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Detailplaneeringu arutelul kokkuleppele ei jõutud
7. märtsil toimus Märjamaal Kasti tee
1 ja 3 detailplaneeringu uus arutelu,
kuna esimesel kokkusaamisel tõstatatud eriarvamused jäid püsima. Kohal
oli 21 inimest.
Vallavalitsuse projektijuht Lii Lember tutvustas vastust, mille ta saatis eriarvamuse esitanud Heikki Järvsoole, kes
leiab, et nimetatud kohta pood ei sobi ja
ehitis on krundil liiga suur. Järvsoo ütles,
et tugineb valla ehitusmääruse punktile
6.1, mille kohaselt tuleb miljööväärtuslikul alal säilitada väljakujunenud haljastus ja hoonestusviis.
Vallavalitsuse vastuses on öeldud, et
nimetatud krundid on vastavalt Märjamaa
alevi üldplaneeringule äri-, teeninduse- ja
väikeettevõtluse maal, seega on poe ehitamine sellega vastavuses. Kuna Märjamaal pole kinnitatud miljööväärtuslikul
alal ehitamise tingimusi, siis on praeguse
planeeringu menetlemiseks moodustatud
komisjon, mis määrab sellel alal ehitamise nõuded. Tuginetud on ka Haapsalu
linna vastavatele seisukohtadele.
Vallavalitsus leiab, et ajalooliselt väljakujunenud miljööd on võimalik kaitsta
läbi detailplaneeringu. Toonitatakse, et
igasugune muudatus ei pruugi olla halb.
Esimesena palus sõna Helju Unga,
kellel oli volitus esindada piirkonna pensionäre. Unga tunnustas seda, et arendajad
on valmis vana maja taastama. Ta märkis,
et tulevane hoone ei varja vaadet kirikule,
mis on üks eriarvamuse seisukoht.
“Toidukaupade hinnad on Märjamaal
lakke kruvitud ja uue poe tulek pidurdaks
hinnatõusu,” tõi Helju Unga välja paljude poe toetajate seisukoha. Ta kinnitas, et
pensionärid on valmis istutama ka uusi
puid, et asendada neid, mis ehitusele ette
jäävad.
Tunatoimkonna liikmena küsis Unga
omanikelt luba, kas nad tohivad enne
hoone lammutamist majja minna ja uurida, kas pole ehk pööningule jäänud huvi-

Maxima Eesti OÜ esindaja Yaron Yalonetsky, OÜ Moodulprojekti töötaja Artur Mitšulis ja projektijuht Vladislav Karpa väljendasid nõusolekut
Kasti tee 1 vana maja üles ehitada kõigi praeguste detailidega. Vastav
seisukoht vormistatakse ka kirjalikult.
pakkuvaid materjale, mida tasub säilitada. See nõusolek anti.
Seinal oli pilt esialgsest eskiisist, kuidas lammutatav maja oli kavas üles ehitada. See on ajendanud paljusid sõna võtma, et hoone tuleks ka detailides taastada
täpselt praeguse moodi.
Mihkel Nikkel küsis arendajailt üle,
kas lammutatav hoone ikka taastatakse
nii, et katusele tehakse nii ümar kui ka
kaks vertikaalset akent ja pannakse osaliselt horisontaalne laudis. Nad kinnitasid
seda. Nikkel soovis ka, et maja tulevaste
uste tahvlite jaotus ja akende ruudujaotus
oleks nagu vanal majal.
Arutelul osales vallavalitsuse liige
Triin Matsalu.
“Minu tööloleku ajal algatati detailplaneering. Algul oli Maximal kavas
püstitada plekkmaja, aga läbirääkimiste
tulemusena on nad teinud suuri komp-

romisse,” tunnustas Matsalu. Ta selgitas
eriarvamuse esitajale, et senine hoone
on nii pehkinud ja seda ei saa taastada.
Maanteeameti nõudmisel tuleb ülesehitatav hoone viia teest pisut kaugemale. Ta
märkis, et oleme etapis, kus tuleb siduda
uut ja vana.
Illimar Toomet täiendas: “Kuni pole
täpseid reegleid välja töötatud, on väljapakutud detailplaneering kompromiss.”
Heiki Järvsoo väitis jätkuvalt: “Minu
meelest ei sobi ülesehitatav hoone sellisel
kujul.” Ta küsis, miks maja ei taastata ja
kas komisjonis on oma ala spetsialistid ja
miks on vaja poodi just sinna kohta ehitada. Samuti avaldas ta rahulolematust,
et mitme aasta jooksul pole omavalitsus
suutnud välja töötada miljööväärtuslikul
alal ehitamise tingimusi. Talle vastati, et
küsimusega tegeldakse, aga valmimise
tähtaega öelda ei osatud. Triin Matsalu li-
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Valgu kooli õpilased leivatehases ja kommivabrikus
Tahame seekord kirjutada meie huvitavatest õppekäikudest.
Jõuluvaheajal sõitsime algklasside
õpilastega Pärnusse, kus käisime õppeekskursioonil Cibuse leivatehases. Tehases juba oodati meid ja kutsuti lahkelt
sisse. Riided panime kontorisse ja suundusime juhatajaga leivategemise tsehhi.
Esimene, mida tundsime, oli lõhn. See oli
natuke hapukas, natuke magus ja midagi
veel, mida ei oskagi seletada. Meie ekskursioonijuht selgitas, et see on juuretise
lõhn ja viis meid suurte trumlite juurde,
mis olid segumasinate moodi. Seal sees
käisid labad ringi ja segasid tainast. Meile anti seda proovida ka, aga ega see väga
maitsev olnud. Edasi liikusime liini juurde, kus vormiti leibu ja siis liikusid need
eelkergitusahju ja lõpuks päris ahju. Siin
oli hea leivalõhn, mmmm! Ja meile pakuti ahjusooja leiba ja saia! Küll see maitses
hästi.
Kõiki tööprotsesse juhiti arvutiga.
Oligi märkamatult 1,5 tundi möödunud
ja jätsime lahkete töötajatega nägemist.
Üks meie tüdrukutest arvas, et tema tuleb siia suurena tööle. Kuna oli vaheaeg,
siis läksime edasi Tervise Paradiisi, kus
mängisime bowlingut ja pärast hullasime veepargis. Küll oli vahva päev! Meie

