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Iluteenindajad äratasid postimaja teise korruse
Esimene töönädal on seljataga osaühingul Päiksejänku, mis avas 1. detsembril ukse postimaja teisel korrusel.
Kõigi pakutavate teenuste esimesed
ajad said väga ruttu kinni pandud, esimene laste sünnipäevgi on peetud.
Veel enne, kui töö algas, levisid
kuuldused ruumide toredast värvivalikust. Kõik see tekitab huvi tutvuma
minna. Jõulude eel võite lähedasi ka
siinse kinkekaardiga meeles pidada.
Sisenedes hakkab kõigepealt silma
avarus ja värviküllus. Külastajad võtavad
tahtmatult saapad jalast, kuigi keegi seda
ei palu, kuid poriste jalanõudega lihtsalt
ei taha edasi astuda.
Laste mängutoas on igavene suvi
– roheline vaip ja rohekad seinad, mida
kaunistavad Sirle Viisuti seinale maalitud
pildid. Siin on pallimeri, poistele autode
ga mängimise keskus, tüdrukutele köö
ginurk. Enne vahendite ostmist käis OÜ
Päiksejänku omanik Heidi Vanker mudi
laste eelistusi lasteaias uurimas, paludes
kataloogist näidata, missugused vahen
did neile rohkem meeldivad.
Äriplaan algas lastehoiust
Lastehoiust saigi äriplaan alguse.
Igal suvel on lasteaed kuu aega suletud
ja vanematel pole lapsi kasvõi mõneks
tunniks kusagile jätta, järelikult on Mär
jamaal vaja mängutuba.
Selle ümber hakkasid põimuma teised
ideed ja 2007. aasta märtsis esitas aastaid
oma kolme lapsega kodus olnud naine
EASile äriplaani, et ettevõtluse käivita
miseks toetust saada. Peagi mõistis ta, et
pangalaenuta oma ideid ellu ei vii. Kõik
aga kujunes kavandatust veel kallimaks,
nii et toetas ka ettevõtjast abikaasa.
OÜ Päiksejänku plaanid elustasid
lõpuks postimaja teise korruse enam kui
145 ruutmeetrit. 2001. aastast alates on
see pind kasutajaid oodanud ja mitmeid
huvilisi on maad kuulamas käinud. Suvel
alustas OÜ Lalande ehitustöid, mis vii
sid ilusa lõpptulemuseni. Poolte ruumide
värvivaliku tegi Heidi, kes on õppinud
reklaami imagoloogiat ja kellele meel

Päiksejänku omanik Heidi Vanker tutvustab tervisekapsli võimalusi.
dib värvidega mängida, mistõttu ta on
julgelt liitnud kokku jõulist lillat kollaste
ja virsikukarva toonidega. Teised tööta
jad valisid oma ruumide värvid. Nii on
“meie Egiptuses“, nagu Heidi solaariumi
nimetas, seintel pilliroogu meenutavad
plaadid, tervisekapli ruumi, kus tehakse
ka mudamaske, passib hästi meresinine,
kosmeetik soovis oma teist tuba virsiku
karva, juuksurid eelistasid roosakaid too
ne, küünetehnik sai väikest pinda avarda
va valge.
Päiksejänkus töötab neli noort naist:
juuksurid Kerli Mitt ja Signe Ruben,
kosmeetik Reelika Põldman, Heidi Van
ker on administraator, tegeleb lastega
ja hoiab korras raamatupidamise. Alles
eelmisel nädalal tegi ta riikliku eksami
Tallinna pedagoogilises seminaris, olles
enne läbinud OÜ Nanny Services juu
res lapsehoidja kutse saamiseks vajaliku
koolituse. Eksami tulemus selgub kolma
päeval.
Valla esimene tervisekapsel
Heidil on hea meel, et suur ettevalmis

tustöö on lõppenud ja iluteenindus käima
läinud. „Kõige rohkem tunnen praegu
puudust rahast,“ vastas algaja ettevõtja
esitatud küsimusele kiiresti ja ausalt. Ta
on tänulik, et mõistvad partnerid on and
nud maksete tasumiseks aega. Kogu ilu
teeninduse sisustus hangiti osaühingust
Kivilaine, tervisekapsel on valmistatud
Varbola Well Spas. See kallis ja mitmete
võimalustega aparaat on Heidi teada Rap
la maakonnas alles kolmas.
Lisaks ooteruumi ilmestavale rotang
mööblile tahab perenaine osta ka vitriin
kapi toodete jaoks, nurgadiivani ja leti,
aga edasi saab minna üks samm korra
ga. Ta on endale teinud selgeks toetuste
taotlemise süsteemid ja arvab, et kiirema
arengu nimel tuleb omagi projekte esita
da.
Ja kes soovib teada, miks äriühing va
lis just niisuguse nime, siis „lapsepõlves
armastasime peeglitega päiksejänkusid
välgutada,“ selgitas Heidi Vanker. Pime
dasse aastaaega on see nimi kui rõõmus
välgatus.
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MK Juhani nimekaim liige jättis suure spordi
Maadlusklubi Juhan kõige nimekam
esindaja Valeri Nikitin otsustas suurest spordist loobuda ja korraldas sel
puhul oma sünnipäeva eelõhtul, 27.
novembril toetajatele tänuõhtu.
Pubisse Ruut 66 kutsus ta kõik need
olulised inimesed, kes teda on treeni
nud, õpetanud, kasvatanud, tohterdanud
ja toetanud kogu pika karjääri jooksul.
Meeleolu oli pisut nostalgiline, aga kuna
Nikitin on leidnud Eesti noortekoondise
treenerina juba uue alguse, siis sunnib
uus ja innustav väljakutse rohkem ette
kui taha vaatama.
Esimese matši pidas Nikitin küm
neaastaselt 1979. aastal. Treenerist isa
kõrvalt õppis ta selgeks algvõtted, nii et
esimese treeneri Harri Koiduste esimeses
tunnis arvas väike Vigalas elanud poiss,
et oskab juba kõike. Kui aga sõber tegi
tal selja prügiseks, oli Nikitin trennis ta
gasi ja hakkas usinalt harjutama. Ta areng
sportlasena oli kiire, mistõttu lõpetamata
jäi Kehtna tehnikum, kuhu ta tuli õppi
ma, kui spordiinternaatkoolis oli 8. klass
lõpetatud. Palju on mees aga elust õppi
nud: töötades Rootsi klubis, sai selgeks
ka rootsi keel.
Suurem edu algas 1990. aastal, kui
nooruk saavutas Nõukogude Liidus juu
nioride klassis pronksmedali ja kordas
sama täiskasvanute klassis. Nikitini ere
damateks saavutusteks on 1992. aastal
Euroopa meistrivõistluste 3. koht ja 2000.
aastal Sydney olümpiamängude 4. koht.
Mitmed sõnavõtjad tunnustasid teda
kui kõva ja teadlikku harjutajat, mille
juurde käis ka paras annus isepäisust.
„Töökas, aus, kompromissitu,“ iseloo
mustas Madis Pärn.
Maavanem Tõnis Blank märkis, et
Valeri karjäär on kestnud 28 aastat, ta
on võistenud nii Nõukogude Liidu kui
Eesti värvides. “Oled olnud väga aus
sportlane. Väärikas oled olnud ka siis,
kui tulemus pole olnud nii hea,“ tunnus
tas maavanem. Ta kinkis Valeri Nikitinile
nimelise kella, märkimaks sümboolselt
ühe ajajärgu lõppemist ja uue aja algust
treenerina. Kingituseks jäi ka maakonna
laualipp. Maavalitsus pidas samuti mee
les Nikitini treenereid, kelleks on olnud
Harri Koiduste, Mati Pihel, Janno Liiv,
Henn Põlluste ja Ants Nisu.
Maadlusliidu esindus, kelle tegevu
se osas Nikitin nii mõnigi kord kriitiline
on olnud, kinkis suure medali, millele
on graveeritud olümpiavõitjatest Eesti
maadlejate nimed. Kahjuks Nikitini nime
seal ei ole. Kui ta Sydney OM-il saavu

