna juhatajal üle vaadata, kuidas
saali valgustust hubasemaks ja paremaks
muuta, paluda abi arhitekt Tiiu Pipparilt.
• Märjamaa alevis Pärnu mnt 56 ruu
me hakkab kasutama Märjamaa rahva
maja. Kuidas seda täpselt korraldada, kas
on vaja volikogu otsust või piisab valla
valitsuse otsusest. Õigusosakonnal küsi
musega tegeleda.
VII Avalike suhete spetsialist
1. Pakkumised Märjamaa valla sei
nakalendri valmistamiseks saata kolmele
firmale: Jovi OÜ, Kuma AS Kuma Trüki
koda, Markes–Fin AS. Pakkumiste esita
mise tähtaeg 5.11.2007 kell 10, avamine
samal kuupäeval kell 10.05.
Kontaktisik avalike suhete spetsialist
Aet Reinhold.
2. Tehti parandusi ja täpsustusi Regio
poolt valmistatud vallakaardile. Kaardid
paigaldatakse Statoil Eesti AS bensiini
jaama, bussijaama ja keskväljakule.
VI. Projektijuht
1. Märjamaa alevis Haimre pst 2 kin
nistu detailplaneeringu algatamine ja läh
teseisukohtade kinnitamine.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kin
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nistu jagamine kaheks elamukrundiks.

30. oktoobri istung
I. Haridus- ja kultuurivaldkond
1. Teistele omavalitsustele kuuluvates
haridusasutustes käijate arv on kasvanud,
võrreldes 2006. aastaga on kallinenud
õpilas- ja lasteaiakoha maksumus. Juurde
on vaja 428 148 krooni (koolide osas 379
765 ja lasteaedade osas 48 383 krooni).
Võimalusel kavandada lisaraha V lisa
eelarvesse. Haridus- ja kultuurinõunikul
koostada võrdlev ja põhjendustega ana
lüüs puudutulevate summade osas. Ma
terjal esitada vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjonile ning majandus- ja
eelarvekomisjonile. Arutelu jätkata.
II. Majandusosakonna küsimused
Ehitusvaldkond
1. Anda ehitusload: AS Merko Ehitu
sele vee- ja kanalisatsioonivõrgu ehitami
seks koos reoveepumplatega aadressidel
Märjamaa alev Pikk, Sihi, Põllu, Vaigu,
Meierei, Lemmiku, Raadio, Uus, Veski,
Tehnika, Tehase, Pargi, Kuusiku, Laane,
Metsa, Eha, Koidu, osaliselt Lauluvälja
ku, Ristiku, Pihlaka, Jaama, Niidupargi,
Niidu, Kullerkupu tänavad, Jaama t kuni
Pärna t, Niidupargi t kuni Pärna t, Ristiku
t kuni Pärna t, Lauluväljaku t kuni Pärna
t, Metsanurga t;
üksikelamute püstitamine Pajaka kü
las; ehitise rekonstrueerimine Orgita 3824; üksikelamu rekonstrueerimine Laulu
väljaku t.
2. Anda kirjalik nõusolek puurkaevu
ehitamiseks Paisumaa külas.
3. Anda välja tingimused elamu pro
jekteerimiseks Kohtru külas.
4. Märjamaa rahvamaja rekonstruee
rimise riigihanke pakkumiste avamise
komisjoni kuuluvad Eero Plamus, Ilmar
Mõtsnik, Maigi Linna, Helgi Tammaru
ja Merle Voolaid. Pakkumiste avamine
9. nov kell 13.
III. Rahandusküsimused
1. Rahandusosakonna juhataja Lea
Laurits tutvustas alaeelarvete täitmise
aruannet seisuga 30.09.2007. Järgmi
sel istungil esitab ta valdkonnad, kus on
kõige suuremad vajakajäämised, et see
järel suunata täitmiseks ametnikele, kes
vastavate valdkondade eelarvete täitmise
eest vastutavad.
2. Valgu rahvamajja on vaja uut soo
javeeboilerit, vana ei tööta, pärast tree
ningut ei ole võimalik end pesta. Toimus
arutelu.
Valgu rahvamaja juhatajaga on räägi
tud, küsimus lahendatakse asutuse eelar
vest.


3. Audiitorbüroo ELSS AS ettepanek
Audiitorbüroo tunnistab, et auditi pak
kumise tegemisel ei suudetud õigesti hin
nata tööde mahtu. Töö käigus on selgu
nud, et vallavalitsuse 2007. a konsolidee
ritud raamatupidamise aastaaruannet ei
ole võimalik nõuetekohaselt auditeerida
varem kokku lepitud 18 000 krooni eest,
mis eeldab 3 tööpäeva, tänaseks on sel
leks kulunud juba 4,5 tööpäeva, aastaaru
ande kontrollimiseks kulub veel vähe
malt 2 tööpäeva. Ettepanek muuta auditi
eelarveid järgmiselt: 2007.aastal 32 000
krooni, 2008 – 34 000 ja 2009 – 34 000
krooni. Arvestus on koos käibemaksuga.
Esitada vallavolikogu majandus- ja
eelarvekomisjoni ja volikogu novemb
riistungile.
IV. Sotsiaalküsimused
1. Hooldaja määramine ja hooldaja
toetuse maksmine.
2. Hooldamise ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine.
3. Otsustati tasuda hoolduskulud.
4. Hüvitada koolilõuna ja lasteaiata
sud valla eelarvelistest vahenditest.
5. Maksta täiendavat toetust puuetega
inimestele (ravimid, transpordi hüvitami
ne).
6. Maksta täiendavat sotsiaaltoetust
toimetulekutoetuse vahenditest.
V. Õigusosakonna küsimused
1. Peremehetu ehitise arvelevõtmine.
Peremehetud ehitised on Tolli külas
Kerema talu hooned. Ehitisregistrisse
kandmiseks tuleb hooned mõõdistada ja
hinnata. Moodustada hindamiskomisjon
koosseisus Margus Vaher, Helgi Tamma
ru ja Kaja Kirs.
2. Anda alates 1. novembrist 2007
AST Saeveski OÜ-le üürile Pargi 19 asu
vad ruumid 25–29. Elurumide üür on 25
kr/m² ja abiruumidel 7 kr /m².
3. Enampakkumiste tulemuste kinni
tamine.
1) Käriselja külas Murro maa
üksuse võõrandamiseks korraldatud
enampakkumise võitis Meelis Burmeis
ter. Maaüksuse müügihinnaks kujunes
26 000 krooni.
2) Korteriomandi Kasti 10–7 võõran
damiseks korraldatud enampakkumine
tunnistada nurjunuks, kuna ei esitatud
ühtegi avaldust.
4. Maakorraldaja Helje Männik tegi
ettepaneku võtta peremehetute ehitistena
arvele Sipa külas Sipa mõisa kelder ja
Sipa mõisa piirdemüür; Sipa külas asu
vad 2 ühislauta ja tööriistakuur. Alustada
menetlust.
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5.
Märjamaa
Vallavalitsuse
02.10.2007.a. korralduse nr 1118 punkt 3
muutmine.
Korralduse punkt 3 sõnastada: „Õi
gusosakonnal sõlmida sihtfinantseeri
misleping Vardi Erametsaseltsiga“.
Leping sõlmida pärast rahastamise
küsimuse otsustamist, keskkonnaspet
sialist Mati Erikul esitada taotlus eelarve
muutmiseks.
6.
Märjamaa
Vallavalitsuse
23.10.2007.a. korralduse nr 1238 punkt
3 muutmine.
Avaldada OÜ Kuuda Hooldekodu
võõrandamiseks kirjaliku enampakku
mise teade valla kodulehel, Märjamaa
Nädalalehes ja ajalehes Nädaline ning
väljaandes Ametlikud Teadaanded.
7. Kinnistu Pärnu mnt 56 üleandmine.
Seoses rahvamaja rekonstrueerimis
tööde alustamisega on ettepanek anda
selleks perioodiks Märjamaa gümnaa
siumilt Pärnu mnt 56 kinnistu rahvamaja
kasutusse, üleandmine peaks toimuma
seisuga 01.01.2008. Arutelu jätkub 6.11
istungil.
VII. Vallavanem
1. Jooksvad küsimused.

