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Hind 4 krooni

Haimre põhikool tähistas koolimaja 75. sünnipäeva
30. novembril tähistas Haimre põhikool
oma koolimaja 75 sünnipäeva. Lisaväärtust aktusele andis kuldlend, kes suvise
kokkutuleku järel nüüd koolimaja sünnipäevale kogunesid. Tänased algklassiõpilased viisid oma 50 aasta eest kooli lõpetanud koolikaaslased aktusele ja saatsid
pärast välja. Kaasa paluti laulda klassikalisi lastelaule, mida küpses eas publik ka
tegi. Kuldlennu kokkukutsunud Toomas
Tiits märkis, et need oli hingeminevalt
ilusad hetked.
1932. aastal kerkis tühjale väljale
Haimre kool, kus oli Läänemaal esimesena keskküte. Õppetöö algas 11. oktoobril.
1935. aastal algas aia ja allee rajamine,
millele 1940. aasta külm talv laastavalt
mõjus. Nüüdseks ümbritseb kooli lopsakas kõrghaljastus ja koolimaja on väljast
väga kena, nii et direktor Jaan Viska sõnul on küsitud, mis mõis see on.
Direktor andis üle kuldlennu tunnistused. Nemad omakorda kinkisid koolile oma lennu elulood. T. Tiits soovitas
taolist elulugude kogumist jätkata, mis
annab aegadest ja oludest omapärase kajastuse.
Vallavalitsuse tervitust edastades
märkis haridus- ja kultuurinõunik Tõnu
Mesila, et haimre koolis tehakse head
tööd ja püütakse aidata põhikool lõpeta-

Kunagise direktori Adolf Valleri saatjaks oli 4. klassi õpilane Diana Haan.
Kohal oli mitmeid endisi õpetajaid ja endine direktor Endel Jõeleht, kes
muuhulgas meenutas, mis probleemid kaasnesid keskküttega.
da neil, kes suures koolis raskustesse on
sattunud.
Märjamaa gümnaasiumi direktor
Andres Elmik soovis, et kahe kooli sõprussidemed jätkuksid ja edu neile, kes
Märjamaa gümnaasiumist siia on tulnud.
Praegu õpib Haimre põhikoolis 56
õpilast ja töötab 12 õpetajat. Aastast 2000

on siin Tootsi klass. Hiljuti arutas kooli
hoolekogu koos valla ja teiste asjaosalistega kooli tulevikku. Ühe võimalusena
nähakse ülemaakondlike tasandusklasside moodustamist. Hoolekogu esimees
Agu Raadik märkis: „Me peame ise aktiivsed olema ja lahendusi välja pakkuma.“

Uuest aastast valla territooriumil asuvates tanklates öösiti enam alkoholi ei müüda
Märjamaa vallavolikogu oli 20. no
vembri istungil üksmeelselt selle poolt,
et keelata alkoholi jaemüük kogu
sortimendis Märjamaa valla haldus
territooriumil asuvates kauplustes
ning
tanklate territooriumil kella
22.00–8.00. Määrus jõustub 1. jaanua
ril 2008. Praegu on tanklates lubatud
öösiti müüa lahjat alkoholi (etanoolisi
saldus kuni 6 mahuprotsenti).
Langetatud otsus puudutab õigupoo-

lest vaid Lukoili ja Statoili tanklat, sest
viimane pood suleb ukse kell 22. Baarides on alkoholiga kauplemine jätkuvalt
lubatud.
Küsimuse ettevalmistamiseks moodustatud ajutine komisjon, millesse kuulusid ka volikogu komisjonide esimehed,
oli seda meelt, et saadikud toetavad müügipiirangut. Punkti käsitlemine mööduski
kiiresti ja eriarvamusteta.
Raivi Laaser küsis istungil, kas piiran-

guid seades pole ohtu salaviina müügiks.
Rapla politseijaoskonna vanemkomissar
Varmo Rein vastas, et teistes valdades,
kus on müügipiirangud kell 22–8, pole
seda tekkinud ja ta ei usu, et ka Märjamaa vallas oleks teisiti.
Volikogu aseesimees Teet Tomson
märkis, et tegelikult peaks alkoholipoliitika olema kogu riigis ühesugune.
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Reklaamimaks jäi kehtima
Märjamaa vallavalitsus on mitmel
korral pöördunud volikogu poole taot
lusega tühistada reklaamimaks vallas,
sest laekuv väike summa ei ole võrde
line selle kättesaamiseks tehtavate pin
gutustega. Reklaamimaks moodustab
valla eelarvest 0,01-0,03%. On toimu
nud tuliseid vaidlusi, kuid volikogu on
seni tühistamisest keeldunud. Korrali
kult tasuvad maksu vaid paar suurfir
mat.
Ettekandja Eero Plamus selgitas, et
tulu reklaamimaksust on valla eelarve
mahtu arvestades väike, kuid rahandusja majandusosakond peavad tõsiselt
tegelema maksu administreerimisega.
Vallavalitsuse ettepanek on lõpetada reklaamimaksu kogumine. Pigem rõhuda
sellele, et ettevõtjad muutuksid nähtavaks ja pööraksid rõhku olemasolevate
reklaamsiltide kvaliteedile.
Raivi Laaser küsis, kas arvete väljastamine umbes 20 firmale, kelle reklaam
üleval, on siis nii suur vaev? Plamuse
sõnul tuleb esmalt olukord kaardistada,
firmadega kontakti võtta, neile deklaratsioonid väljastada. Põhiline aeg kulub
sellele, kuidas kellegagi kontakti saada.
Arvete väljastamine on väike töö.
Rahandusosakonna juhataja Lea Laurits selgitas, et reklaamimaksu määruse
kohaselt peaks ettevõtja ise esitama deklaratsiooni. See, et vald arveid esitab, on
vastutulek ja koostöö. Ta märkis, et ma-

Reklaamimaks
Eelarve
2003
15 000		
2004
15 000		
2005
10 000		
2006
23 000		
2007
25 000		
		

Täitmine
1357,5
6043,5
23 653,50
26 491,50
19 038
(30.09.07)

janduskomisjonist jäi kõlama mõte lõpetada reklaamimaksu kogumine seetõttu,
et firmad ise end reklaamiksid ja tarbija
leiaks nad paremini üles. See tooks kasu
nii teenuse pakkujale kui saajale.
Villu Karu tõdes, et 25-26 000 krooni
aastas üle 100miljonilise eelarve juures
on tõesti väga marginaalne summa. Allar
Oviir arvas, et küsimus on pigem poliitilises tahtes – kas tahame ettevõtjatelt reklaamimaksu nõuda või mitte. Ta ei usu, et
administreerimine on nii suur probleem.
Tegelikult balansseeritakse kogu aeg sellel piiril, kas koguda reklaamimaksu või
mitte.
V. Karu leidis, et kui on vaja ühe või
teise ettevõtja poole sponseerimiseks
pöörduda, siis on hea, kui vald on ka ise
midagi ettevõtja heaks teinud. Olgu selleks siis maksuvaba reklaam valla territooriumil.
R. Laaser pidas kummaliseks suhtumist, et kui allasutused küsivad vallavalitsuselt 25 000 krooni, siis öeldakse, et

pole võimalik, aga sama suurt reklaamimaksu loetakse väikseks rahaks. Plamus
selgitas, et allasutuste puhul on tihti oma
eelarves teatud artiklite osas kasutamata
vahendeid, kuid pöördutakse lisataotlustega kohe vallavalitsuse poole.
Rene Tobbi on ammu pooldanud
reklaamimaksu kaotamist. Ta ütles:
„Ühtmoodi peaks suhtuma kõigisse ettevõtjatesse, olgu ta suur või väike. Me
(Märjamaa Tarbijate Ühistu) sponseerime mitmeid üritusi, kuid ei räägi sellest.
Toetame neid, kellega suhted head. Reklaam võiks olla alevit ilmestav ja inimesi
tuleks teavitada korraliku reklaamiga.“
T. Tomson arvas, et ilmselt on vaja
järgmist eelnõu, millega reguleerida reklaamide paigaldamist ja väljanägemist.
Sulev Mölder kahtles: kui otsustame reklaamimaksu kogumisest loobuda, kas siis
keegi hakkab vaatama, et reklaamid korralikud välja näeksid? E. Plamuse sõnul
on selleks valla heakorraeeskiri.
A. Oviir märkis, et reklaamimaksu
olemasolu andis meile näiteks kasvõi
Megameedia reklaami eest laekuva summa.
Istungi juhataja pani eelnõu hääletusele. Reklaamimaksu määruse kehtetuks
tunnistamise poolt oli 10 volikogu liiget,
vastu 1 ja erapooletuid 4. Tühistamiseks
olnuks vaja koosseisu häälteenamust, s.o
12 poolthäält. Seega kehtib reklaamimaks Märjamaa vallas endiselt.