Massöör Ira Meinvald on koos maadluskoondisega kaks olümpiatsüklit
kaasa teinud. Ta märkis, et oli omamoodi puhvriks sportlase ja treeneri
vahel, aidates ka tekinud psüühilisi pingeid siluda. Meinvald tõdes, et
kuna maadlus on subjektiivne ala, siis on kohtunike otsuste tõttu Nikitinil mõnigi medal käest läinud, aga Valeri oli hea ja aus sportlane.
tas 4. koha, siis ei antud veel välja kahte
pronksmedalit nagu nüüd.
Vaadates Nikitini arengut OM-idel,
siis on ta kerkinud visalt ülespoole: 1992.
aastal – 11., 1996 – 8., 2000 – 4. 2004.
aasta olümpia kvalifikatsiooniturniiril
jäi Nikitin kuuendaks ja oma neljandale
olümpiale ei pääsenud.
Rapla maakonna spordiliit ulatas Ni
kitinile hantlid, et vorm ei kaoks. Leon
Reitsak tõi hiigelsuure vile. Ajakirja
Sporditäht peatoimetaja Tiit Lääne tänas,
et Nikitin on olnud ajakirjanike jaoks
suhtlemisaldis ja avatud sportlane ka
siis, kui pole olnud parimad hetked. „Igal
kümnendil on Eesti spordis olnud oma
täht, Nikitin viis 1990. aastail Eesti lipu
pjedestaalile,“ märkis spordiajaloo kajas
taja Lääne.
Treener Henn Põlluste hindas Nikitini
saavutuste stabiilsust: 12 korda on mees
olnud tiitlivõistlustel kümne parema hul
gas. “Hea, et jäid maadluse juurde, meil
on vaja neid, kes tunnevad ja armasta
vad maadlust,“ hindas Põlluste Nikitini
valikut. Ta soovitas meelde jätta kuldse
tõe: kui on saavutused, siis nende taga on
sportlane, kui võistlus läheb untsu, siis on
süüdi treener. Põlluste ulatas märkmiku,
et Nikitin tähendaks sinna üles oma õpi
laste tulemused ja lemmikvõtted, et osata
ajakirjanike küsimustele kiiresti vastata.

Maadlusklubi Juhan kinkis külalis
teraamatu, et selle õhtu ja Valeri edas
pidisedki külalised saaksid sellesse oma
sissekande teha.

SOTSIAALABIKESKUSES
SAVITÖÖ ÕPITUBA
15. detsembril algusega kell 12
Valmistame keraamilisi jõulukingitusi
rõõmuks endale ja teistele.
Vajalikud töövahendid ja materjalid
on kohapeal olemas.
Juhendab Piret Marks
Info 482 1139

SOTSIAALABIKESKUSE
JÕULUPUU
jõululaulude, -mängude ja -tantsudega
reedel, 21. detsembril kell 17.
Osalejail võtta kaasa hea tuju ja
10kroonine loosipakk päkapiku kin
gikotti.
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Märjamaa
Vallavalitsuse
istung
4. detsembril

ha suhtes. Madexel esitada kirjalik taot
lus ehitise asukoha määramiseks.

I. Haridus- ja kultuur
1. Määruse eelnõu „Märjamaa valla
koolieelsetes lasteasutustes lastevane
mate osaluse suuruse kinnitamine“ ja
„Märjamaa valla õpilastranspordi kor
raldamise kord“ esitada läbivaatamiseks
vallavolikogu hariduskomisjonile ja val
lavolikogule.
2. Nõusolek avaliku ürituse korral
damiseks: võrgupidu Valgu rahvamajas
15.12 alates kell 10 kuni 16.12 kell 12 ja
võrgupidu Laukna lasteaed-algkooli ruu
mes alates 28.12 kell 20 kuni 30.12 kell
12. Vajalikud kooskõlastused olemas.
• Märjamaa Raamatukogu kollektiiv
lepingu arutelu on planeeritud vallavoli
kogu kultuurikomisjoni koosoleku päe
vakorda.
II. Majandusosakonna küsimused