• Sotsiaalosakonnal ette valmistada
lapse sünnitoetuste maksmise kord 6.
nov vallavalitsusele, seejärel esitada vo
likogu sotsiaalkomisjonile ja kinnitami
seks novembrikuu vallavolikogule.
• Otsustati kokku kutsuda alkoholi
poliitika aruteluks ümarlaud 6. nov ning
moodustada selleks ajutine komisjon,
kuhu kuuluvad vallavolikogu alatiste
komisjonide esimehed (Villu Karu, Argo
Reinboom, Teet Tomson, Teet Tõnts, Ilju
Aviste), vallavanem Eero Plamus, valla
vanema asendaja Gaili Ilisson, avalike
suhete nõunik Aet Reinhold, haridus- ja
kulturinõunik Tõnu Mesila, infolehe toi
metaja Reet Saar, Rapla Politseijaoskon
na vanemkomissar Varmo Rein.
VIII. Abivallavanema asendaja
1. Pakkumise korraldamine „Mär
jamaa valla Järta tervisespordikeskuse
staadioni ja parkla aluspinnase etteval
mistustööde tegemine“
Saata pakkumise kutse: OÜ Orgi
ta Dolomiiditooted, OÜ Van MAR, TÜ
E.T. Sild ja Timberston Ehitus OÜ. Pak
kumiste esitamine 5.11.2007 kell 17,
avamine 17.05.
Kontaktisikuks määrata abivallava
nema asendaja
Gaili Ilisson.
VIII Vallavalitsuse
liige
Iris Haiba
1.Meede
“Kohalike avali
ke teenuste aren
damine” tingimu
sed ning perioodi
2007–2013 ko
haliku omavalit
suste investee
ringute toetuste
kava koostamise
kord allkirjastati
22.10.2007.a re
gionaalministri
määrusega nr 8.
Eeltaotluste esi
tamise tähtaeg
3.12.2007 Toi
mus arutelu.
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Volikogust lühidalt
MTÜ-s Eesti Muusikakoolide Liit
osalemise otsustamine
Valla asutuste põhimäärustes on
punkt, mis lubab neil osaleda samalii
giliste asutuste ühendustes. Märjamaa
muusika- ja kunstikool (MKK) on juba
aastaid kuulunud nii muusika- kui kunsti
koolide liitu, aga volikogus oli alles nüüd
küsimus ametlikult otsustada.
Villu Karu selgitas, et kuna MKK ei
ole iseseisev juriidiline isik, siis ei saa ta
enam iseseisvalt osaleda, vaid saab seda
teha läbi valla. Liikmemaks on kogu aeg
olnud MKK eelarves ja maksu on tasu
tud, kuid MKK ei olnud korrektselt vor
mistatud liige.
Tiit Hiiemaa küsis, kelle otsuse alusel
liikmemaksu tasutakse, kui asutus liige ei
ole?
Lea Laurits selgitas, et igal aastal on
MKK eelarves liikmemaksu summa sees
olnud (tänavu 4300 krooni.) Eelarve on
kinnitanud volikogu. Maksud on näha
kontol 45 (muud toetused ja liikmemak
sud). Kes teeb otsuse maksmiseks ja kui
võrd seaduslik see on, seda peab teadma
kooli juhtkond. Vallavalitsus on maksnud
igal aastal nii muusikakoolide- kui kuns
tikoolide liidu liikmemaksu.
Hiiemaa tundis huvi, kuidas on lood
spordiklubide osaluse ja liikmemaksude
ga. Laurits vastas, et spordi osas kannab
kõik kulud Märjamaa Spordiklubi. Klubi
ei ole taotlenud raha liikmemaksude ta
sumiseks.
Otsustati osaleda liikmena mittetulun
dusühingus Eesti Muusikakoolide Liit.
Töös on neljas lisaeelarve
2007. aasta IV lisaeelarve kulud ko
gumahus 211 300 krooni on planeeritud
teha üleplaaniliselt laekuva üksikisiku tu
lumaksu ning kaupade ja teenuste müügi
arvelt. Otsustati lisaeelarve eelnõu 1. lu
gemine lõpetada.
Valveteenuse hange
Volikogu andis vallavalitsusele nõus
oleku korraldada valveteenuse osutami
seks hange ja sõlmida eduka pakkujaga
leping teenuse osutamiseks kuni 2010.
aasta lõpuni.
Need on järgmised valla objektid:
Valgu põhikool, Valgu kontor, Sillaotsa
talumuuseum, Haimre rahvamaja, Haim
re põhikool, Varbola kool, Varbola rahva
maja, Sipa kontor, Märjamaa alev Sauna
tn 2 garaaž ja Märjamaa lauluväljak.
Muutus külavanem
Mäliste, Aravere ja Velisemõisa kü
lavanemaks kinnitati Meida Oidram.
Senine külavanem Evi Jeeser palus end
ametist vabastada.
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Valgu rahvamaja 20
Algus lk 1
Külli meenutas Valgu-kandile kuul
sust toonud laulmistraditsioonide jätku
mist ja tänaseni tegutsevate laulukooride
sündi.
Uut ja vana
Valgu rahvamaja tänasel päeval on
kohati jäänud muutumatuks, kohati muu
tunud tugevasti. Vahetunud on juhataja
ja ringijuhid, alles on elujõulised laulu
koorid ja huvitegevused. Hoone ise on
ühelt poolt ümberehitustega muudetud
kasutajasõbralikumaks, kuid samas vajab
üha enam kapitaalremonti. Aastaid täi
dab rahvamaja umbes poole kasutusajast
spordihoone funktsiooni – siin tegutse
vad lauatenniseklubi, võrk- ja korvpalli
treeningud. Nii nagu omal ajal ei saanud
Külli majas hakkama Egonita ja vastupi
di, kasutab Mervi sageli oma pereliikme
te abi – see töökoht on tema sõnul nagu
perefirma.
Kui varem võis Valgu klubi seostada
põhiliselt laulmisega, siis uue juhatajaga
on lisandunud uus ala – näitemäng. Nii
kui varemalt on ka praegu maal kultuu
ris ja isetegemises aktiivsem just eakam
rahvas – nad teavad selgemalt, mida ta
havad ja kelle „nööpi keerutada“, et oma
tahtmist saada.
Mineviku meenutustele järgnesidki
majas tegutsevate kultuurikoosluste et
teasted. Kooride ette ja vahele esitasid
humoorikaid lühisketše näitetrupi MOTT