Võidutöö joonistusvõistlusel “Saksa asi” rõõmustas Varbola lasteaeda
Varbola lasteaed Muumi lapsed osalesid
Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi/Goethe
Instituudi korraldatud joonistusvõistlusel
“Saksa asi”. Teemaks olid Saksa leiutised Eesti laste silmade läbi. Muumi lasteaia lapsi juhendasid võistlusel osalemiseks õpetajad Aivi Kaljur ja Külli Post.
Korraldajateni jõudis ligikaudu 450
tööd erinevatelt lasteaedadelt üle Eesti. Välja valiti 13 tööd, mis kaunistavad
2008. aasta kalendrit. Meie lasteaia lapse
Agnes Varbola tööd „Telefon” saab näha
kalendri maikuu leheküljel, mis on juhtumisi ka Agnese sünnipäevakuu.
30. novembril kutsuti lasteaia esindajad Eesti Rahvusraamatukokku, kus
leidis aset kalendri esitlus, näituse avamine ja osalejate autasustamine. Tutvustati äsjailmunud saksa laste üht lemmikraamatut „Kirjad Felixilt”, millest luges
katkendeid näitleja Alo Kõrve. Lapsed

said näha multifilme kaisujänes
Felixist, mis olevat samuti üks
Saksa laste lemmikmänguasi.
Kuigi film oli saksa keeles, leidsid lapsed, et said sellest hästi
aru. Koos õpiti selgeks mõned
saksakeelsed sõnad.
Üritus lõppes ühises maiustustelauas. Kalendri ja raamatu
sai kingiks iga osalenud lasteaed. Näitus aga rändab Tallinnast
edasi Tartusse, et Lõuna-Eesti
lapsedki saaksid sellest osa.
Muumi lasteaia juhataja
Lea Rau
Agnes Varbola näitab oma
tööd “Telefon”, mis kaunistab 2008. aasta kalendrit.
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Märjamaa
Vallavalitsuse
istung
27. novembril

elamu Pärnu mnt 43a Märjamaal.
4. AS Matsalu Veevärk taotleb nõusolekut vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks Märjamaal Pärnu
maanteel kõnnitee ja sõidutee vahelisele
alale, lõigul Pärnu mnt 33 kuni 97.
Torustike paigaldamiseks sõidutee
alla on esitanud Põhja Regionaalne Maanteeamet projekteerimise tingimused,
millega nõutakse sisuliselt uue tee ehitamist. Kahjuks ei ole see võimalik, kuna
selleks ei ole projektis ette nähtud rahalisi vahendeid.
On kaalutud ka võimalust torustike
paigaldamiseks kõnnitee alla, kuid seda
ei võimalda ruumipuudus: ei mahu kaevetehnikaga töötama, samuti on kõnnitee
all erinevaid kaableid, mis raskendavad
torustike paigaldamist.
Ettepanek paigaldada torustikud kõnnitee ja sõidutee vahelisele alale, mis eeldab olemasolevate puude mahavõtmist
ja heki eemaldamist. Pärast tööde valmimist on hekk võimalik taastada, kuid
suurte puude istutamist torustike peale ei
soovitata.
Jätkata arutelu 30. novembril, kus
osalevad Eero Plamus, Villu Karu, Lea
Laurits, Iris Haiba, Helgi Tammaru ja
Evelyn Mänd.
5. AS Matsalu Veevärk 14.11.2007
kiri nr 1297 „Täiendavatest töödest Märjamaa vallas.
Kirjaga antakse teada, et keskkonnaministeerium ei kooskõlasta muudatusettepanekut Valgu põhikooli ühendamise
kohta Valgu asula tsentraalse veevarustussüsteemiga. Nimetatud täiendavaid
töid ei rahastata ettenägematute kulutuste katmiseks (5%) mõeldud summadest.
Soovi korral on omavalitsusel võimalik
nimetatud töid tellida ehitajalt paralleelselt käesoleva projekti raames.
Võtta esitatu teadmiseks.
6. Hinnapakkumise Valgu kontorihoones asuva Valgu raamatukogu ukse
väljavahetamiseks esitas AS ITIPLAST.
Alumiiniumprofiiliga uks, maksumus
koos käibemaksuga 18 243.00 krooni.
Tasuda Valgu kontori alaeelarve vahenditest.

I. Haridus- ja kultuur
1. Valgu põhikooli hoolekogu hoolekogu koosseisus asendada õppenõukogu
esindaja Piret Burmeister elukoha muutuse tõttu Helle Seemeriga.
2. Rapla maakonna tänuüritusele
„Ma ise ilutegija“ esitada kandidaatideks
Anne Aaspõllu ja Tõnu Soosõrv Märjamaa muusika- ja kunstikoolist.
3. Haridus- ja kultuurinõunikul 4.12
vallavalitsuse istungiks ette valmistada
Märjamaa valla õpilastele transpordi korraldamise korra eelnõu uus redaktsioon,
arvestades sõidupiletite hüvitamisel ka
vahepeal lisandunud erijuhte.
• T. Mesilal ette valmistada eelnõu lastevanemate osalustasude kohta
4.12.2007.a. vallavalitsusele
• Maarahvamajade koosseisude suurendamine 0,5 koha võrra vajab põhjalikku arutelu.
• Haimre rahvamaja juhataja taotleb
alates 1.01.2008 koristajale 1,0 kohta, kuna koristatav pind on suurenenud
(472,7 m²), normpind ühele täiskohale on
750 m². Jätta menetlusse.
• Varbola rahvamaja juhataja Piret
Linnamägi alustab tööd 3.12.2007.a
II. Majandusosakonna küsimused
Ehitusvaldkond
1. Anda kirjalik nõusolek ehitamiseks: kaks abihoonet Sõtke külas; heitveemahuti Vaimõisa külas; abihoone ja
grillikoda Nõmmeotsa külas.
2. Anda ehitusluba kuuri rekonstrueerimiseks Nõmmeotsa külas.
3. Anda ehitise kasutusluba: OÜ
Jaotusvõrk – Sipa külas Nurme kinnistu
liitumine elektrivõrguga ja Rangu külas
Hundiselja kinnistu elektrivarustus; üksik


• 19.02.2008 lõpeb Märjamaa gümnaasiumi juurdeehituse garantii, Riigi
Kinnisvara AS soovib teha garantiiülevaatuse detsembris 2007, selleks palub
edastada hiljemalt 28.11 kasutajapoolsed
pretensioonid. Märjamaa gümnaasium
on need koostanud.
Maaküsimused
1. Maa ostueesõigusega erastamine:
Käriselja külas asuv Laane maaüksus.
2. Jätta riigi omandisse kasutusvaldusse seadmiseks Nurtu-Nõlva külas Koplipõllu maaüksus, Kohtru külas Mihklijõe,
Veskioja ja Mihkli maaüksus. Kasutusvaldusse taotleja Meelis Burmeister.
3. Õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamine: Orgita ja Ringuta külas
Trahteri maaüksus, Orgita külas Lubjaaugu, Ojaäärse külas Matsi-Uuetoa ja
Paisumaa külas Toominga maaüksus.
4. Kinnistu jagamisel tekkinud katastriüksuste nime ja maa sihtotstarbe määramine (Lümandu külas Lauri kinnistu).
Keskkond
1. Keskkonnaspetsialist Mati Erik andis ülevaate jäätmete sorteerimisest.
Pakendijäätmete konteinereid tuleks
juurde hankida, igal valla hallataval asutusel peaksid need olema. Kas rentida
või välja osta, taotledes selleks vahendid Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
projektide alusel.
Küsimusega edasi tegeleda. Pakendijäätmete konteinerite paigaldamise vajadusi küladesse arutada ka külavanemate
kogus.
2.Märjamaa Vallavalitsuse 06.11.2007
korralduse nr 1308 „Hinnapakkumise
kinnitamine „Märjamaa alevis tänavakatete lappimine bituumeni ja killustikuga“
muutmine.
Keskkonnaspetsialist
tutvustas
20.11.2007 koostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti, mille alusel lapiti
tänavakatted Jaama, Sauna ja Pärna tänaval, töö maksumus kokku koos käibemaksuga 16 284 krooni
• Põhja Regionaalse Maanteeameti
vastus valla ettepanekule. Põhimaantee
4 Tallinn–Pärnu–Ikla ja kõrvalmaanteede nr 20171 Märjamaa–Valgu ning nr
20172 Märjamaa–Haimre ristmikel ei ole
võimalik lähiaastatel suuremahulisi teeehitustöid teostada rahaliste vahendite
piiratuse tõttu. Juhtide hoiatamiseks paigaldatakse ristmikele täiendavaid hoiatusmärke.
• Päevakorda võtta hoonete ja rajatiste munitsipaalomandisse taotlemine:
Taelamäe krossirada, endine Haimre õpetajate maja, Velise rahvamaja vastas olev
parkla.
III. Rahandusküsimused
1. Valla vara kõlbmatuks
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tunnistamine ja mahakandmise akti kinnitamine (Maidla külas asuv Liivaaugu
elamu, mis hävis tulekahjus 6.02.2007).
2. Eesti Post AS esitab vallavalitsusele arve kõigi hallatavate asutuste kohta
koos, mitte asutuste lõikes eraldi. Kulude
jaotamine toimub kviitungite alusel. Selguse huvides oleks parem, kui arve esitatakse iga asutuse kohta eraldi, selleks on
vaja Eesti Postiga sõlmida leping.
Vallavalitsus ja hallatavad asutused kasutavad järgmisi teenuseid: ELS
Ekspress, EMS, frankeerimine, margidümbrikud, muu postkontoris müüdav
kaup, perioodika tellimine, rahakaartide
kättetoimetamine. Audiitor juhtis samuti
tähelepanu, et teenuse osutamise aluseks
peab olema leping.
Õigusosakonnal alustada dokumentide ettevalmistamist lepingute sõlmimiseks Eesti Post Aktsiaseltsiga. Lepingud
sõlmida vallavalitsuse ja kõigi hallatavate asutuste osas hiljemalt 01.01.2008.
Sõlmida leping rahakaartide kojutoimetamise osas (juubelitoetuste kanded).
3. Jätkus arutelu Valgu põhikooli direktori taotlusele, milles palub eraldada
täiendavaid vahendeid palgafondi ülekulu katteks 80 700 krooni. Ülekulu põhiargumentideks on koduõppe- ja asen-