Maa- ja omandireform
1. Kinnistu jagamine, nime ja maa
sihtotstarbe määramine.
Ehitus
1. Anti kirjalik nõusolek sauna ehita
miseks Nõmmeotsa külas.
2. Anti ehitusluba: Märjamaa Vallava
litsusele Märjamaa rahvamaja rekonstru
eerimiseks; eraisikule elamu rekonstru
eerimiseks Nõmmeotsa külas.
3. Anda välja ehitise kasutusluba: laut
ja sõnnikuhoidla Konuvere külas; abi
hoone Paisumaa külas; saun Orgita külas;
kaks kasvuhoonet Rangu külas.
4. Anda välja projekteerimise tingi
mused: Kärneri-Jõe Osaühing, lüpsilauda
projekteerimine aadressil Pullikopli ja
Vasikaaia Laukna külas.
5. Projektijuht Lii Lember tutvustas
OÜ Madexe suulist ettepanekt Märjamaa
alev Pärnu mnt 79 uue elektripoe asuko

Keskkond
1. OÜ Roneco koostas akti „Täienda
valt investeeritud tänavad, teed, parklad
ja truubid“, millega kaasnes kohaliku tee
registri uuendamine ja täiendamine ning
kooskõlla viimine riikliku teeregistriga.
Töö maksumus 19 410 krooni koos käi
bemaksuga. – Vahendid planeerida 2008.
aastasse, keskkonnaspetsialist Mati Eri
kul teha koostatud akti alusel kirjalik
taotlus järgmise aasta eelarveprojekti.
OÜ Ronecol on valminud teeregist
ri kaart A0 formaadis, mille väljatrükki
pakutakse ka vallale, kaardi maksumus
koos käibemaksuga 1239 krooni. – Tel
lida kaart.
2. Lumetõrjetööde leping Orgita kerg
liiklusteel lõpeb Orgita bussipeatuse juu
res, vaja on teed puhastada ka kergliik
lustee uuel osal, kuna seda kasutatakse
küllalt intensiivselt.
Teha lepingu muudatus, arvestades
sisse ka kergliiklustee uus osa mahuga ca
1413 m, arvestuse aluseks võtta olemas
olev hind. Korraldab keskkonnaspetsia
list koos õigusosakonnaga.
III. Rahandusküsimused
1. Märjamaa valla 2007. aasta V lisa
eelarve, eelarve muutmine.
Vallavolikogu liikme Sulev Mölderi
ettepanek: haljastuse eelarves on perso
nalikulude ülejääki ja haljastuse ülekulu
55 300 krooni saab katta sealt, suunata
vahendid liikluskorralduse alla. – Nõus
tuda esitatuga.
IV. Sotsiaalvaldkond
1. Hooldaja määramine ja hooldaja
toetuse maksmine.
2. Pikendada hooldajatoetuse maks
mist.
3. Hooldamine ja hooldajatoetuse
maksmine lõpetatakse seoses hooldatava
paigutamisega hooldekodusse.
4. Ravikindlustamata isiku ravikulu
de hüvitamine.
5. Täiendavat toetust makstakse küm


nele abivajajale (haigla voodipäevad,
toimetuleku tagamine, ravimid, abivahen
did, küttepuu, transport arsti juures käi
misel).
6. Tasuda hoolduskulud.
7. Täiendavat sotsiaaltoetust maks
takse 23 isikule ravimite ja küttepuude
ostmiseks, lapsele abivahendite muretse
miseks, toimetuleku tagamiseks. Tasuda
kahe lapse isikutunnistuse väljaandmise
ga seotud kulud, eraldada toetust kodus
tele lastele aastalõpu üritustega seotud
kulude katteks.
8. Tasuda Gordoni Perekooli koo
litustsükli läbiviimisega seotud kulud,
koolitaja MTÜ Perekoolitusühing Sina
ja Mina, koolitus toimus sotsiaalabikes
kuses.
9. Asenduskodu teenuse lõpetamine.
10. Perekonnas hooldamine.
11. Märjamaa valla tänukirjaga tun
nustamine: anda tänukiri perearst Krista
Antonsile seoses 60 aasta juubeliga.
Info
• Otsustati toetada õppereise Eesti
piires. Kevadiste õppereiside osas, mis
toimuvad väljaspoole oma riiki, töötada
välja ühine seisukoht.
• Tellida juubelikaardid 2008. aas
taks, kujundus tellida Märjamaa muusi
ka- ja kunstikoolilt, kaardile paigutada ka
valla vapp.
• Tellida kõikidele kodustele lastele
kommipakid, k.a alla aastased lapsed.
V. Õigusküsimused
1. Tunnistada peremehetuteks ehitis
teks Orgita külas elamu 17 juures asuvad
garaažid, Nurme külas Tõnu elamu ja
kõrvalhooned, Paaduotsa külas Rehe ela
mu ja kõrvalhoone.
Esitada materjal vallavolikogu ma
jandus- ja eelarvekomisjonile ja vallavo
likogule.
2. Pärnu mnt 56 kinnistu koos kinnis
tul asuva hoone ja rajatistega ning hoones
oleva vallasvaraga üle anda Märjamaa
gümnaasiumilt Märjamaa rahvamaja
le. Üleandmiseks moodustada komisjon
koosseisus Eero Plamus, Andres Elmik,
Merle Voolaid, Pille Rokk, Kaja Kirs.
3. OÜ Kuuda Hooldekodu võõran
damiseks korraldatud enampakkumise
tulemuste kinnitamine. Võitjaks osutus
Aleksander Koch.
Õigusosakonnal valmistada ette ma
terjalid enampakkumise võitjaga müügi
lepingu sõlmimiseks.
4. Märjamaa Vallavalitsuse 06.11.2007
korralduse nr 1319 punkt 3 muutmine.
Nimetatud korraldusega kinnitati
hinnapakkumine Märjamaa valla sei
nakalendrite valmistamiseks. OÜ Jovi
palub muuta lepingu täitmise tähtaega,
mida tingib trükikoja praegune suur töö
koormus. Uueks hankelepingu tähtajaks
18.12.2007.