liikmed,
esinesid
segakoor Linda ja
naiskoor
Lootus
Reelika Haidla juh
timisel. Tõestamaks
eelmise lõigu lõpus
toodud väidet eakate
aktiivsuse kohta, lõ
petas kontserdi eaka
te näitetrupi ja kõige
värskema kultuuri
kollektiivi, eakate
tantsurühma Valgu
Vallatud (Lilli Tee
salu juhendamisel)
esinemine.
Valgu
rahvamaja juhataja
Mervi Vaarmann tä Valgu rahvamaja fuajeed kaunistas kunagi eritellinas kontserdi lõpul musel valminud skulptuur. Pildil on selle tipus olnud
Tõnu Mesila foto
kõiki, kes vähegi tä pea.
namist väärisid.
aknad müüritaks kinni, lagi lastaks mada
lamaks ja kogu majale pandaks uus katus
Tervitajad soovisid majale
– need olid selgemini väljaöeldud soovid
noorenduskuuri
valla lõunaosa kultuuri- ja spordikeskuse
Ametliku osa lõpetas nn vaba mik uue välimuse kohta. Ja selles majas on
rofon ehk tervituste voor. Tervitusi ja tõesti tegevust leidnud inimesed kogu
kingitusi tõid Märjamaa Vallavalitsuse valla lõunaosast – nii Valgust, Veliselt ja
ja Rapla maavanema esindajad, Rapla Sulult kui ka Konovere ja Nurtu tagant.
maa rahvakultuurispetsialist Irina Pärila,
Ja oligi ametlik osa ühel pool. Kutsu
“vanemad õed“ Haimre ja Märjamaa rah tud külalised suundusid koos maja pere
vamajadest, esindajad naaberasutustest rahvaga teise korruse pidulauda, mille oli
Valgu ja raamatukogust ning Sillaotsa ette valmistanud Aile Pajula.
Talumuuseumist.
Saalis alustasid rahva tantsitamist
Nii kontserdi etteastetest kui ka tervi ja naerutamist Lehmakommionud. Kas
tuste ja õnnesoovide seas jäi kõrva siiras pidu kestis lubatud kella 9ni hommikul
soov, et 20-aastane maja saaks peagi tõ või kauem, oskavad öelda need, kes lõ
sise noorenduskuuri. Et saali teise poole puni vastu pidasid...

Laukna lasteaed-algkoolist
saab lasteaed
“Käesoleval õppeaastal ei asunud Laukna
lasteaed-algkooli õppima ühtegi last ning
asutuse kooliosa ei tegutse. Kooli teenin
duspiirkonna õpilased õpivad Kullamaa
keskkoolis. Koolieelikute vanemad kin
nitavad, et nende lapsed lähevad 2008.
aasta sügisel samuti õppima Kullamaa
kooli,“ rääkis volikogu istungil vallava
litsuse haridus- ja kultuurinõunik Tõnu
Mesila.
Päevakorras oli punkt Laukna las
teaed-algkooli ümberkujundamisest alg
kooliks. „Olukord on ümberkujundamist
toetav. Sellest on kahju, sest Laukna piir
konnas lapsi on – igal aastal oleks esi
messe klassi tulemas 4–6 last. Kui enne
oli Kullamaa keskkoolis Märjamaa valla
lapsi ca 50, siis nüüd 60,“ ütles Mesila.
Kaare Tammaru küsis, miks on hari



Märjamaa Nädalaleht

dus- ja kultuurinõuniku kevadel lasteva
nemate koosolekul väljaöeldud seisukoht
muutunud: et Märjamaa vallavalitsus ei
kavatse kooli likvideerida ka siis, kui sü
gisel ei tule kooli mitte ühtegi last, sest on
põhimõte jätta alles väikesed koolid.
T. Mesila kahtles, kas tema sõnad just
täpselt sellised olid. Ta lisas, et vallava
litsus tegutses tol hetkel usus, et kool jät
kab, kuid elu on korrektiivid teinud. Ta
küsis, kas ühe- või kahelapselist kooli on
nii majanduslikult kui lapse seisukohast
mõtet pidada?
13 poolthäälega (1 vastu, 4 erapoole
tut) otsustati lõpetada alates 1. septemb
rist 2008 Laukna lasteaed-algkooli kooli
osa tegevus ning kujundada asutus ümber
Laukna lasteaiaks.