dustunnid.
Eelarvega on riigieelarvest eraldatud
personalikuludeks 1 567 400 krooni, III
ja V lisaeelarvega tuleb kokku 67 000
krooni. Puuduv 13 700 krooni katta omavalitsuse vahendite säästu arvelt (summad ilma maksudeta).
4. Korraldada pakkumine Märjamaa
valla varade (hooned, inventar, elektroonilised seadmed) kindlustamiseks. Kinnitati pakkumise kutse dokumendid.
Hanke täitmise periood 5.01.2008–
4.01.2009,
pakkumiste
esitamine
10.12.2007 kell 16, avamine samal kuupäeval kell 16.05. Pakkumise kutsed saata: AS IF Eesti Kindlustuse Rapla Büroo,
ERGO Kindlustuse AS, Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS.
5. Märjamaa valla 2007. aasta IV
lisaeelarve
kinnitas
vallavolikogu
20.11.2007. Kinnitada selle põhjal tehtavad muudatused alaeelarvetes.
6. Toimus Märjamaa valla 2008. aasta
vallaeelarve I lugemine. - Esitada I lugemisele detsembrikuu vallavolikogule.
• Teadaolevalt eraldab riik vahendid koolidele õppevahendite (õpikud,
töövihikud) ostmiseks. Võiks olla ka
vallapoolne omaosalus õppevahendite
ostmiseks, mis kehtiks ühe õpilase koh-

Küsimused politseile

Kunstiõplilasi saab jälle kiita

Volikogu istungil andsid informatsiooni
Rapla politseijaoskonna juhid. Vanemkomissarid Varmo Rein ja Margus Kaldma
esitasid kuritegevuse statistikat, millest
võib lugeda ka 14. nov Märjamaa Nädalalehest lk 9.
Rene Tobbi küsis, kuidas õigustavad
end ohutussaared suurel maanteel, mis
suve lõpul ehitamise aegu ka ühe elu
nõudsid. Rapla politseijaoskonna vanem
komissar Margus Kaldma vastas, et õnne
tuse puhul langesid kokku kolm asjaolu:
auto tuled ei põlenud, ehitamiskoht oli
valgustamata ja turvavöö lahti.
Sulev Mölder juhtis tähelepanu, et
luuamüüjad tekitavad oma asukoha tõttu
liiklusohtlikke olukordi Haimre ja Valgu tee ristis, sest kui ostjate auto peatub,
varjab see kõrvalteelt tulijatele nähtavuse. Selgus ka, et luuamüüjad varastavad
ümbruskonna metsast nii kaski kui kadakaid. Politsei võttis info teadmiseks.
Sirje Ehrenpreis küsis, kas on tehtud
kontrolloste, et alaealistele alkoholi müüvaid kaupmehi tuvastada. – Politsei ei
tohi mahitada alkoholi ostmist, küll peab
müüja vanusekahtluse korral küsima ostjalt dokumenti.
Argo Rau juhtis tähelepanu, et veebis
olev varastatud autode andmebaas ei kajasta tegelikku olukorda.

23. novembril tehti Ahtme kunstide koolis kokkuvõtteid VII rahvusvahelisest
konkursist „Kunst – mäng või looming“.
Konkursile saabus 280 kunstitööd Eestist, Leedust, Venemaalt ja Valgevenest.
Pidulikule avamisele ning võitjate autasustamisele kutsuti näitusele valitud 83
töö autorid. Märjamaad esindasid Ahtmes Liis Laansoo, Kajana Vakker, Kätlin Padar, Evely Linnamägi, Maarit Tilk,
Helina Soomre ning Merit Nikopensius.
Konkursi alateema „Dialoog kunstnikuga“ osutus korraldajate sõnul väga
edukaks.
Konkursiks valmistumisel oli vajalik
tutvuda kunstniku loominguga, vaadelda
maale ja õppida tundma ajastut. Oli tähtis pöörata tähelepanu kompositsioonile,
dialoogi kaasatud kunstniku stiilile. Näitusele ei pääsenud tööd, mis žürii arvates
tundusid lihtsalt olevat kopeeritud kunstniku konkreetselt maalilt.
Auväärse žürii (Aimar Kristerson,
Karin Taidre, Ahti Indov) kõrge hinnangu said aga noored kunstnikud, kes lõid
oma maalisüžee, kasutades selleks valitud kunstniku loomingu motiive kaasaegses aspektis.
Vanemas vanusegrupis jagas esimest
ja teist kohta Märjamaa muusika- ja kuns-

ta kõikidele koolidele. Ka inventari osas
võiks kehtida sama põhimõte. Üle vaadata toidupäeva maksumused ning teha
sellest kokkuvõte koolide lõikes. Esmalt
alustada õppevahenditest.
V Õigusküsimused
1. Kuulutada välja hange „Arvutite
liisimine“ ja kinnitada pakkumise kutse
dokumendid.
Hankelepingu
täitmise
tähtaeg
1.01.2008–31.12.2009. Pakkumiste esitamine14.12.2007 kell 10, avamine samal kuupäeval kell 10.05.
2.
Märjamaa
Vallavalitsuse
14.08.2007 korralduse nr 886 muutmine.
Korraldus käsitleb Varbola kooli kolme
klassiukse ja kahe välisukse vahetamist.
3. Eestkoste seadmine alaealise üle.
Sotsiaalosakonnal ette valmistada vastav
dokumentatsioon kohtule esitamiseks.
4. Lapsega suhtlemiskorra kehtestamine. Sotsiaalosakonnal välja töötada
suhtlemiskord.
• Õigusosakonnal ette valmistada materjal Pärnu mnt 56 kinnistu üleandmiseks 4. detsembri vallavalitsusele.