Märjamaa Nädalaleht

12. detsember 2007

Valla 2008. aasta kalender sisaldab loodusfotosid
Mullu esmakordselt koostatud Märjamaa
valla kalender osutus üle ootuste me
nukaks, nii et kõigile soovijaile seda ei
jätkunudki. Sestap otsustas vallavalitsus
tänavu uue väljaande trükiarvu oluliselt
suurendada. Ka seekord trükib kalendri
Jõhvis asuv OÜ Jovi, kes võitis hinna
pakkumise. Kalendri hinna kinnitab val
lavalitsus 11. detsembri istungil, kui see
lehenumber on juba trükis, aga on teada,
et hind tuleb soodne.
2008. aasta kalender sisaldab kohali
ku fotograafi Riho Vjatkini tuntud headu
ses looduspilte ja taas on iga kuu juures
Märjamaa vanasõna. Kalender annab ka
lühiülevaate Märjamaa vallast ja 2008.
aasta üritustest.
Kalendri müügikohad: Märjamaa
vallamaja (täpne koht ja hind järgmises
lehes), kõik valla raamatukogud ja post
kontorid, Laukna bensiinijaam, Lukoili
tankla, Märjamaa bussijaam, Sillaotsa

talumuuseum, kon
toritarvete ja kodu
masinate äri Pärnu
mnt 13, Tammetare
pood Pärnu mnt 27
(vana postimaja),
Lilleäri Pärnu mnt
75, Tiina Lilleaed,
Anni pood rahva
majas, Rangu kau
bamaja, Kati pood,
Säästu 1.
Parim jõulukin
gitus on Märjamaa
valla oma kalen
der!
Nõudke alates Märjamaa valla 2008. aasta kalendri kaanelt vaatab
19. detsembrist kõi vastu uudishimulik rebane. Riho Vjatkini foto
gist hästivarustatud
müügikohtadest!

5. Määruse eelnõu „Märjamaa
valla kalmistute eeskiri“ esitada seisuko
ha võtmiseks detsembrikuu volikogule.
6. Tallinna Halduskohtu 14.09.2007
otsusega mõisteti Märjamaa vallavoliko
gult välja menetluskulu 7580 krooni AS
Floccosa kasuks. Menetluskulu kanda
vallavolikogu kuludest.
7. Tagastada Märjamaa Rahvamaja
rekonstrueerimise riigihanke pakkumise
tagatised Kuressaare Ehitusele ja Benno
Ehitusele, kummalegi 200 000 krooni.
8. Volitada Märjamaa Vallavalitsuse
esindajaks RMK korraldataval enampak
kumisel Sillaotsa Talumuuseumi juhataja
Jüri Kusmin.
9. Aktsiaselts Lokman on oma ärini
me muutnud, alates 01.12.2007 kehtib
uus ärinimi VBH Estonia AS. Teha vas
tav parandus Varbola Kooli õpikeskuse
akende paigaldamise töövõtulepingus.
• Seoses rahvamaja rekonstrueeri
mistööde alustamisega tuleb Hansapan
gal ruumid vabastada, esialgu on antud
ruumide vabastamiseks aega kaks kuud,
Hansapank on teinud ettepaneku uute
ruumide sisustamisega kaasnevad kulud

kanda Märjamaa Vallavalitsusel. Ettepa
nek ära kuulata ka vallavolikogu majan
dus- ja eelarvekomisjoni seisukoht antud
küsimuses.

Kallid lapsed!
Suvistes lastelaagrites, seiklusringis ja käsitööpäeval voolitud
saviesemed on ahjus põletatud
ja ootavad teid Märjamaa sotsiaalabikeskuses.
Palume neile järele minna!

VI. Vallavanem
1. Pöörduda vallavolikogu majandusja eelarvekomisjoni ja vallavolikogu poo
le, et saada nõusolek projekti „Märjamaa
valla keskraamatukogu renoveerimine“
algatamiseks.
2. Märjamaa valla arengukava
aastateks 2004-2010.
On selgunud, et KOIT-programmist
projektide alusel raha taotlemiseks on
vaja arengukava, mille kehtivus taotlu
se esitamise ja läbivaatamise momendil
oleks veel vähemalt kolm aastat. Ette
panek pikendada arengukava kehtivust
2011. aasta lõpuni.
Esitada vallavolikogu majandus- ja
eelarvekomisjoni ja detsembrikuu valla
volikogule.
3. OÜ Orgita Dolomiiditooted esitas
hinnapakkumise juurdepääsutee ehitami
seks Järta tervisespordikeskuse suusa- ja
kelgumäele. Hinnapakkumine koos käi
bemaksuga 10 209.35 krooni. Õigusosa
konnal sõlmida töövõtuleping.

TUNATOIMKOND
saab kokku
16. detsembril kell 14
Märjamaa kogudusemajas

Veelkord liiklus
korraldusest
keskväljakul
LUGEJA KIRJUTAB
Lootsin, et sel teemal ei pea enam kir
jutama, aga kuna pea iga päev näen siin
uue liikluskorralduse suhtes kõhklevaid,
kahtlevaid ja liiklusreegleid eiravaid juh
te, siis püüan põhjuseid selgitada.
Politseijaoskonna poolt sõitjaile on
küll teavitamiseks üles seatud tahvel
“Liikluskorralduse muudatus!”, kuid kul
tuurimaja poolt tulev liikleja on teavi
tamata, et ta liigub peateel ja omab ees
õigust keerata vasakule Edu poe poole
kasvõi politseiauto nina eest (!).
Teavitamiseks piisab, kui kultuurima
ja parklast väljasõitjaile ülesseatud märk
“Peatee suund” keerata 90 kraadi “näoga”
kultuurimaja poolt liiklejale. Ka parklast
väljasõitja näeb seda märki ja sõidab õi
gesti. Veel on sama märk vaja üles seada
Edu poe nurgal vasakule keerajale, kuna
Oru tänava poolt liikleja peab vasakule
pööraja enda eest läbi laskma.
Kui saime üle koera, ehk saame siis
ka üle saba.
Udo Knaps
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Kuuda hooldekodu saab uue omaniku
23. novembril võõrandas Märjamaa vald
enampakkumisel OÜ Kuuda Hooldekodu
Märjamaa vallale kuuluva ainuosaluse
alghinnaga 1 688 000 krooni. Ostjaks oli
hooldekodu juhataja Aleksander Koch,
teisi pakkujaid ei olnud.
„Arvasin, et on teisigi soovijaid,“
ütles Koch, olles valmis enampakkumi
seks. Ta on soovinud Kuuda hooldekodu
müüki juba aastaid, sest omavalitsus pole
suutnud asutust rahaliselt toetada ja see
tõttu on suudetud hooldekodus teha vaid
kõige hädapärasemaid uuendusi.
Otsuse hooldekodu müügiks tegi Mär
jamaa vallavolikogu juba 11. novembril
2005. aastal, aga see oli pikalt täitmata,
sest osa poliitilisi jõude volikogus sei
sid selle vastu. Toona oli müügihinnaks
600 000 krooni. Vahepeal laskis omava
litsus ära hinnata ja andis mitterahalise
sissemaksena hooldekodule üle kaks
kinnistut. Objekti väärtus tõusis seeläbi
1,7 miljoni kroonini. Tänavu suvel sai
OÜ Kuuda hooldekodu kinnistute oma
nikuks.
Kuuda hooldekodus on 35 kohta, mil