Laenutame:
pinnasetihendajaid,
põrandalihvijaid,
nuivibraatorit,
iseloodivaid laserniveliire,
kompressorit, naelapüssi,
piikvasaraid, segumasinaid,
saage, survepesureid,
toosifreese,
pinnasepuuri jne.
Samas teritame
saekette 25.- tk.
Avatud iga päev 12–20
55 66 99 03
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Lastekogus jätkus tegevust kogu koolivaheajaks
Märjamaa raamatukogu lastekogu oli
koolivaheajal täis askeldusi. Traditsioo
nilisele üritusele, jutupliiatsi päevale
tuli osalema ligi 30 last. Selgi korral oli
juhendamas Anne Muinaste Märjamaa
muusika- ja kunstikoolist, kes oli eesjoo
nistajateks kaasa kutsunud Getter Lauri
ja Jette Kaldlauri. Seekord joonistasid
lapsed Pipi Pikksukka.
Tänavu 14. novembril möödub Pipilugude autori Astrid Lindgreni sünnist
100 aastat ning taas on põhjust meelde
tuletada tema suurepäraseid raamatuid.
Raamatukogus on selleks puhuks väl
ja pandud ülevaatenäitus lastekirjaniku
elust ja loomingust.
25. oktoobril osalesid Rapla keskraa
matukogus toimunud ettelugemise kon
kursi „Loeme Lindgreni“ maakondlikus
voorus Märjamaa gümnaasiumi neljan
date klasside õpilased Getery Gabrite,
Ingel-Britt Gavrilov, Kaidi Kalbus, Jo
hanna-Stiina Kalma ja Elis Soomre. Kõi
ge paremini õnnestus lugemine Geteryl,
tema tulemuseks oli Raplas neljas koht.
Konkursil lugemise valmistasid ette õpe
tajad Ülli Nisuma ja Maia Tõnts. Kokku
osales maakonnast 41 õpilast. Meie osa
lejate fotosid on võimalus vaadata Mär
jamaa raamatukogu kodulehelt aadressil
www.marjamaaraamat.ee.
Jutupliiatsi ajal valminud joonistused
Pipist on nagu ikka lastekogus näitusel.
Abivahenditeks naelad ja
kuivatatud taimed
Meisterdamise päev kulges samuti
Astrid Lindgreni meenutades ja oli erili
ne selles mõttes, et loominguliseks mee
todiks oli väikeste naeltega A. Lindgreni
raamatutegelase kuju alusele toksimine.
Valida oli Pipi hobune, Härra Nilsson

Virve Loik juhendab kuivatatud taimedest kaartide valmistamist.
või Vaasalinna kummitus Karlssoni ke
hastuses. Selle põneva meisterdamisidee
pakkus välja ja viis läbi tööõpetuse õpe
taja Veikko Hallik. Lapsi tuli kohale üle
ootuste palju, kahekümnest osalejast oli
tüdrukuid isegi rohkem kui poisse, kuid
kõik said suurepäraselt hakkama ning
suuremat esmaabi ei vajanud keegi.
Neljapäevane töötuba oli loomingu
lisem. Esmalt avas Virve Loik Raikküla
valla Tamme külast oma kaardinäituse.
Kaartide valmistamisel kasutab ta kuiva
tatud taimi, kujundades nendest kompo
sitsioone. Tema sõnul on see loodusele
nagu teise elu andmine – ei pea noppima
värskeid taimi, vaid õisi-lehti saab kasu
tada peale nende elutsükli lõppemist.
Septembris avas Virve Loik oma kä
sitöönäituse Kabala seltsimajas, Kuivata
tud taimedest valmistatud kaartide näitus

jääb meie lastekogus avatuks novembri
lõpuni.
Peale näituse avamist ja kaartidega
tutvumist oli kõigil huvilistel võimalus
proua Virve juhendamisel ise endale kaa
rt teha. Huvilisi oli üle kahekümne ning
ka täiskasvanud ei peljanud laste üritu
sest osa võtta.
Laupäevasele Helle Tiho jutuhom
mikule tuli küll lapsi vähem, aga Helle
oma suurepärase jutustamisoskusega tegi
kindlasti nende päeva rõõmsaks ja sära
vaks.
Juba paar aastat lastekogus korral
datud vaheajaüritustest osavõtt näitab,
et huvilisi jagub ja seetõttu ootame lapsi
osalema ka järgmistel koolivaheaegadel.
Urve Nurmik
Reet Kuusk

Muutus Kuuda Hooldekodu osakute võõrandamise alghind
Ettekandja Evi Rooda ütles volikogu is
tungil, et senini on jõus volikogu 2005.
aasta otsus valla ainuosaluse võõranda
miseks. Alghinnaks on tookordses otsu
ses 600 000 krooni. Tol korral oli osaka
pital 53 000 kr, kuid hinna määramisel
arvestas hindamiskomisjon osaühingu
spetsiifikat ja arenguperspektiive.
Kuna vald on OÜ omakapitali suu
rendanud 1 688 000 kroonini, siis teeb
vallavalitsus ettepaneku selle summa ka
uueks alghinnaks määrata. Osakapitali
suurendamine toimus kahe kinnistu üle

andmisega mitterahalise sissemaksena.
Üleantavad kinnistud hindas kinnisvara
büroo ekspert. Majandus- ja eelarveko
misjon pidas ettepanekut põhjendatuks.
A. Rau meenutas, et kui 2005. aas
tal otsustati Kuuda Hooldekodu osakud
enampakkumisel müüa, oli sotsiaalko
misjon väga selle vastu. Sotsiaalkomis
joni esimees Ilju Aviste kinnitas, et ko
misjon on nüüd müügi poolt. Komisjoni
liikmed on teised.
V. Karu ütles, et lisaks Kuuda hoolde
kodule pakub samalaadset teenust vallas

ka Märjamaa haigla. Pole vaja karta, et
valla elanikud jääksid hooldusteenusest
ilma: vanurite hooldus on muutunud
äriks. Nii nagu Kuudal ja Märjamaa haig
las on teiste valdade elanikest kliente, on
Märjamaa valla inimesi ka teiste valdade
hooldekodudes.
17 poolthäälega (0 vastu, 0 era
pooletut) otsustas volikogu muuta OÜ
Kuuda Hooldekodu ainuosaluse müü
gihinda ning määrata uueks alghinnaks
1 688 000 krooni.
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Valla arengukava kehtib aastani 2010
Eero Plamus rääkis volikogu istungil, et
arengukava muudatusettepanekuid tuli
komisjonidest, Velise, Valgu, Nurtu ja Sulu
kolmanda sektori organisatsioonidelt ning
Sipa külavanemalt. Need vaatas üle valla
valitsuse komisjon ja ka vallavalitsuse tee
dekomisjon. Plamus esitas vallavalitsuse
arvamuse iga laekunud ettepaneku kohta.
Raivi Laaser uuris, millistel alustel on
moodustatud teede komisjon? E. Plamus
selgitas, et tegemist on vallavalitsuse aju
tise komisjoniga, kuhu kuuluvad vallava
nem, külavanemate kogu esindajana A.
Raadik, õigusosakonnast M. Linna, voli
kogu majanduskomisjonist S. Mölder ja
A. Reinboom, keskkonnaspetsialist M.
Erik, kommunaalosakonna juhataja M.
Vaher ning abivallavanema asendaja G.
Illisson. E. Plamus arvas, et komisjoni