tikooli õpilane Maarit Tilk (16) võistlustööga „Munch kõnetab tänapäeva?“.
Žürii nimetas idee tehnilist teostust
meisterlikuks. Maarit arendas Norra
kunstniku loomingu motiivistikku uurides leitust uue sisulise terviku. Idee teostus mustale kartongile värviliste pliiatsite
abil ning õlipastellidega nn raam-raamis
tasakaaluga mängides.
Nooremas vanusegrupis saavutas teise koha meie kooli õpilane Evely Linnamägi (12) võistlustööga „Kunst“. Tema
töös tõi žürii esile lahenduse dünaamikat,
kujutatud figuuride plastikat ning koloriiti. Loodud kompositsioonis on liigutustele antud uus sisu ning huvitav tundus
ringile ehitatud dünaamika. Tööd komponeerides arutles Evely erinevate võimaluste üle. Matisse teosest „Muusika“
inspireeritud võistlustöö teostamiseks
kasutas noor kunstnik akrüüle ja musta
markerit.
Nimetatud tööd on eksponeeritud näituse kataloogis.
Märjamaa muusika- ja kunstikooli
õpetaja Anne Muinaste
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Varbola kool – ühtaegu nii vana kui noor
Varbola kool tähistas 1. detsembril piirkonna koolielu 125, kooli 25. ja koolimaja 20. aastapäeva. Direktori kt Maire
Metsalu märkis oma sõnavõtus, et omal
ajal oli kool Pajakas, Põllis, Ohukotsus,
Russalus ja Vaimõisas ja igal neist on
oma lugu jutustada. Kahjuks on ajalugu
väikekoole muserdanud, neid on suletud
ja taasavatud. Aastapäevaks välja antud
kooli lühikroonika sissejuhatuses tõdeb
Metsalu siiski: “Kui üle saja aasta antakse kooliharidust ühes ja samas piirkonnas, võib kindlalt öelda, et see kogukond
on terve ja liigub edasi, vaatamata aegadele ja oludele.”
25 aasta eest ehitatud Varbola kool
arvestab oma ajalugu Pajaka algkoolist.
Kohalikud elanikud ehitasid 1882. aastal
mõisnik Stackelbergilt saadud maatükile koolimaja. Nüüd on leitud materjale,
mis nihutavad hariduselu alguse 1871.
aastasse. Nagu märkis maavalitsuse haridusosakonna töötaja Tiiu Raav oma tervituses, võimaldab see jätkuvalt tegeleda
kodu-uurimistööga.
Siinne haridusajalugu on nimekasutuse poolest omapärane: 1903. aastal
avatud Põlli kool nimetati 1920. aastal
Varbola kooliks, sest lähedal asus linnus.
Ka Pajaka algkool, mis 1964. a alustas
tööd uues majas, töötas neljaklassilisena
13 aastat. Siis suleti see laste vähesuse
tõttu. 1982 taasavatud Pajaka kool võttis
kasutusele Varbola algkooli nime.
Aastad 1992–1998 olid Varbola kooli
tõusuajaks: kolmeklassiline kool kasvas
põhikooliks. Neil aastatel õpetati siin
süvendatult rahvakultuuri. Alates 2000.
aastast töötab kool kuueklassilisena.

Õpilaste arv
on püsinud 30
ringis. Järgmisel aastal on
veel väike I
klass, aga siis
on kooli tulemas koguni
15 last.
Va r b o l a
kooli
õppeedukuse
protsent
on
95–100. Usinalt võetakse
osa Miksikese
viktoriinidest,
siin on tublid
peastarvutajad. Koos Selle nurga alt paistab Varbola kooli võimla (paremal) ja
RMK-ga osa- hoone teised osad.
levad lapsed
Vallavanem Eero Plamus ütles, et
„Mets puhtaks“ talgutel ja käivad palju Märjamaa valla laste kooliteed ei sooviõppereisidel. 2006. aastast kuulub kool ta väga pikaks muuta ja sestap on vallas
tervist edendavate koolide võrgustikku. erineva suurusega koole. „Tore, et VarEdukalt on kirjutatud projekte, neist suu- bola kool on säilitanud oma idantiteedi,“
rimana rahastati tänavu pikapäevakooli sõnas Plamus. Vallavalitsus kinkis kooliprojekt, mis on peagi lõpule jõudmas. le 10 000 krooni (nii nagu igale tänavu
Alanud õppeaastast on täielikult üle min- aastapäeva tähistanud koolile), mida saab
dud e-koolile.
oma vajaduse kohaselt kasutada.
Aktuse ja õpilaste esinemise lõpetas
Tervitusi tõi Märjama gümnaasiumi
Varbola kooli laul, mille sõnad kirjutas direktor Andres Elmik, kes ütles, et Varõpetaja Ene Jaaniste ja õpetaja Marju bolast tulevad hea ettevalmistusega õpiPlamus töötles rahvaviisiseade. Laul lased. Kooliperet pidas meeles lasteaed
kanti ette alles teist korda. Üllatuseks Muumi, kellega asutakse ühe katuse all.
oli Sigfrid Petrautsi esitatud Põlli kooli
Mitmed kõnelejad avaldasid oma sõhümn, mille sõnad panid ühiselt kokku navõttudes lootust, et kool ikka siinkansõjajärgsel ajal õppinud õpilased ja viisi dis püsiks.
tegi koolijuhataja.

Nõusolek ja järjekordne keeldumine
Volikogu oli nõus, et osaühing Saare Dolomiit-Väokivi saab loa kaevandada ehitusdolokivi Orgita V dolokivikarjääris.
Järjekordselt oli päevakorras AS
Floccosa taotlus saada geoloogilise uuringu luba Orgita-Haimre dolokivimaard
la Orgita IV uuringuruumis. Ettevõte
taotleb seda alates 2006. aasta algusest ja
kaks korda on volikogu keeldunud, põhjendades, et Orgita II paekarjääris on kaevandamisvaru vastavalt aruannetele rohkem
kui viieks aastaks. Samuti jättis volikogu
rahuldamata firma esitatud vaide.
Floccosa pöördus kohtusse. Seal pooled kohtu soovitatud kompromissi ei saavutanud. 14.09.2007 rahuldas kohus AS

Floccosa kaebuse ja tühistas Märjamaa
vallavolikogu 23.01.2007 otsuse nr 95. Volikogu pidi andma ka geoloogilise uurimisloa taotluse kohta uue arvamuse ja kaebajale tuleb tasuda menetluskulud 7580 krooni.
Vallavolikogu teabenõude järel keskkonnaministeeriumile selgus, et ministeerium pole valda teavitanud Floccosa
parandatud loataotlusest, kuigi see on
nende ülesanne. Seepeale saadeti andmed
välja. See on kokkusurutult sündmuste
senine käik.
Istungil arutleti, kas volikogu peab
veelkord oma arvamust avaldama, kui ta
on seda juba kord teinud. Teet Tomson
küsis retooriliselt: “Kas meil on demo-

kraatlik riik? Rahvaesindajate kogu ütleb
“ei” ja avaldab sellega oma arvamust,
kuid siis tuleb kohtust teade, et teil on valimiseks kaks varianti, kuid „ei“ ei olnud
õige.”
Volikogu andis nõusoleku tasuda kohtukulud, kuid otsustas ka seekord mitte
nõustuda geoloogilise uuringuloa väljaandmisega aktsiaseltsile Floccosa (poolt 3,
vastu 14, erapooletuid 0 volikogu liiget).
Lepiti kokku kutsuda volikogusse
esinema keskkonnateenistuse töötaja, kes
selgitab ressursimaksu arvestamist. Samuti esitada saadikuile andmed, kui palju
laekub vallale kaevandamistest ressursimaksu.
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Tulge kuulama “Jõuluoratooriumi”
Laupäeval, 8.detsembril saab iidses
Märjamaa Maarja kirikus kuulata taas
elegantset muusikat, mida on prantsuse
kirjanik Romain Rolland iseloomustanud
järgnevalt: “Närvilises ja segases kaasaegses kunstis torkab selline muusika silma oma vaiksete rahulike harmooniate,
sametpehmete modulatsioonide, kristalse
puhtuse ning oma ladusa ja sümmeetrilise stiiliga“ – esitusele tuleb 1858. aastal
Pariisis valminud ja esmakordselt ette
kantud Camille Saint-Saënsi „Jõuluoratoorium“.
Juba kolmandat aastat saavad novembrikuus kokku lauljad Haapsalu
naiskoorist Kaasike, Haapsalu Kammer
koorist, Haapsalu Toomansamblist ja
Märjamaa koguduse segakoorist, et moodustada Läänemaa Oratooriumikoor ja
ühiste jõududega tuua kuulajani mõni
kaunis suurvorm.
Tänavu on läänlastega liitunud Vene
Koorikapell Tallinnast ning Atsalama segakoor Ida-Virumaalt. Lauljatele sekundeerivad pillimängijad Haapsalu Muusikakooli kammerorkestrist, kus kõrvuti
musitseerivad endised ja praegused muusikakooli õpilased ja õpetajad ning lisajõud pealinnast.
Teose dirigendiks on, nagu ka eelmistel aastatel, Lehari Kaustel Haapsalu
Muusikakoolist, kes dirigendina Eestis
ja kaugemalgi tuntust kogunud on. Solistidena teevad kaasa noored Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kasvandikud
– sopran Pirjo Püvi, alt Maria Kallaste,
tenor Indrek Jurtšenko, bass Taavi Tampuu. Orelil mängib Ulla Krigul ja harfil
Liis Jürgens