lest 33 on pidevalt täidetud. Koch soovib
hakata esmalt asutust laiendama. „Meil
on vaja juurde nii uusi kohti kui pakkuda
senistes ruumides enam mugavusi,“ on
kõige üldisem tegevusplaan.
Ta loodab talve jooksul saada kätte
detailplaneeringu ja uue osa projekti, et
saaks järgmisel suvel hakata ehitama 30
uut kohta. Seejärel jõuab ümberehitus
praegustesse enamasti neljastesse tuba
desse. Neisse tuleb tualett ja edaspidi on
toas kolm elanikku.
Uus omanik tahaks hakata korralda
ma suvel invalaagreid, mille toitlustami
ne on hooldekodu köögi baasil, saun ja
kämpingumajad kuskil jõe ääres.
Aleksander Koch on rahul, et Kuuda
hooldekodu kaua veninud müük on möö
das ja võtab tulevasi arenguid positiiv
selt: „Sain kätte võimaluse oma mõtteid
realiseerida, küll leian pankade abil ka
vajaliku raha.“
Vastates küsimusele , kas seoses muu
datustega ka teenuse hind tõuseb, ütles
Koch: “Ei saa end üldisest tasemest lahti
rebida.”

PILTUUDIS
Valla eakate
ja puuetega inimeste jõulupidu
on üks neid kordi aastas, kus
Märjamaa rahvamaja saal jääb
kitsaks. Seekord
kaeti 220 kohta.
Jätta tuli ka väike esinemis- ja
tantsuplats.
Oma tervituses
tunnustas
vallavolikogu
esimees
Villu
Karu eakate panust valla juhtimisel: sotsiaalkomisjonis on mitu
tegusat liiget. Ta tänas pensionäre
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Vee- ja kanalisatsiooni
projekti tööde kava
Märjamaal 10.–16.12.2007
Torustike ehitus: Nurme, Lauluväljaku, Nõmme, Mulla, Niidu tänav
ja Tamme tee
NB! 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 ehitustööd.

Pühapäeval, 16. dets kell 17
Risti kirikus Harju-Ristil
kontsert “Tasa, tasa”
Helin-Mari Arder - laul
Teet Raik - kitarr,
flüügelhorn
Ara Yaralyan - kontrabass
Kontsert on tasuta, annetused lähevad Risti kiriku oreli
remondiks.
Soojad riided selga
ja tere tulemast!

Kus on huvitavamad
jõulukaunistused?

elutöö eest ja kiitis neid, kes veelgi
töötavad.
Järgmine eakate pidu saab toimuda juba uuendatud rahvamajas.

Parandame vigu
5. detsembri Märjamaa Nädalalehe esikülje kirjutises Haimre kooli sünnipäevast on pildiall
kirjas viga: Adolf Valler oli kuldlennu klassijuhataja, mitte tollane koolidirektor. Pikalt töötas
Valler direktorina Lelle koolis.
Teeme täpsustuse ka sama numbri lk 5 olevas Varbola kooli aastapäevakirjutises. Aktusel
kanti ette Pajaka kooli hümn, mitte Põlli kooli oma, nagu ekslikult kirja on saanud. Laulu
esitaja Sigfrid Petrauts meenutas, et 1947. ja 1948. aastal, kui ta koolis õppis, oli hümn juba
olemas. Selle viisi kirjutas õpilaste sõnadele koolijuhataja Elmar Voolaid.

Tänavu otsustati Märjamaa vallas
suvist heakorrakonkurssi mitte läbi
viia, kuid vaadata esimest korda üle
kuidas on kõige pimedamal aastaajal
muudetud säravamaks ja ilmekamaks
majad-aiad, külad, asulad ja ettevõt
ted.
Et konkursikomisjon oskaks oma
liikumismarsruuti kavandada, palume
külavanemail, sädeinimestel ja igal
soovijal esitada infot kohtadest, kuhu
leidlikult paigutatud kaunistusi ja jõu
lumeeleolu vaatama minna.
Väärt vihjed koondab ehitusspet
sialist Helgi Tammaru, kes ootab and
meid 17. detsembrini.
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Muusikaõpilased osalesid vene muusika festivalil
Kallis vallarahvas!
Tõusnud vana-aasta pidulauast,
lasknud õhku raketid,
ootame teid Märjamaa
rahvamajja

UUSAASTAPEOLE
jalga keerutama
ansambli LIVE saatel
algusega kell 01.00
Pilet eelmüügis 100.kohapeal 125.Lauad saab kinni panna
tel 482 1355 või 5656 4614