ei saa laiendada iga küla tasandile ning
ametnikud, kes komisjoni töös osalevad,
peavad nägema kogu valda üldiselt.
R. Laaser avaldas rahulolematust, et
Varbola piirkond on kõrvale jäänud ning
tegi ettepaneku, et edaspidi võiks kaasata
esindaja igast piirkonnast.
T. Lõhmu märkis, et eelmisel istun
gil räägiti arengukava muutmisest seo
ses ehitatavate-remonditavate teedega.
Nüüd tahame muuta kogu arengukava
kehtivusaega. Taas läheb algne eelnõu
2. lugemise omast niivõrd palju lahku, et
piltlikult öeldes – ühest nööbist on saa
nud jälle terve pintsak.
E. Plamus ütles, et tegemist on kahe
eraldi eelnõuga – üks puudutab teid, tei
ne arengukava 2004–2009 V osa muut
mist. Vallavanem selgitas, et kogu teede

rekonstrueerimise muutmine on saanud
alguse keskkonnaprojektist. Küsimust on
arutatud teede komisjonis ja investeerin
gute komisjonis. Üks on kindel – enne
keskkonnaprojekti teostamist ei hakata
Märjamaa alevis teede ehitusega jõudsalt
tegelema.
Arengukava V osa muutmine hõlmab
kogu investeeringute kava. Eraldi eelnõu
puudutab konkreetseid teid.
V. Karu juhtis tähelepanu, et määruse
eelnõu on kahe lugemise vahel täiendatud
vallavalitsuse ettepanekul paragrahviga,
millega pikendatakse kogu arengukava
kehtivust aastani 2010.
15 poolthäälega (1 vastu, 0 erapoole
tut, 2 ei hääletanud) otsustati muuta valla
arengukava V osa ning pikendada aren
gukava kehtivust aastani 2010.

2008. aasta investeeringute kava
Volikogu istungil selgitas vallavanem
Eero Plamus, et 2008. aasta investeeringud on jaotatud kolmeks valdkonnaks: hoonete ja rajatiste renoveerimine ning ehitamine; teede, tänavate ja
bussiootepaviljonide remont ning ehitus; tänavavalgustuse ja sademevete
kanalisatsiooni ehitus. Tehtud ettepanekud vaatab läbi vastav komisjon.
Märjamaa rahvamaja remont peaks
algama 7. jaanuarist 2008. Vahepeal on
lisatud renoveerimisele minevatele objek
tidele automaatsete tuletõrjesüsteemide
paigaldused. Varbola rahvamaja renovee
rimise plaani on võetud ka rahvamaja ees
olev terrass. Töös on Teenuse ait-kuivati
renoveerimisprojekt. Seal on kasutada
väiksed summad muinsuskaitseametilt.
Kuna järgmisest aastast saab Mär
jamaa gümnaasium ise kasutada oma
investeeringute pearaha (ei lähe enam
RKASile üürimakseks) ja summa on suh
teliselt suur, siis see peab olema kajas
tatud arengukavas ning investeeringute
kavas. Koostöös FC Floraga on võimalik
rajada gümnaasiumi juurde kunstmuruga
jalgpalliväljak – omavalitsus ehitab alus
väljaku, FC Flora paigaldab kunstmuru.
Sipa ja Valgu kool on esitatud mõi
sakoolide programmi. Kui saab võima
likuks riigipoolne rahastamine, siis on
objektid ka meie kavas kajastatud.
Majanduskomisjon tegi ettepaneku
hakata tegelema videovalve paigalduse
ga. Videovalve on lülitatud 2008.a inves
teeringute kavasse.
Teed tulenevad arengukavast. Orgi

Järgmise aasta kõige olulisem objekt on Märjamaa rahvamaja renoveerimine, aga Sipa ja Valgu koolis ootavad tööd (pildil) on esitatud rahastamiseks mõisakoolide programmi.
ta kergtee I etapp on lõpetatud. Varbola
kergteed projekteeritakse. Vald osaleb
seal tänavavalgustuse ehitamisel nagu
Orgita puhulgi. Lisaks on kavas loetle
tud ületulevad ehitised ja järgmiseks is
tungiks saab esitada ka nende summad.
Ettekandja vastas küsimustele.
T. Lõhmus tegi ettepaneku kuulutada
Märjamaa keskväljaku kujundamiseks
välja konkurss, et oleks klassikaline väl
jak, mitte praegune, pigem parki meenu
tav plats. E. Plamus pidas mõtet heaks.
T. Hiiemaa märkis, et 2008. aasta
kavas on väga palju objekte ja kõik on

vajalikud, kuid kas on arvestatud nende
valmimistähtaja ja rahastamisega?
E. Plamus vastas, et novembri algul
selgub Märjamaa rahvamaja riigihange.
Koos sellega selgub paljugi. Investeerin
gute kavas on mitmeid objekte eesmärgi
ga saada toetust projektidest. Kindlasti ei
jätku raha kõigeks.
T. Lõhmus tegi ettepaneku lisada
parema ülevaate saamiseks teede kohta
skeem ja tee number. E. Plamus pidas et
tepanekut teretulnuks.
Lõpetati 2008.a investeeringute kava
eelnõu 1. lugemine.
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Halvenevate tee- ja ilmaoludega tuleb
liikluses ettevaatlikum olla

Remonditavad teed
on kinnitatud

Politsei soovitab kõigil liiklejail, ka jala
käijail muutuvate teeoludega arvestada.
Sügis-talviste muutlike tee- ja ilmaolude
ga on autojuhtidel võimalik õnnetusi ära
hoida, viies riske miinimumini ehk siis
õigete sõiduvõtete ja -kiiruse valikuga.
Kergliiklejad peavad arvestama auto
de pikeneva pidurdusmaaga ning lörtsisa
jus halveneva nähtavusega. Sõiduteed tu
leb ületada selleks ettenähtud kohas ning
enda ja teiste liiklejate ohutuses veendu
des. Ja loomulikult on pimedal ajal ko
hustuslik helkurit kanda!
Mootorsõidukite juhtidel tasub krii
tilise pilguga üle vaadata sõidukite teh
noseisund. Kontrollida, kas autol on all