Dirigent Lehari Kaustel juhatamas eelmist Läänemaa kooride ja orkestrite ühisprojekti Märjamaa kirikus.
“Jõuluoratooriumi” kirjutas SaintSaëns juba 23aastaselt, eeskujudeks olid
talle Bach, Händel, Mozart. Teose kirjan
duslikuks aluseks on erinevad piibli- ja
missatekstid.
Lisaks väga intensiivsele muusikuelule – meenutatakse, et ta rääkis, kirjutas,
komponeeris, luges 30-realist partituuri,
tegi oma teostega proovi ja kõndis ühtmoodi Allegro (it.k. kiiresti) – olid heliloojal väga laialdased huvid.
Kaasaegsed on kõnelenud, et polnud valdkonda, millest ta ei teadnud

ega küsimusi, mille üle ta poleks olnud
põhjalikult mõtisklenud... Ta oli innukas
ajaloolane, omades põhjalikke teadmisi antiikse Rooma kunsti ja arhitektuuri
kohta, samuti viljakas kirjanik, ladina
keele ekspert, astronoomia huviline.
Karge ja kaunis muusika on hetk iseenda jaoks keset aastalõpu ruttu karges ja
kaunis Märjamaa kirikus. Kontsert toi
mub laupäeval, 8.detsembril algusega
kell 17. Kontsert on tasuta, võimalus
olla helde annetaja.

Salme Reegi õhtujuttude võistluse paremate
hulgas oli ka Valgu õpilaste töö
Estonia Seltsi korraldatud õhtujuttude
võistlusele laekus üle saja töö, millest
žürii valis auhindamiseks välja nooremas vanuserühmas 12, vanemas 10 tööd.
Jutuvõistlusega mälestatakse armastatud
näitlejannat Salme Reeki, kelle sünnist
möödus selle aasta 10. novembril 100
aastat.
Žürii tööd juhtinud lastekirjanik Leelo Tungal hindas võistluse üldist taset
kõrgeks ja saadetud lugusid huvitavateks.
„Eesti lastel on ilusad mõtted ja nad oskavad neid ladusalt kirja panna. Õhtujutu
žanri olid lapsed tundlikult ära tabanud.

Oleks olnud raske kummaski vanuserühmas parimate hulka valitud töid omakorda pjedestaalile seada, nii jätsime paremusjärjestuse nende vahel määramata,“
ütles Leelo Tungal.
Žüriisse kuulusid veel Estonia seltsi
liikmed Asta Põldmäe, Arvo Valton ja
Endel Parijõgi.
Auhinnatud tööde hulgas nooremas
vanuserühmas (I – IV klass) oli ka Kristin
Riibeki ja Helerin Kristali “Meie jutt”.
Tüdrukud õpivad Valgu põhikooli 3. ja
4. klassis. Neid juhendas õpetaja Ene Oisalu.

Auhinnatud tööde autorid on koos vanemate ja õpetajatega oodatud Tallinna,
Estonia Talveaeda auhindade kätteandmisele 22. detsembril kell 12.
Valik auhinnatud töödest ilmub ajakirjas „Hea laps“, need loetakse ette ka
Vikerraadios neljapäeviti eetris olevas
saates „Isevärk“, mida toimetab Kadri
Tiisel.
Teemade valik oli vaba, jutud tuli kirjutada eesti keeles ja soovitava pikkusega
ca 1,5 trükilehekülge A4-formaadis või
lugemise kestvusega ca 7-10 minutit.
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Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse raha
ülejäägi kasutamise kord
Tänavu eraldas riik Märjamaa vallale 111
805 krooni raske- ja sügava puudega laste
lastehoiuteenuse ostmiseks. Tänase seisuga ei ole vallas ühtegi nõuetele vastavat
teenusepakkujat. Riik lubab raha ülejäägi
korral kasutada seda muude teenuste osutamiseks raske- ja sügava puudega lastele
ning nende peredele. 2006. a lõpu seisuga
oli vallas selliseid lapsi 54.
Sulev Mölder märkis: ei ole kuulnud,
et vald oleks otsinud sellise teenuse pakkujat. Ettekandja Marge Viska vastas, et
üleriigilises meedias on sellekohast infot
levitatud. On räägitud võimalike, pedagoogilist haridust omavate inimestega.
Ettevalmistamisel on artikkel avaldamiseks valla ajalehes ja kodulehel.
Teet Tomson uuris, kas ei võida järgmise aasta summat vähendada, kuna tänavune raha on kasutamata? M. Viska:
„Arvestades seda, millal raha meile laekus, siis ei ole mõeldav terve aasta raha
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ärakasutamine kolme kuuga. Riik on
andnud loa kanda jääk järgmisse aastasse
ning selle võrra meie 2008. aasta summasid ei vähendata. Vähemalt praegu on
selline lubadus.”
Marika Hiiemaa soovis teada kuivõrd
tuleb kõne alla puuetega lastele kooliabistajate leidmine. Järjest enam soovitakse, et puudega lapsed käiksid koolis
oma kodu ligidal ja elaksid oma peres.
Üksi on neil koolis väga raske toime tulla. Millised nõuded on nende abistajatele? Kas hakata seda suunda järgmiseks
aastaks arendama?
M. Viska kinnitas, et see pole riigi
poolt nii rangelt reglementeeritud kui
lapsehoid. Seda on võimalik rakendada
koostöös kooli ja puuetega laste peredega. Reaalne vajadus on olemas.
17 poolthäälega kehtestada riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.

Lühidalt volikogust
Volikogu andis vallavalitsusele nõusoleku...
...sõlmida leping osaühinguga Facio
Grupp, kes esitas Märjamaa rahvamaja
renoveerimiseks odavaima hinnapakkumise 27 176 956 krooni. Kalleim pakkumine oli 35,9 miljonit.
...sõlmida Märjamaa jäätmejaama
haldamiseks 2008. aastal töövõtuleping
osaühinguga Resk.
...korraldada hange 47 lauaarvuti ja
kolme sülearvuti liisimiseks ja sõlmida
eduka pakkujaga leping. Hankeperioodi
pikkus on kolm aastat.
Naistevalla külavanemaks kinnitati
Avo Vassar.

Sünnitoetus vallas tõuseb
2000 krooni võrra
Volikogu kinnitas lapse sünnitoetuse
maksmise korra Märjamaa vallas. Lapse
sünnitoetuse määraks kinnitas volikogu
2008. aastal 6000 krooni. Tänavu oli see
4000 krooni.

Märjamaa ujulas on uuest aastast uued hinnad
1. jaanuarist 2008 kehtivad Märjamaa
ujula kasutamisel uued hinnad .
			
Soodusaeg
Normaalaeg
12 - 16		
16-22
1.1 Lapsed enne 7. sünnipäeva:
•1,5 tunni pilet
10 krooni
10 krooni
1.2 Õpilased, üliõpilased, pensio
närid ja erivajadusega inimesed:
•
1,5 tunni pilet 		
25 krooni
35 krooni
•
10 korra pilet		
180 krooni
260 krooni
1.3 Täiskasvanud:
•
1,5 tunni pilet			
35 krooni
50 krooni
•
10 korra pilet
280 krooni
400 krooni
1.4 Perepilet:
• kuni 5 liiget, neist vähemalt üks täiskasvanu ja kolm last
110 krooni
160 krooni
1.5 Erasaun 1-5 inimest:
• 1,5 tunni pilet			
250 krooni
350 krooni
• lisapilet erasauna piletile		
35 krooni
50 krooni
1.6 Ühe raja üürimine õpilastele,
1 tund 160 krooni
240 krooni

1.7 Ühe raja üürimine täiskasvanule,
1 tund 240 krooni
360 krooni
1.8 Lastebasseini üürimine, 1 tund
300 krooni
400 krooni
1.9 Suure basseini üürimine, 1 tund
1000 krooni
1600 krooni
1.10 Duši kasutamine, 0,5 tundi		
15 krooni
25 krooni
2. Kehtestada Märjamaa ujulas laupäeval ja pühapäeval kogu päeva ulatuses normaalajal kell 16.00-22.00 kehtivad hinnad alljärgnevalt:
1.1 Lapsed enne 7. sünnipäeva:
• 1,5 tunni pilet
10 krooni
1.6 Õpilased, üliõpilased, pensionärid ja erivajadusega
inimesed:
• 1,5 tunni pilet
35 krooni
• 10 korra pilet
260 krooni
1.7 Täiskasvanud:
• 1,5 tunni pilet
50 krooni
• 10 korra pilet
400 krooni
1.8 Perepilet:
• kuni 5 liiget, neist vähemalt üks täiskasvanu ja
kolm last 160 krooni