Märjamaa muusika- ja kunstikooli klaveriõpetajad Polina Ignatova ja
Sirkka Godovanets koos II Vene muusika festivali korraldaja Vladimir Ignatoviga.
Õpetajad Sirkka Godovanets ja Poli ki „Kapella – Veomehetäht“.
na Ignatova osalesid oma õpilaste Kar
Karmel Raadik valiti kolme parema
mel Raadiku ja Triin Michelsoniga II hulka ning auhinnaks olid soome heli
Vene muusika festivalil, mis toimus 24. looja F. Brucki noodid. Järgmisel aastal
ja 25. novembril Tallinnas Vene kultuu võtab festivalist osa ka nootide autor ise
rikeskuses.
ning kuulab huviga, kuidas lapsed tema
Festivalil esines edukalt õp Polina palasid interpreteerivad.
Ignatova koos oma õpilasega, esitati an
Sel nädalal on meie muusikakooli
sambel neljale käele – E. Grieg „Norra õpilastel juba uued esinemised.
tants“ op 32 nr 2. Õp Sirkka Godovanetsi
õpilane Karmel Raadik mängis U. Sisas
täitmine
• Tööohutuse tagamine objektil

TIMBERSTON EHITUS OÜ
Timberston Ehitus OÜ on spetsialisee
runud toru-, maaparandus- ja teeehi
tustöödele. Oleme väikefirma kus on
ühendatud kiire juhtimine, kogemus
tega töömehed ja pikaajaline tegevuse
eesmärk.
Otsime oma meeskonda:
EHITUSTÖÖDE JUHTI,
kelle peamisteks tööülesanneteks on
• Ehitustööde juhtimine objektil
• Ehitustööde kvaliteedi ja ajakava
kontrollimine
• Projekti lugemine ja täitedokumentide

Nõudmised kandidaadile:
• Kutse- või keskharidus
• Ehitustööde organiseerimise kogemus
• Meeskonna juhtimisoskus
• Korrektsus ja kohusetundlikus
Kasuks tuleb:
• Erialane haridus
• Nivelleerimisoskus
• Autojuhilubade olemasolu
Ootame Sinult vähemalt ühe soovitaja
kaaskirja ja kontakte.
VÄLISTRASSIDE EHITUSTÖÖLISI,

kelle peamisteks tööülesanneteks on
• Vee-ja kanalisatsioonitrasside paigal
dustööde teostamine
• Teede-ja maaparandussüsteemide
ehitustööd

Armas kodukandirahvas!
Võtame uue, 2008. aasta vastu
Varbola rahvamajas 1. jaanuaril
KELLA ÜHEST ÖÖSEL
Lööme tantsu ja trallime kella
VIIENI hommikul.
ÜRITUS ON TASUTA
Info tel 50 27 322

Nõudmised kandidaadile:
• Põhiharidus
• Meeskonnatöö tegemise oskus
• Korrektsus ja kohusetundlikus
Kasuks tuleb:
• Nivelleerimisoskus
• Autojuhilubade olemasolu
• Jooniste lugemise oskus
Pakume Sulle:
• Korraliku töötasu
• Transporti
• Eneseteostamise võimalust
• Meeldivat töökeskkonda
CV ja/või sooviavaldus palume saata
e-posti aadressil: info@timberston.ee
või aadressil Timberston Ehitus OÜ,
Märjamaa, Pärnu mnt 75a.
Lisainformatsioon telefonil 5661 1206
Mart Tilk.

12. detsember 2007
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Muudame jõulud ohutuks
Juba kahel aastal on Lääne Politseiprefek
tuuris korraldatud kampaaniat “Jõulud
ohutuks”, mis on äratanud avalikkuse
suurt huvi ja leidnud elavat vastukaja.
Samasugune kampaania toimub tänavugi
1.– 31. detsembrini.
Eesmärgiks on käibelolevate ebasea
duslike relvade hulka vähendada ning
selle tulemusena ühiskonna turvalisust
tõsta.
Kampaania jooksul politseile
üleantud relvade osas annavad kohalikud
relvalubade inspektorid täiendavaid
selgitusi edasise tegevuse osas.
Lääne Politseiprefektuurile anti 2005.
aasta lõpus üle 13 relva, kaks relva vint
rauda ja kolm detonaatorit, 2006. aastal
üks kahuritoru ja 17 tulirelva.
Kes peaksid üle vaatama oma valduses
oleva relva ja selle dokumentatsiooni?
Need inimesed võib tinglikult jagada
järgmistesse gruppidesse:
1. Legaalselt soetatud, kuid siiani re
gistreerimata tulirelva hoidvad isikud.
2. Registreeritud, kuid aegunud relva
loaga tulirelvi hoidvad isikud.
3. Surnud relvaomaniku lähedased, kes
ei tea, mida relvaga peale hakata.
4. Isikud, kes on hoonete renoveerimi
sel leidnud tulirelvi.

Märjamaa lasteaed Pillerpall
võtab konkursi korras tööle

MUUSIKAÕPETAJA
(koormus 1,0).
Tööle asumise aeg 7.01.2008.
Avaldus, CV ja erialast haridust
tõendava dokumendi koopia saata
hiljemalt 28. detsembriks aadressil:
Pärna 1, Märjamaa 78301, Raplamaa

5. Isikud, kes teadlikult on soetanud
illegaalselt registreerimata või ka regis
treeritud tulirelvi ja hoiavad neid igaks
juhuks.
6. Möödunud sõdadest maha jäänud
relvi hoidvad isikud.
7. Isevalmistatud relvade tegijad, soeta
jad ja hoidjad.
27.04.2007. a kehtima hakanud relva
seaduse alusel kohaldatakse seadust ka
relvadele, mis on valmistatud aastatel
1870-1890 (varem kehtinud relvaseadust
ei kohaldatud enne 1890. a valmistatud
tulirelvadele).
Seega, relvaomanikud, kelle valduses
on pärast 1870. a valmistatud tulirelv(ad)
peavad oma relvad politseiprefektuuris
registreerima.
Eesti Vabariigi kodanik võib soetada,
omada ja vallata järgmisi relvi:
1. vähemalt 18-aastane isik - sporditu
lirelva, gaasirelva ja sileraudset püssi tur
valisuse tagamiseks (enese ja vara kait
seks), ambu ja sportvibu, jahitulirelva
jahipidamiseks;
2. vähemalt 21-aastane isik - kõiki tsi