II lugemisel oli Märjamaa valla 2007.
aasta materiaalsete varade soetamise ja
renoveerimise kava muutmine. Kuna
kahe lugemise vahel muudatusettepane
kuid ei laekunud, tegi vallavalitsus ette
paneku kava muudatused kinnitada.
R. Laaser palus tähelepanu pöörata
eelmisel istungil tutvustatud kruusateede
remondi hindadele, mida analüüsides ta
leidis, et SMR Teede lahtikirjutatud hin
napakkumine sisaldab hulga küsitavusi.
E. Plamus tegi R. Laaserile ettepa
neku anda materjalid vallavalitsusele
ametlikult üle ning vallavalitsus tegeleb
sellega.
V. Karu nentis, et enamik volikogu
liikmeid ei ole kursis tee-ehituse hinda
dega, kuid kui on kahtlused, siis tuleb kir
jalikult pöörduda valitsuse või ka revisjo
nikomisoni poole, et küsimused saaksid
konkreetse vastuse.
Otsustati: 16 poolthäälega (0 vastu, 1
erapooletu, 1 ei hääletanud) muuta Mär
jamaa valla 2007. aasta materiaalsete va
rade soetamise ja renoveerimise kava.
See tähendab, et seoses keskkonna
projektiga jäid tänavusest nimekirjast väl
ja Pärna tänava II järk, Anne, Kullerkupu,
Nurmenuku, Kannikese ja Kase tänav.
Tööde loetellu lisati: Kasti asula tee,
Haimre rahvamaja tee, Teenuse asula tee,
Metsanurga tänav, Raua tänav, Raua põik,
Mäe-Tammaru tee, Hiireoja tee, TeenuseAltküla tee, Rehe tee, Rokuta tee.

nõuetekohased rehvid ning kas klaasipu
hastajad on töökorras – kulunud klaasi
puhasti ei taga vajalikku nähtavust.
Kindlasti üle vaadata sõiduki valgus
tusseadmeid: kas kõik vajalikud tuled põ
levad, kas esilaternad on vastavalt nõue
tele reguleeritud ja kas nende klaasid on
puhtad.
Jälgigem ilmaprognoose, kontrolli
gem sõidukite tehnoseisundit, valigem
sobivad sõiduvõtted ning jõudkem turva
liselt sihtpunkti!
Rapla politsei infojuht
Kaire Kozlova

Maadlusinfo
3. novembril peeti Tallinnas juba 20.
korda kahekordse olümpiavõitja Kristjan
Palusalu mälestusvõistlust kreeka-roo
ma maadluses, kus osalesid kümne riigi
maadlejad.
Eesti sportlastest saavutas ainsana
esikoha Vändra maadleja Alo Toom ke
hakaalus kuni 84 kg. Tema finaalivasta
seks oli aga maadlusklubi Juhan maadleja
Ardo Arusaar. Matš oli väga tasavägine ja
järjekordselt otsustas võitja loos. Esime
se kolmandiku võitis Ardo punktidega 3
: 0. Teine ja kolmas kolmandik lõppesid
mõlemad 1:1, kuid loos soosis Toomi ja
nii tuli Ardol leppida II kohaga.
Tublilt maadles ka Madis Sihimets,
kes pääses raskekaalus samuti poolfi
naali, kuid kaotas jällegi loosiga Heiko
Sooparti vastu. Seejärel sai ta võidu Priit
Viiru üle. Pronksmedalikohtumises tuli
aga alla vanduda Venemaa esindajale
A. Chernitchenkole.
Harri Koiduste
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Lapsevanemad üllatavad
Käesoleval sügisel algatas Märjamaa
alevi Pillerpalli lasteaia Meelespea rüh
mas valgustuse projekti lapsevanem Lea
Pettai. Tema spondeerimisel ja lasteva
nemate annetustest kogutud raha eest va
hetati rühma mängutoas valgustid, osteti
mööblivärv ning soetati lastele plastmas
sist lauariiulid. Rühmatoa kapid värvisid
õpetajad Vilda Luttvärk ja Külli Saia ning
lapsevanem Lea Pettai. Õpetajad ütlesid,
et muutused rühmas toimusid kiiresti
ning tulid lapsevanemate poolt heatahtli
ku üllatusena.
Karikakra rühma lapsevanemate al
gatusel muretseti rühma õuealale kiige
konstruktsioon ja kiiged ning mängutup
pa nukuköök, kaalukiik ja pusled. Indrek
Janseni valmistatud kiigekonstruktsiooni
paigaldamisel olid abiks lapsevanemad

ning rühmaõpetajad Helle Kaljuma ja
Pille Naat.
Jaanika Voolaid valmistas poistele ja
tüdrukutele sünnipäevade tähistamiseks
toolikatted ja pidulikud keebid ning õmb
les lastele õppekomplekti peenmotoorika
arendamiseks. Kairi Vjatkin koostas las
tele töölehtede värvimiseks mapi ning
Kirsti Mau on toetanud rühma ettevõtmi
si ja olnud abiks lasteaia loodusõpperaja
materjalide valmistamisel.
Meelespea ja Karikakra rühma lapse
vanemate algatus on ilus kingitus rühma
lastele ja lasteaiale. Täname lapsevane
maid heategevuse ja toredate üllatuste
eest!
Pillerpalli lasteaia juhataja
Ene Mätas

Ettevalmistamisel on lapse sünnitoetuse
maksmise kord Märjamaa vallas
Volikogule esitas ettekande sotsiaaltöös
petsialist Riina Sui. Eelnõu esitajaks on
vallavalitsus, oma muudatusettepanekud
esitas sotsiaalkomisjon. Komisjon tegi
ettepaneku sünnitoetuse korra jõustu
miseks 1. jaanuarist 2008. Vallavalitsus
soovib korra kehtestada 1. novembrist
2007, et juba sel aastal korraldada valla
vanema vastuvõtt vastsündinutele. Teiste
ettepanekutega vallavalitsus nõustus.
Käesoleval ajal reguleerib sünnitoe
tuse maksmist Märjamaa Vallavoliko
gu 3.12.2002 määrus nr 3 (muudetud
16.06.2004) ning selle korra punkt 11 sä
testab vallavanema pidulike vastuvõttude

korraldamise ning sümboolikaga meene
kinkimise.
A. Raadik soovis teada, miks on üldse
vaja toetust eraldi taotleda, kui vallava
litsusel on niikuinii teada, et laps sündis.
Toetust võiks maksta ilma avaldust kir
jutamata.
E. Plamus selgitas, et avaldus sün
nitoetuse saamiseks esitatakse üldjuhul
koos sünni registreerimisega ja eraldi tu
lemist vaja ei ole.
Otsustati saata eelnõu 2. lugemisele.
Vahepealsel ajal sotsiaalkomisjonil koos
töös vallavalitsusega valmistada ette eel
nõu parandatud variant.