1.9 Erasaun 1-5 inimest:
• 1,5 tunni pilet
350 krooni
• lisapilet erasauna piletile
			
50 krooni
1.6 Ühe raja üürimine õpilastele,
1 tund		
240 krooni
1.7 Ühe raja üürimine täiskasvanule,
1 tund		
360 krooni
1.8 Lastebasseini üürimine,
1 tund		
400 krooni
1.9 Suure basseini üürimine,
1 tund
1600 krooni
1.10 Duši kasutamine,
0,5 tundi		
25 krooni



5. detsember 2007

Märjamaa Nädalaleht

Jäätmekäitlusest Märjamaa vallas
Mati Erik
Jäätmeseaduse kohaselt ei tohi
2008. aasta 1. jaanuarist prügilad
lõppladestamiseks vastu võtta sorteeri
mata olmejäätmeid. Valla elanikel tu
leb senisest suuremat tähelepanu pöö
rata jäätmete sorteerimisele jäätmete
tekkekohas. Olmejäätmete kogumis
konteineritesse ei tohi enam sattuda
paberit ja kartongi, pakendijäätmeid,
ohtlikke jäätmeid, biolagunevad aia ja haljastusjäätmed.
Ülalpool nimetatud jäätmed pea
vad olema põhiosas eraldi kogutud ja
viidud vastavatesse kogumiskonteine
ritesse.
Pakendjäätmed, mis tuleb pakendi
konteinerisse panna, peavad olema suhteliselt puhtad. Näiteks majoneesitops
või ketšupituub tuleks enne pakendi
äraviskamist veega üle loputada. Ei ole
vaja tuube hakata nõudepesuvahendi ja
pudeliharjaga seestpoolt puhtaks küürima – see oleks liigne ressursi raiskamine.
Piisab, kui nad on suhteliselt puhtad,
st veega üle loputatud. Kartongist mahlapakki ei ole vaja loputada – sealt tuleb
mahl kenasti välja ja pakend jääb suhteliselt puhtaks.
Märjamaa Vallavalitsus on alevi ja
suuremad külad varustanud paberi ja
kartongi ning pakendijäätmete kogumiskonteineritega.
Pakendijäätmete kogumiskontei
nerid peavad paigaldama kaubandusettevõtted või akrediteeritud pakendioranisatsioonid kokkuleppel vallavalitsusega.
Märjamaa Tarbijate Ühistu kauplused on
selle nõudega ilusasti toime tulnud.
Kauplustel e pakendiettevõtjatel, kes
on taaskasutusorganisatsiooni kliendid,
on seadusest lähtuvalt kohustus pakend
tagasi võtta, kuid kui äri on liitunud taaskasutusorganisatsiooga, siis teeb organisatsioon pakendite kogumise ära. Vt pakendiseadus § 20:
§20. Pakendi tagasivõtmine
(1) Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta
tagasi võtma oma kauba veo- ja rühmapakendi.
(2) Pakendiettevõtja on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma
müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid
pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad
selles müügikohas müüdava kauba pakendile
ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba
pakendile. Tagasivõtmise kohast teavitatakse

müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega. Kui pakendiettevõtja
ei ole müügipakendi ja -pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel pakendi taaskasutusorganisatsiooni kaudu, on ta
kohustatud müügipakendi ja -pakendijäätmed
vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis.
(3) Postimüügiga tegelev pakendiettevõtja
peab teavitama lõppkasutajat ja tarbijat tema
õigusest tagastada pakend ja pakendijäätmed
kauba üleandjale.
(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3
sätestatud kohustused võib pakendiettevõtja
üle anda ainult liitudes või sõlmides lepingu
taaskasutusorganisatsiooniga, välja arvatud
lõikes 2 nimetatud pakendi tagasivõtmise
kohustus isiku poolt, kes müüb tagatisrahaga
pakendisse pakendatud kaupa lõppkasutajale
ja tarbijale.
(41) Pakendit, millele on kehtestatud tagatisraha, ei pea tagasi võtma tagatisrahaga
pakendisse pakendatud kaupa müüv isik, kui
müügikoha suurus on alla 20 m2 ja see paikneb tiheasustusalal.

Paberit ja kartongi on võimalik põletada eramute küttekolletes. Küttekolletes ei tohi põletada kilet ja plastmassi.
Nende põletamise tagajärjel kahjustuvad
küttekolle, suitsulõõrid ning saastub välisõhk.
Ohtlikke jäätmeid
tuleb hoida
eraldi, võimalusel tuua need Märjamaa
jäätmejaama. Märjamaa vallavalitsus on
igal aastal korraldanud külades ohtlike
jäätmete kogumisringi.
Biolagunevad aia- ja haljastusjäät
med on võimalik tuua Orgita komposteerimisplatsile või komposteerida koduõuel komposterites või konteineris.
Esialgu ei ole veel kohustust köögi
jäätmete eraldi kogumiseks.
Problemjäätmed: külmkapid, pesu
masinad, elektri-, gaasipliidid, kodu
elektroonika (arvutid, telerid, raadiod,
mikserid, tolmuimejad jne) saab ära anda
Märjamaa jäätmejaama. Vallavalitsus kor
raldab külades igal aastal ka eelnimetatud
jäätmete kogumisringe.
Suuregabariidiliste jäätmete (möö
bel) äraandmisel Märjamaa jäätmejaama
palume võimaluse korral mööbel demonteerida ja suuremad metallidetailid eraldada.
Märjamaa vallavalitsus ehitusjäät
meid vastu ei võta, kuna jäätmejaamas
puudub territoorium ehitusjäätmete kogu
miseks. Ehitusjäätmed soovitame viia

Mäepere jäätmejaama või Väätsa prü
gilasse.
Mida saavad elanikud Märjamaa
jäätmejaamas tasuta ära anda
• Paberi- ja kartongikonteinerisse
sinist värvi (2,5 m3) võib panna:
ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal; vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber; joonistus- ja kirjutuspaber;
pappkastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid jm puhtad paberpakend.
NB! Paberi- ja papikonteinerisse
ei sobi määrdunud, vettinud ega märg
paber ja papp, kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaberid ning
muud toiduainete pakendid.
• Pakendijäätmete konteinerisse
kollast värvi (2,5 m3) võib panna:
plastpakendid nagu kile, plastnõud
ja -karbid, suhteliselt puhtad jogurti- ja
võitopsid, õli- ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete
pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
kaaspakendid nagu valgest ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja muud
puhtad klaaspakendid:
metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid,
konservipakendid;
joogikartong nagu kartongist piima-,
mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad
kartongpakendid.
Pakendikonteinerisse paigaldami
sel peavad pakendijäätmed olema tüh
jad ja puhtad.
NB! Pakendikonteinerisse ei sobi
lehtklaas, elektripirnid., kummist tooted
ega mänguasjad, samuti olmejäätmed,
ohtlikud jäätmed ega muud sinna sobimatud jäätmed. Toidu- ja muud biojäätmed,
vanad riided ja jalanõud, tühjendamata ja
määrdunud pakend; tootega täidetud aerosoolpudelid ja kemikaalide pakendid.
• 30 m3 multiliftkonteiner – sõiduauto
rehvid
• 30 m3 multiliftkonteiner – vanametall ja metallijäätmed
• 30 m3 multiliftkonteiner – puidu
jäätmed (mitte raiejäätmed: oksad ja
võsa)
• 30 m3 multiliftkonteiner – suure-
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gabariidilised jäätmed (mööbel)
• konteiner lehtklaasi kogumiseks
• jäätmejaama hoones – külmkapid
(peavad olema kompleksed), elektri- ja
gaasipliidid, pesumasinad, koduelektroonika (televiisorid, arvutid, raadiod, mikserid, tolmuimejad jne) peavad olema
komplekssed.
Vahtpolüstürooli kogumine
• Ohtlike jäätmete konteiner
Pliiakud, FeCd-akud, NiCd-akud,
akude elektrolüüdid, patareid;
ohtlike ainetega saastunud filtrimaterjal, puhastuskaltsud;
ohtlikke aineid sisaldav (reostunud)
pakend;
mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid;
kemikaalid, pestitsiidid;
päevavalguslambid, elavhõbedajäätmed;
värvid, trükivärvid, liimid, vaigud;
vanad ravimid
Märjamaa jäätmejaam asub
Märjamaal Jaama t 5
Lahtiolekuajad
* neljapäev 14.00 – 19.00
* reede
14.00 – 19.00
* laupäeval 10.00 – 16.00
Mob 5332 9146 jäätmejaama
lahtioleku ajal
Märjamaa Jäätmejaama operaatoriks
on OÜ Resk, 489 0200, faks 4855357,
e-post resk@resk.ee
Jäätmekogumispunktid
1. Valgu
- pakendijäätmete konteiner – rahvamaja vastas parkimisplatsil
- paberi- ja kartongi konteiner – rahvamaja vastas parkimisplatsil
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- patareide kogumiskast – Valgu
kaupluse lao seinal
2. Kasti
- pakendijäätmete konteiner – sidekontori vastas
- paberi- ja kartongi konteiner – sidekontori vastas
- patareide kogumiskast – OÜ Orgita
Põld kontori seinal
3. Orgita
- pakendijäätmete konteiner – kolmekorruseliste elamute parklas
- paberi- ja kartongi konteiner – Orgita elamu nr 30 parklas
4. Varbola
- pakendijäätmete konteiner – uute
elamute taga tee ääres
- pakendijäätmete konteiner – Varbola elamu nr 86 juures
- paberi- ja kartongi konteiner – uute
elamute taga tee ääres
- patareide kogumise kast – Rita poes
5. Sipa
- pakendijäätmete konteiner – kolmekorruselise elamu nr 21 juures
- paber- ja kartongi konteiner – kolmekorruselise elamu nr 21 juures
- patareide kogumise kast – Märjamaa
TÜ Sipa poes
6. Laukna
- pakendijäätmete konteiner – elamu
nr 9 parklas
- paberi- ja kartongi konteiner – elamu nr 9 parklas
- patareide kogumis kast – Laukna
bensiinijaamas
7. Teenuse
- pakendijäätmete konteiner – Teenuse kaupluse juures
- patareide kogumise kast – Teenuse
kaupluses
8. Märjamaa
- pakendijäätmete konteiner – Har-