Märjamaa muusika- ja kunstikooli

TALVEKONTSERT
15. detsembril kell 14

Märjamaa kogudusemajas
Kaastegev
Märjamaa puhkpilliorkester

Mälestame
lahkunuid

Info tel 482 1547; 5568 7509

MÄRJAMAA NOORTEKESKUSES DETSEMBRIS
18. detsember kell 18
Jõulumuinasjutud ja rahvuslikud
jõulumängud.
19. detsember kell 18
Märjamaa noortekeskuse näituse
„Värvid lumel” avamine Märjamaa rahvamajas

Helga Tarkin Põlli
Vladimir Tuul Sõtke
Linda Looring Ojaäärse
Eevi Soots
Sipa
Kalju Rasto
Mõisamaa
Maris Jaago Märjamaa
Jaan Voolaid Sipa
Helmi Seinpuu Lestima

viilkäibesse lubatud relvi, välja arvatud
kumminui.
Teadmiseks, et sporditulirelv on rah
vusvaheliselt tunnustatud, laskmisega
seotud spordiala harrastamiseks ettenäh
tud tulirelv.
Jahitulirelv on põhiliselt jahipidami
seks ettenähtud sileraudne, vintraudne või
kombineeritud püss. Jahitulirelva võib
isik soetada, omada ja vallata tingimusel,
et tal on jahitunnistus.
Lisainfot on võimalik saada oma maa
konna relvalubade inspektorilt:
Raplamaa – Toivo Padjus Rapla polit
seijaoskonna spetsialist, 489 2934; toivo.
padjus@rapla.pol.ee
Palun kõigil relvavaldajatel üle vaa
data oma relvad ja sellealane dokumen
tatsioon ning vajadusel pöörduda elu
kohajärgsesse politseiasutusse ning teha
vajalikud toimingud.
Jõulud on tavakohaselt heade tegude
ja kinkimise aeg. Ühinedes kampaaniaga
kingime kaaskodanikele rahulikud jõulud
ja turvalise aastavahetuse.
Lääne Politseiprefektuuri
korrakaitseosakonna
vanemkomissar Olev Naarits

Sündinud
Elo Taaring
Märjamaa
Jane-Liis Pipar Märjamaa
Henri Hiie
Orgita
Andri Jansen Orgita
Kristofer-Robin Keldrema		
		
Vaimõisa
Kuldar Kaugemaa
		
Märjamaa
Armo Aun
Laukna
Kristjan Soo
Märjamaa

Oh Sa, pisike-pisike ime,
kanna Sa
väärikalt
oma nime!
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Tule ja
veeda aastalõpp
mõnusalt
27. detsembril
Varbola
rahvamajas

SUUREL
AASTALÕPUPEOL
Peo paneme käima kell 20
Meenutame 2007. ja mõtleme
2008. aastale
Õhtut juhivad HANNES SASSI ja
TIIT KUUSEMETS
* Esklusiivne etteaste HOPSANI
kuumadelt meestelt

* Tantsuks mängib ansambel

MAMA

(Mati Klamp ja Margus Kastor)
* Meeleolukas võistlusmäng
MÄRJAMAA VS VARBOLA
* Beatbox-hiphop show VADIM
OSNATSILT
* Südaööl saabuvad Jõuluvana
ja Lumeräitsakas
* Kingitused-üllatused!!!
Töötab BAAR
Pileti hind 100.Pensionäridele ja õpilastele 75.-

12. detsember 2007
Varbola piirkonna
pensionäride jõulupidu
18. detsembril kell 14
Varbola rahvamajas
Tule Sinagi!
* Meeleolu aitavad tõsta
tantsu- ja laulunaised
* Head ja paremat saab
jõululaualt
* Ootame ka jõuluvana
Osamaks 10 krooni
Info 48 27 398

(Pärast 23.00 alaealistel lubatud
peol olla vaid koos lapsevanemaga.)

Südamlik kaastunne Margusele
perega ema

Võimalus laudu broneerida
Info tel 50 27 322

MAI KANTSIKU
kaotuse puhul.
Perekonnad Saar ja Viipsi

Laupäeval, 15. detsembril
kell 11
Märjamaa rahvamajas

LASTE
JÕULUHOMMIK
KÜLLA TULEB JÕULUVANA
JA HEINO SELJAMAA
TEATER !

Kingikotti
saab täita
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!

Kommipakid kodustele
lastele!
Kallid lapsevanemad! Ootame Teid
koos lastega Märjamaa rahvamajja lau
päeval, 15. detsembril kell 11 laste jõu
luhommikule, kus Jõuluvana abilised
jagavad kodustele lastele kommipakke.
Lisaks korraldab Valgu küla rah
vamaja oma piirkonna koduste lastele
jõulupeo 16. detsembril kell 12.00.
Kommipakke on võimalus kätte
saada ka oma piirkonna lasteaia jõulu
pidudel.

Varbola lasteaed Muumi ootab oma
piirkonna lapsi 18. detsembril kell
16.30.
Kasti lasteaias Karikakar toimub
jõulupidu 19. detsembril kell 16.
21. detsembril kell 13.30 on Laukna
lasteaias pidu ning
samal päeval kell 15.00 on Sipa las
teaias muinasjutuline jõulupidu.
Magusat jõuluaega soovides
Märjamaa vallavalitsuse
sotsiaalosakond
489 8845

Tühjaks jäi tuba,
kurvaks sai kodu,
kõikidest muredest suurim on lein...
Varbola Kool avaldab kaastunnet
Lyle ja Annelyle lastega
EMA JA ISA,
VANAEMA JA VANAISA
traagilise surma puhul.
Maa üle õhtuvari laskub,
hüvasti nüüd jätab päev...
Meie siiras kaastunne Margusele
perega kalli ema
MAI KANTSIKU
surma puhul.
Endised klassikaaslased
ja klassijuhataja

Avaldame kaastunnet Eino Israelile
VENNA
surma puhul
Haimre Põhikooli pere
Südamlik tänu kõigile, kes aitasid
ja olid toeks meie armsa
ENDEL MURUMÄGI
muldasängitamisel.
Leinavad omaksed

12. detsember 2007
Meie siiras kaastunne õpetaja
Ülle Kasemaale venna

Avaldame sügavat kaastunnet
perekond Kasemaale kalli

HEITTI-ILMARI KASEMAA
kaotuse puhul.

HEITTI KASEMAA
kaotuse puhul.