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS
korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise OÜ Kuuda Hooldekodu
Märjamaa valla ainuosaluse
võõrandamiseks alghinnaga
1 688 000 krooni.

tagasi.
Pakkumiste avamise komisjon avab pak
kumised reedel, 23. novembril 2007 kell
11.10 Märjamaa alevis Tehnika 11 Märja
maa Vallavalitsuse maja II korrusel volikogu
saalis.

Enampakkumise osavõtutasu 5000 kroo
ni ja tagatisraha 38 000 krooni tasuda Märja
maa Vallavalitsuse arvele 10802004561005
Eesti Ühispangas või arvele 1120076243
Hansapangas hiljemalt pakkumiste avamise
päevale eelneva päeva kella 16- ks.
Pakkumised esitada Märjamaa Valla
valitsusele aadressil Tehnika 11, Märjamaa
alev 78301, Rapla maakond hiljemalt reedel,
23. novembril 2007.a kell 11.00.
Pakkumised peavad olema esitatud kin
nises ümbrikus, millel on märge ,, Kirjalik
pakkumine OÜ Kuuda Hooldekodu“. Hili
nenud pakkumised saadetakse ilma avamata
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Pakkumisele lisada:
- maksekorraldus osavõtutasu ja tagatis
raha tasumise kohta;
- passi või ID-kaardi koopia ( füüsilisest
isikust ostja);
- juriidilise isiku pädeva organi otsus
pakkumisel osalemise kohta ja pakkumise
võitmise korral osaühingu ostmise kohta;
- juriidilisest isikust ostja esindaja voli
kiri ja passi või ID-kaardi koopia.
Tagatisraha arvestatakse enampakkumi
se võitjal müügihinna sisse, teistele osavõtja
tele tagatisraha tagastatakse. Osavõtutasu ei
tagastata. Osaühingu müügileping sõlmitak
se kolme kuu jooksul enampakkumise tule

Vallavalitsus peab kõige
väiksemaid meeles
hõbelusikaga
24. novembril korraldab Märjamaa val
lavanem Märjamaa rahvamajas kell 11
vastuvõtu, et pidulikult tähistada nende
laste sündi, kes on ilmale tulnud tänavu
1. jaanuarist kuni 30. septembrini. Vastu
võtule on oodatud 69 last koos vanema
tega.
Sel puhul kingitakse igale lapsele hõ
belusikas, millele on graveeritud tema
nimi.

Sündinud
Artur Kaalep

Lestima küla
Aliise Matsalu
Märjamaa
Loore-Liisa Karus
Kasti küla
Katriin Sarnit
Kasti küla
Patricia Lyadnova
Valgu küla
Oh Sa, pisike-pisike ime,
kanna Sa väärikalt
oma nime!

muste kinnitamisest. Ostja tasub osaühingu
müügihinna hiljemalt lepingu sõlmimisele
eelnevaks päevaks ja müügilepingu sõlmi
misel notaritasu ja äriregistri riigilõivu oma
niku kande muutmiseks.
Müügihinna tasumiseks loetakse raha
laekumist Märjamaa Vallavalitsuse arvel
duskontole. Kui enampakkumise võitja ei
ole kolme jooksul enampakkumise tulemus
te kinnitamisest arvates nõustunud sõlmima
müügilepingut, on müüjal õigus tühistada
enampakkumise tulemused. Tagatisraha sel
lisel juhul ei tagastata.
Informatsioon enampakkumise kohta te
lefon 482 1380 või 53056895 Evi Rooda.
Enampakkumisel osaühinguga on või
malik tutvuda kohapeal Märjamaa vald, Tolli
küla: telefon 482 1323 või 56676631, juhata
ja Aleksander Koch.
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Vee- ja kanalisatsiooniprojekti tööde kava
Märjamaal 5.-11. november 2007
Torustike ehitus: Liiva tänav, Nõmme tänav, Männiku tänav,
Saare tänav.
NB! Nõmme tänav suletud Kasti tee ja Männiku tänava
vahelisel lõigul alates 1.-23.11.07. Ümbersõit Männiku ja Liiva
tänava ja Kasti tee kaudu.
Liiklemiseks on suletud Saare tänav (Liiva ja Sireli tänava
vaheline lõik).
Liiklemiseks on suletud Männiku tänav (Toominga ja Nõmme
tänava vaheline lõik).
Haljastustööd toimuvad Liiva, Männiku, Toome, Toominga,
Saare, Vahtra, Sireli ja Õie tänavatel. Seoses sellega liiklus
häiritud.
Heakorratööd: Sipa tee, Rohu tänav, Aia tänav, Kure tänav.
Oru II astme pumpla ehitustööd.

8. novembril kell 10–17 Märjamaa rahvamajas
SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK
Registreerida rahvamaja tel 482 1355

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

Märjamaa vallamajas
(Tehnika 11 tuba 19)
müügil

Märjamaa valla
turismikaardid
Hind 35 krooni

Märjamaa
noortekeskus

Mälestame
lahkunuid

E-R 15.00-20.00
L 13.00-18.00

NOVEMBRI KAVA
9. nov kell 16
Teeme maske mardipäevaks
10. nov kell 15
Mardipäev
16. nov kell 17
Noortefilmi vaatamine, arutelu
23. nov kell 16
Valmistame kadripäevaks maske
27. nov kell 17
Keskkonnapäev, räägime prügist,
tarbimisest ja teeme prügist asju.
Valmistame advendikalendri.

Karjäärinõustaja
vastuvõtuaeg Märjamaa vallamajas
Tehnika 11 tuba 6
esmaspäeviti kell 14–18

August Reinaste
Kalle Kosubenko
Lembit Seina
Jaan Seelmann
Eldur Smirnov
Tõnis-Heiti Ehrenpreis
Asta-Rosine Koppel

Ostame kasvavat metsa, metsamaad
ja raieõigust hind kuni 120 000 kr/ha
(läbiraiutud ja hüpoteegiga).
Ettemaksu võimalus. Maa mõõtmine.
Nõustamine.
Ostame tehtud lageraiet, vanu talu
hooneid.
OÜ Landeker
56 150 680, 51 10 415,
51 79 866, 48 94 055
Faks 6 335 576,
Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

7. november 2007
TULE JA MUUDA
OMA PÄEV TERVISTAVAKS!