da poe (Pärnu mnt 74) parklas; Märjamaa
rahvamaja parklas; Märjamaa vallavalitsuse parklas
- paberi- ja kartongi konteiner
- Harda poe (Pärnu mnt 74) parklas;
Märjamaa vallavalitsuse parklas
patareide
kogumise
kas
tid – Märjamaa
vallavalitsuses;
Kati poe seinal; Siki poes; Edu poes;
Manni äri kingapoes (Pärnu mnt 31)
Pakendijäätmete konteinerid tühjen
dab AS VSA Eesti, 603 0780, 5193 1083
Paberi- ja kartongi konteinereid tühjendab OÜ Resk, 489 0200.
• Aia- ja haljastusjäätmed on või
malus viia komposteerimiseks Orgi
ta külas asuvale munitsipaalomandisse
taotletavale
komposteerimisplatsile,
mis on endine betoneeritud alusega kartulihoidla.
* Settega heitvee ja fekaalide vastu
võtt – Märjamaa puhastusseadmed
* Vanametalli vastuvõtt
Kuusakoski AS vastuvõtupunktid Tal
linnas, Paldiskis Haapsalus Pärnus, Türil
OÜ Prodly Mäepere Jäätmejaama
sissepääsu kõrval Ülejõe külas Rapla
vallas.
Pandipakendi (klaastaara) kok
kuost Märjamaa alev Pärnu mnt 67a
Avatud: E,T, K, N, R 10.00 - 17.00
		
L 10.00 - 14.00
		
P, E
kinni
Operaator OÜ Adelan
Tallinn Vilde tee 54, 5193 1083
NB! Võetakse vastu ka pakendi
jäätmeid.

Kinnituse sai neljas ja lugemisel oli viies lisaeelarve
Märjamaa valla IV lisaeelarvega jaga
ti kuludeks 211 300 krooni. Põhiosa tu
ludest moodustab tulumaksu 200 000
krooni, ülejäänu on kultuuriasutuste
majandustegevus.
Eraldised:
MTÜ Raplamaa Partnerluskogu 2300
Valveseadmete ostmine ja valveteenuse osutamine majandusosakonna garaažile 11 200
Tänavavalgustuseks 41 200 (Märjamaal Veetorni ja Turu tänava tänavavalgustuse remont, Sipa külas Mõraste tee ja

õpilaste parkla tänavavalgustus.)
Projekt Majakas 3300 krooni
Märjamaa raamatukogu 2500 (töökesk
konna riskianalüüsi ja tervisekontrolli
kulude katteks)
Märjamaa päevadele 6000
Segakoor Rellole 700
Koolitoidu reservfondist puudujääv
summa Märjamaa gümnaasiumi osas
145 300
Õpilaste toitlustamiseks kulub tänavu
1 535 300 krooni, millest riigieelarvest
eraldati 1 390 000 krooni.

-1200 krooni: Valgu lasteaiarühmas ei
laekunud osalus- ja õppevahendite tasu
augustis, sest rühm oli suletud.
Esimesel lugemisel oli Märjamaa valla
2007. aasta V lisaeelarve, mille maht on
931 000 krooni. Selle tulupool sisaldab
555 000 krooni üleplaaniliselt laekunud
tulumaksu, 57 700 kaupade ja teenuste
müük, 318 300 tasandusfondi raames
hariduskuludeks eraldatud täiendav summa.
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14. detsembril algusega kell 11
RAPLA MAAKONNA INFOPÄEV

PIIMA KVALITEET
Märjamaa vallavalitsuse saalis
Märjamaa, Tehnika 11
Merike Henno, EMÜ piimanduslaboratooriumi juhataja, põllumajandusdoktor – Piima kvaliteedi mõju piimatoodete kvaliteedile ja tehnoloogilistele
protsessidele; piima maitsevead ja külmumistäpp
Olav Kärt, EMÜ professor, põllumajandusdoktor – Söötmise mõju piima
koostisele
Ivi Jõudu, EMÜ magister – Piima
juustusobivus
Tiina Saron, Piimaliidu tegevdirek-

Kus on huvitavamad
jõulukaunistused?
Tänavu otsustati Märjamaa vallas suvist heakorrakonkurssi mitte läbi viia,
kuid vaadata esimest korda üle kuidas
on kõige pimedamal aastaajal muudetud säravamaks ja ilmekamaks majadaiad, külad, asulad ja ettevõtted.
Et konkursikomisjon oskaks oma
liikumismarsruuti kavandada, palume
külavanemail, sädeinimestel ja igal
soovijal esitada infot kohtadest, kuhu
leidlikult paigutatud kaunistusi ja jõulumeeleolu vaatama minna.
Väärt vihjed koondab ehitusspetsialist Helgi Tammaru, kes ootab andmeid 17. detsembrini.

tor – Kvaliteedijuhtimine farmi tasandil
Tutvustatakse hügieenipaketi farmi
osa ja tutvustatakse kvaliteedijuhtimise
võimalustest farmi tasandil.
Diskussioon teemadel: piima kvaliteet, farmi management, piima tervislikkus
Diskussiooni juhivad koolitust läbiviivad lektorid. Lektorite kvalifikatsioon võimaldab käsitletava temaatika
kujundamisel alati arvestada konkreetse
auditooriumi soovidega.
Infopäev kestab orienteeruvalt viis
tundi ja on osavõtjatele tasuta.
Kontakt: Tiina Uba,
tel 731 3402, 51 68 595
e-post: tiina.uba@emu.ee

MÄRJAMAA NOORTEKESKUSES DETSEMBRIS
11. detsember kell 16
Sisekujunduspäev. Teeme igasuguseid jõuluteemalisi asju.
18. detsember kell 18
Jõulumuinasjutud ja rahvuslikud
jõulumängud.
19. detsember kell 18
Märjamaa noortekeskuse näituse
“Värvid lumel” avamine Märjamaa rahvamajas
Hõbelusika kätteandmise
tseremooniast tehtud pilte saab
tellida Märjamaa rahvamajast.
Info tel 482 1355

Märjamaa Vallavolikogu esimees kuulutab välja kandidaatide esitamise Märjamaa
valla aukodaniku (Maarjaristi I klassi teenetemärgi), Maarjaristi II klassi teenetmärgi ja
teeneteplaadiga tunnustamiseks.
Villu Karu
Märjamaa Vallavolikogu esimees