Märjamaa Gümnasasiumi 11b klass

Jane, Rika, Marje, Valev, Meelis

Hea Elli Kasemaa!

Avaldame kaastunnet Ellile, Üllele,
Irinale ja Andreile poja, venna ja isa

Südamlik kaastunne poja
HEITTI
kaotuse puhul.

HEITTI - ILMARI KASEMAA
surma puhul.

Teie esimesed õpilased
Haimre koolist

Rein ja Silvi perega

Ei ole sõnu,
mis kallid inimesed tagasi tooks,
ei ole sõnu,
et võtta kaotusevalu...

Aeg annab kõik sul tagasi,
ei ema südant iialgi...

Südamlik kaastunne Ly Toomele

Siiras kaastunne Sulle,
Margus perega,
ema, ämma ja vanaema

EMA JA ISA
kaotuse puhul.

MAI KANTSIKU
kaotuse puhul.

Tantsukaaslased Laaberjalast

Tiiu, Laine, Elle, Linda, Illi

Südamlik kaastunne Lyle

On igaühel üks ja ainus tee,
kui aeg on otsas,tuleb minna ära.
Maapealseid lohutamas linnutee;
sealt kumab hinge mälestuste sära.
V. Osila

EMA JA ISA
õnnetu surma puhul.
Sirje, Eha, Thea ja Viki
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KIRIKU TEATED
EELK Märjamaa
Maarja kogudus
Kõik tegevused toimuvad kogudusemajas

K 12. detsember
7.30 Missa armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
19.00 Piiblitund: Au ja häbi pühakirjas
N 13. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
R 14. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
L 15. detsember
11.00 Supiköök - tasuta supp kõigile, kelle
kõht on tühi
14.00 Märjamaa Muusika- ja kunstikooli
õpilaste kontsert kogudusemajas
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
P 16. detsember
11.00 3. advendipühapäev. Missa ehk
jumalateenistus armulauaga. Laulab Kehtna
segakoor.
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
E 17. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Palvetund (kogudusemajas)
T 18. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
15.00 Käsitööring (kogudusemajas)
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
K 19. detsember
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga

Siiras kaastunne Ellele ja Margusele
lastega kalli ämma, ema ja vanaema

Südamlik kaastunne
Margus Kantsikule perega
ema, vanaema ja ämma

VENNA
surma puhul.

MAI KANTSIKU
kaotuse puhul.

MAI KANTSIKU
kaotuse puhul.

Kaaslased sotsiaalabikeskusest

Töökaaslased õmblustsehhist

Naabrid Ruhno, Urban, Tint ja Pikani

Vaprat võitluskaaslast

Märjamaa abipolitseinike grupp
mälestab tublit töömeest

Südamlik kaastunne Milvile perega

Südamlik kaastunne Virvele kalli

ENDEL MURUMÄGE

ENDEL MURUMÄGI
surma puhul.

mälestab Märjamaa komando
meeskond

Tunneme kaasa abikaasale ja lastele

Perek. Ainumäe

Avaldame kaastunnet
Anatolile perega

Mälestame head kolleegi
ENDEL MURUMÄGE

EMA
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet omastele.

ENDEL MURUMÄGE

Kaotus on valus,
mälestus jääb...
Mälestame sõbralikku töökaaslast
HEITTI KASEMAAD

Laukna Pritsumeeste Selts
Töökaaslased Orgita katlamajast

Tõnu, Kalev, Tiit ja perekond Nurmik
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Jansen Rehvid

Märjamaa rahvamajas

R 14.12
kell 18 ja 20
“SÕELAPÕHJAKS“
1.27 / USA actionfilm
Alla 14aastastele keelatud
P 16.12
kell 18 ja 20
“SAAG - 4“
1.48 / USA õudusfilm
Alla 16aastastele keelatud
Pilet 25.-

Välja 2 Märjamaa

94: Pauline Pool
14.12

Vaimõisa küla

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

82: Heili Massakas
11.12

Märjamaa alev

81: Sulev Sirel
MÜÜK

12. detsember 2007

12.12

Märjamaa alev

56 59 824
5650 5247

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

15.12

78: Linda Kentel
14.12

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

Sipa küla
Käbiküla küla

75: Helja Juhkental
14.12 Valgu küla

Ühetoaline korter Laane tn. Uued aknad
ja uks. Hind 231 000 kr. Tel 5663 7033

70: Heino Mitt
12.12 Moka küla

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

MITMESUGUST
Võtan rendile (ostan) põllumaid. 5621 4081

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

70: Laine Räämet
15.12 Märjamaa alev

Esmaspäeval,
17. detsembril
kell 19 Märjamaa
gümnaasiumi saalis

Garaažiuksed Hansadoor. Tiib- ja liugväravad,
tõkkepuud ja automaatika. Küttesüsteemid.
www.tavern.ee, tel 5649 3974

Märjamaa Nädalalehe viimane
number 2007. aastal ilmub
19. detsembril.
Viimane päev sinna teateid
anda on 17. detsembril.

Asume Märjamaa postimaja
II korrusel Veski tänav 6
489 0692

OÜ Eesti Parkal pakub tööd Raikküla
vallas Kõrvetaguse külas asuvas
parkimistööstuses

Karini tantsulaste
jõulukontsert

karusnaha
töötlejatele.

Sissepääs tasuta

Väljaõpe kohapeal ja
palk kokkuleppel.
Infotelefon 521 6876
e-post info@parkal.ee

Puksiirauto
teenus

www.parkal.ee

5650 5247, 565 9824

PAKITUD TURBABRIKETT
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses.
514 9745

Müüa puitbriketti.
Kohalevedu. 514 9745

Katuse lisatarvikute valmistamine ja
müük. Info 56956753

Puurkaevude puurimine. 5359 8865
Otsime MÄRJAMAALE koristajat.
Tunnitasu neto 50.- Küsi infot 5669 2399

OÜ Päiksejänku
Oleme avatud T–L kell 9–20
Suletud P, E
* Iluteenindus:
kosmeetik
juuksur
solaarium
tervisekapsel
küünetehnik
* Laste mängutuba kell 12-20
* Laste sünnipäevapeod

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