13.30- 14.30 Bailatino tants (tantsu
õpetaja Eha Juurik)

Ootame Sind ja Su sõpru
laupäeval, 10. novembril
Laukna lasteaed- algkooli

14.30- 15.30 Stretching - venitus
võimlemine (TTÜ võimlemistreener
Renaata Surva)

TERVISEPÄEVALE!
Kavas:
11.00- 12.00 Värvustega tervendami
ne (massöör Kaja Nargla)
12.00- 13.00 Liikumisravi selja
alaosa ja vaagnapiirkonna valu korral
(massöör Elviira Aruksaar)
13.00- 13.30 Teepaus, võimalus tasu
eest mõõta enda veresuhkru taset (pe
rearst Krista Antons)
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12.00- 17.00 Tasulised massaažisean
sid (massöörid Kaja Nargla ja Elviira
Aruksaar)
NB! Massaažist laekunud tulu
kasutame heategevuslikul
eesmärgil Laukna lasteaiale
mänguasjade kinkimiseks
TULE, TEE HEAD
ENDALE JA TEISTELE!
Massaažiseanssidele saab registreerida
9. novembrini tel 56 253 288

KIRIKU TEATED
EELK Märjamaa
Maarja kogudus
K 7. november
7.30 Laudes ehk hom
mikupalvus (kogudusemajas)
19.00 Piiblitund - Soodom ja
Gomorra(kogudusemajas)
N 8. november
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
kogudusemajas
R 9. november
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
kogudusemajas
P 11. november
11.00 24. pühapäev pärast nelipüha. Missa
ehk jumalateenistus armulauaga. Laulab
koguduse segakoor (kirikus).
12.30 Koguduse segakoori 15. sünnipäeva
kontsert (kogudusemajas)
NB! Alates 11. novembrist toimuvad
jumalateenistused kogudusemajas.

Haimre rahvamaja
näitering

15. novembril kell 19.00
Märjamaa rahvamajas

Märjamaa rahvamajas
11. novembril kell 15.00

Vana Baskini Teatri etendus

H. Lindepuu

“Memmed ja taadid”
Pildikesi vanadekodu elust
Lavastaja Eha Kaljusaar
Mängivad Elvi Valdmets,Virve
Parsa, Inga Artel,Ülli Toomemäe, Eha ja Karmo Kaljusaar,
Ardo Part, Tarmo Haan ja
Ants Arula.

“Ometi kord”
Lavastaja: Ivo Eensalu
Osades: Anne Paluver, Tõnu Kilgas, Indrek Apinis, Meelis Sarv,
Marko Mäesaar ja Marju Männik
Piletid: 100 ja 120 krooni
eelmüügis
Märjamaa rahvamajas
Tel 482 1355

Kapellis mängivad
Elle, Malle ja Tipuli.

VLADIMIR TUULE
surma puhul.

Soojad tervitused
Hugo Viismale
84. sünnipäeva puhul!
…paik, kus kohtuvad sõbrad
Haimre rahvamajas
17. novembril kell 20.30

PAKITUD TURBABRIKETT
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses.
514 9745

Avaldame kaastunnet
perekond Karpenkole

Perekond Vassiljev

Pääse 25.Kallis sõber,
laval toimuv on tõeline elu.
Alla 10-aastastel
ei soovita vaadata!

E 12. november
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
kogudusemajas
18.00 Palvetund (kogudusemajas)
T 13. november
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kogudusemajas)
K 14. november
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
(kogudusemajas)

PEOÕHTU
ansambliga S P I D O

Õnnitlevad endised ja
praegused töötajad kinost Helk

Järgmine seltskonnatantsukursus
Märjamaa rahvamajas toimub
25. novembril kell 18.

Pääse 50.- & Õnneloos

Puksiirauto teenus
5650 5247, 565 9824

Müüa puitbriketti.
Kohalevedu. 514 9745

Laudade tellimine õhtuti
tel 482 6744
Sõbrad, teiega koos
on pidu hoos!

Eelmises Märjamaa Nädalalehe
õnnitluste rubriigis oli Ülo Kaasik
saanud ühe näpuliigutusega viis aastat
vanemaks. Õige number on 70.
Toimetaja palub vabandust
juubilari ees!
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81: Selma Eindorf

Märjamaa rahvamajas
R 9.11 		

18, 20

10.11 Märjamaa

“PARANOIA“

76: August-Voldemar Ausel

1.45 / USA põnevusfilm

7.11 Laukna küla

K - 12

76: Ellen Ilumäe

P 11.11		

18, 20

“TIPPTUND - 3“
1.30 / USA actionkomöödia
MS - 12

10.11 Paeküla

89: Benita Andreesen
6.11 Päädeva küla

Pilet 25.-

MÜÜK

85: Meeri Kerner
5.11 Märjamaa

83: Ieva Jeriš
9.11 Valgu küla

Müüa vähekasut. värviteler Vestel, pult, scartliides, stereo, Ø 68 cm, hind 2000.- 55539985
Müüa 1toal korter Orgital, III korrus. Hind
kokkuleppel. Kuulutus ei aegu. 5698 5895

Müüa 3-toaline korter Märjamaal Tehase
tänav 1. 5624 3808
Müüa voodrilauda alates 85 kr/m2, sauna sise
vooder, põrandalaud. Vedu. 5650 7888

Müüa kartuleid. Soodne hind ja trans
port. 5695 7677
Müüa 3toaline korter 59,5 m2 Märjamaal
Pärna tänavas. 5391 9262

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

82: Erna Elk
7.11 Märjamaa

81: Laine Müürsepp
5.11 Märjamaa

81: Marie Retsja
9.11 Rangu küla

Jansen Rehvid
Välja 2 Märjamaa
• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik tuntud
firmade uusi ja kasutatud rehve
•	Autode käsipesu, poleerimine,
vahatamine

MITMESUGUST
Vajan lapse- ja koduhoidjat.
5668 7275, 489 7809

56 59 824
5650 5247

Vajatakse lapsehoidjat (5 ja 2,3 a poisile)
5645 1805
Reede, 26. oktoobril õhtul leitud Märja
maal Lemmiku tänava algusest suur võt
mekimp. Küsida 526 7546

Luutiheduse mõõtmine 19.11 kl. 10-15
Märjamaa Apteegis. Eelregistr. 482 1187
Ära anda väike armas koerake. 482 5443

Vajan remondimeest (toru- ja plaatimis
tööd, WC kapremont, duširuumi ehitus).
5693 3612, 5693 3626, +358 445733448

76: Aime Tõnsau
10.11 Märjamaa

70: Allan Jalakas
8.11 Luiste küla

70: Helju Pool
11.11 Märjamaa

65: Mart Saar
5.11 Paeküla

65: Hillar Vanamölder
6.11 Varbola küla

65: Vello Hollo
8.11 Maidla küla
OÜ Timberston

AUTOTEENINDUS

Metsanurga 7a Märjamaal
• REHVITÖÖD
• SILLA REGELEERIMINE

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

Korterite remont, plaatimistööd, parketi
paigaldus, boilerite puhastus, akende
paigaldus. 5807 7955

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