1. novembrist kuni 15. detsembrini on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel õigus teha ettepanekuid
kandidaatide esitamiseks Märjamaa valla aukodaniku
nimetuse (Maarjaristi I klassi teenetemärgi), Maarja-
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Vee- ja kanalisatsiooni
projekti tööde kava
Märjamaal 3.-9.12.2007
Torustike ehitus: Nurme, Loigu,
Nõmme, Mulla, Kullerkupu, Niidu
tänavatel ja Tamme teel.
NB! Liiklustakistusi esineb Oru,
Loigu ja Nurme tänavatel.
Mulla tänav suletud Kuuse tänava
ja Saare tänava vahelisel lõigul
alates 27.11.07 kuni 14.12.07.
Ümbersõit Liiva või Männiku
tänava kaudu.
Niidu tänav suletud Kasti tee ja
Niidu tänava vahelisel lõigul alates
4.12.07 kuni 14.12.07
Oru II astme pumpla ehitustööd.
Märjamaa reoveepuhasti ehitus
tööd.
5. detsembril kell 19 Märjamaa
rahvamajas VAT Teatri etendus
Mart Kivastiku
südantlõhestavalt surmigav lugu

“Teener”

Mängib Arne Üksküla ja see on
ainus lavastus Eesti teatrites,
milles vanameister praegu
regulaarselt kaasa teeb.
Tema partneriteks on
Aleksander Eelmaa ja Tõnu Oja.
Piletid hinnaga 100 /120 krooni
müügil rahvamajas

risti II klassi teenetmärgi ja teeneteplaadiga autasustamiseks.
Ettepanek tuleb esitada kirjalikult Märjamaa
vallakantseleisse hiljemalt 15. detsembriks k.a.
Ettepanekus peavad sisalduma:
1. Kandidaadi nimi
2. Kandidaadi esitamise põhjendus
3. Kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed
4. Kirjaliku ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev
Märjamaa valla tunnustuse avaldamise korra terviktekstiga on võimalik tutvuda Märjamaa vallakantseleis
ja Märjamaa valla kodulehel aadressil
www.marjamaa.ee

5. detsember 2007
Märjamaa valla
pensionäride ja
puuetega inimeste

JÕULUPIDU
toimub 9. detsembril
algusega kell 14
Märjamaa rahvamajas
* Tantsuks mängib
ansambel INGLE,
* laulurõõmu pakub
meeskvintett Vigalast,
* esinevad lõbusad taidlejad
Märjamaalt – seenioride
tantsurühm Lilli Lillekesed,
segakoor Rello, 7.-8. klasside segatantsurühm,
* nalja teeb tädi Maali,
* külalisesinejaks on
Jõuluvana loterii-allegriiga,
* kaetud on jõululaud
Eelregistreerimine Märjamaa
rahvamajas või tel 48 21 355
5. detsembrini k.a
Peost osavõtutasu 15 krooni.
Seda kogutakse
Märjamaa rahvamajas.

Loodna piirkonna
pensionäride jõulupidu
toimub 15. detsembril
algusega kell 13 Laukna
lasteaed-algkooli saalis.
Eelregistreerimine peost osavõtuks on vajalik
transpordi korraldamiseks ja
kohvilaua katmiseks.
Registreerida saab
12. detsembrini (k.a)
kohalikes raamatukogudes
48 25 433 (Sipa)
48 25 219 (Teenuse)
48 29 235 (Laukna)
48 29 175 (Laukna kauplus)
või Kaare Tammarule
48 25 388, 56 156 196
Jälgige kohalikku reklaami!

Laupäeval, 15. detsembril
kell 11
Märjamaa rahvamajas

LASTE
JÕULUHOMMIK
KÜLLA TULEB JÕULUVANA

Puksiirauto
teenus
5650 5247, 565 9824
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JA HEINO SELJAMAA
TEATER !

Kingikotti
saab täita
rahvamajas!

KIRIKU TEATED
EELK Märjamaa
Maarja kogudus
Kõik tegevused toimu
vad kogudusemajas
K 5. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
19.00 Piiblitund: Taevas ja põrgu
N 6. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
R 7. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
L 8. detsember
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
17.00 Advendikontsert Maarja kirikus
Camille Saint-Saënsi “Jõuluoratoorium”.
Esitavad Läänemaa Oratooriumikoor ja
Haapsalu Muusikakooli Kammerorkester
ning solistid. Sissepääs vaba annetusega
P 9. detsember
11.00 2. advendi missa ehk jumalateenistus
armulauaga
14.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
Valgu põhikoolis
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
E 10. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Palvetund
T 11. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
K 12. detsember
7.30 Missa armulauaga

Avaldame kaastunnet omastele
ENDEL MURUMÄGI
kaotuse puhul.
Märjamaa Vallavalitsus

Müüa puitbriketti.
Kohalevedu. 514 9745

TUNATOIMKOND

Avaldame kaastunnet perele

Avaldame kaastunnet Marele,
Annelile, Rainerile ja Jaanikale
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

saab kokku
16. detsembril kell 14
Märjamaa kogudusemajas

ENDEL MURUMÄGI
surma puhul.

JAAN VOOLAIDI
surma puhul.

OÜ Märjamaa Vesi

Mälestavad Maie, Väino, Sirje, Aaso

Südamlik kaastunne
õpetaja Ülle Kasemaale venna

Südamlik kaastunne Eha Müürsepale
perega kalli õe

Mälestame töökat ja sõbralikku
naabrimeest
HEITTI KASEMAAD
Südamlik kaastunne Ellile, Üllele ja
teistele lähedastele.
Perekonnad Lippus, Mikkus, Ehrenpreis, Petjärv ja Elve Stahlmann

HEITTI-ILMARI KASEMAA
kaotuse puhul.
Märjamaa Gümnaasium

PILVI
kaotuse puhul.
Egla, Eva, Maie, Galja peredega,
Eevi ja Taimi
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81: Maria Roosioja
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R 7.12
18, 20.40
“AMEERIKA GANGSTER”
2.37 / USA põnevusfilm
ALLA 14aastastele KEELATUD!
P. 09.12
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9.12 Metsaääre küla

80: Maie Rull
4.12 Valgu küla

79: Lilli Toomsalu
3.12 Sõtke küla

18,20

“SUPER-ÜLIKÕVA “
1.54 / USA action- komöödia
ALLA 14- aastastele KEELATUD!
Pilet 25.-

MÜÜK

77: Kalju Kivisalu
4.12 Russalu küla

91: Leida Luttvärk
6.12 Hiietse küla

85: Linda Tiitmaa
9.12 Märjamaa

83: Valentina Kapyrina
3.12 Valgu küla

Muredat toidukartulit Ando, Maret. 3.- ,
porgandit 7.-, kuivi küttepuid 500.- m3.
Veovõimalus. 5646 5873

82: Emmi Rohuniit
4.12 Märjamaa

81: Elvine Vänto
Müüa voodrilauda alates 85 kr/m2, sauna sise
vooder, põrandalaud. Vedu. 5650 7888

Ühetoaline korter Laane tn. Uued aknad
ja uks. Hind 231 000 kr. Tel 5663 7033
Opel 1,8i kuldne,´83, kompuuter, kõik el.lisad
talve- ja suverehvid. 5675 1985, 482 1333

8.12 Märjamaa

Jansen Rehvid
Välja 2 Märjamaa

Müüa 2toaline korter Orgital. 5650 3178
Müüa 3toaline möbleeritud korter
Orgital, II k. H 550 000. 515 0119

MITMESUGUST

• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik tuntud
firmade uusi ja kasutatud
rehve
• Autode käsipesu, poleerimine,
vahatamine

Võtan hoida lapse. 56 606 875
24. nov õhtul leitud Märjamaal Laulu
väljaku tänavalt rahakott. Info 4821247

56 59 824
5650 5247

Võtan rendile (ostan) põllumaid. 5621 4081

Otsin santehnikut. Kiire! 5803 0407,
5673 4754
Korterite remont, plaatimistööd, parketi
paigaldus, boilerite puhastus, akende
paigaldus. 5807 7955

PAKITUD TURBABRIKETT
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses.
514 9745

Müüa LÕUNA-VENE LAMBAKOERA
kutsikas, sünd. 12.06, hall. Suurepärane
valvekoer, vanemad mitmete näituste
võitjad.
501 1505,
672 6656,
e-mail:
kristel.
valge@
gmail.com

76: Kalju Sotnik
6.12 Valgu küla

75: Harry Sillaste
8.12 Märjamaa

75: Leili Paal
9.12 Kasti küla

65: Asta Johanson
9.12 Nõmmeotsa küla

65: Ülo Kokk
9.12 Märjamaa

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.
OÜ Landeker
5615 0680, 511 0415,
517 9866, 489 4055
Faks 489 4962
Rapla, Tallinna mnt 22/24, III korrus

OÜ Päiksejänku
Oleme avatud T – L 9–20
Suletud P,E
* Iluteenindus:
kosmeetik
juuksur
solaarium
tervisekapsel
küünetehnik
* Laste mängutuba
* Laste sünnipäevapeod
Asume Märjamaa postimaja
II korrusel Veski tänav 6
489 0692

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