projekti toetas EPS Raplamaa Selts. Suur
aitäh!
Veebruaris käisime järgmisel õppeekskursioonil, seekord Kalevi kommivabrikus. Esimene, mida tundsime, oli
lõhn. See oli nii magus.
Ka siin vabrikus juba oodati meid ja
juhiti kõigepealt koosolekuruumi, kus
räägiti vabriku ajaloost ja tänapäevast.
Meile näidati kakaopuu vilja, mis oli
nagu suur-suur kookospähkel. See oli
piirituse sees purgis. Nägime ka fotosid,
kuidas Aafrikas seda vilja koristatakse,
pooleks raiutakse, seest võetakse kakao
seemned välja ja kuivatatakse ära suurte
aluste peal. Kõike seda tehakse käsitsi ja
see tundus väga raske töö olema.
Meile pakuti ka kommi suure hõbedase vaagna pealt ja õpetati, kuidas uue paberiga komme avada. Giid ütles, et kommi võib võtta nii palju kui tahame, sest
see pidavat võluvaagen olema, mis läheb
jälle komme täis. Eks me pärast näe!
Seejärel anti meile kitlid selga ja naljakad mütsid pähe ning läksime vabrikusse. Kõigepealt lattu. Silme eest võttis
kirjuks, kui palju oli seal komme, aga
giid ütles, et see on ainult ühe kuu varu.
Tsehhides tehti igasuguseid maiustusi.
Huvitav oli vaadata, kuidas tehti Draa-

koni kommi – kõigepealt oli lindi peal
roheline pehme mass, sealt võeti parajad
pätsid ja masin lõikas need kommideks.
Järgmise lindi peal oli oranž mass, siis
kollane jne, vastavalt maitsele. Lõpuks
jõudsime tsehhi, kus käsitsi komme valmistati. Ekskursioonijuht selgitas, et need
on väga kallid kommid, kõik tehakse ja
ka pakitakse käsitsi. Teistes tsehhides
pakkisid masinad ja panid paberi kommidele ümber. Ka kommivabrikus juhiti
tööprotsesse arvutiga.
Jõudsime ekskursioonilt tagasi ja
tõepoolest – hõbedane vaagen oli jälle maitsvaid komme täis. Tuleb välja,
et oligi võluvaagen. Nüüd näidati meile
suurt gloobust, kus sai nupule vajutades
jälgida, kuhu Kalevi kommid rändavad.
Teisele nupule vajutades, nägime, kust
tuleb vabrikusse tooraine, millest komme
tehakse.
Igatahes otsustas üks poiss, et tema
tuleb kindlasti suurena siia tööle.
Kuna oli koolipäev, siis tulime pärast
ekskursiooni kenasti kooli tagasi. Päev
oli väga huvitav.

sas, et kuna alevis on nii erinevaid maju, võib renoveerimisel
lähtuda igast peatänava äärsest majast
eraldi.
Kohale tuli Kasti tee 1 maja kunagine
omanik Ülo Kaasik. Ta kinnitas uue poe
vajalikkust ja rõhutas, et elu peab edasi
minema, tuleb siis uus pood varem või
hiljem, kui vastuväidete esitajad on võtnud ette venitamistaktika.
Kuna eriarvamused jäid, saadetakse
detailplaneering nüüd maavanemale järelevalveks.
Maxima esindajad rääkisid, et neil on
varemgi tulnud kokku puutuda raskete
vaidlustega, ka kohtuni välja. Jõgeval,
kus nüüd ehitus käib ja samuti Võrus on
nad lähtunud kaitsealuse piirkonna nõuetest.
Nad ütlesid, et olukorras, kus vastuväiteid pole, võib detailplaneeringu menetluse ajal juba projekteerida, aga siin
oleks ennatlik nii toimida. Hoone ehitamiseks kulub neli kuud, sisustamiseks
veel üks kuu.
Nad kinnitasid koosoleku järgses
vestluses, et arvestavad maja välisilme
taastamisel Märjamaa elanike soove, samuti peeti vajalikuks siduda krundi sügavikku jääval hoone osal puitpindu kivi ja
plekiga.
Kuuldes, et mõne aasta eest on Mär-

jamaal kogutud 800 allkirja mõne odavketi poe tulekuks kohapeale, oli see neile
üllatus.

kui töökorralduses muudatusi ei tule. Pidevalt hindu tõstes on juba praegu hulk
ostjaid lõpetanud teie poes käimise.
Vähekindlustatud elanikud teevad
oma ostud Kati poes, mis on suutnud ja
osanud kaupa müüa hinnaga, millest pensionäride rahakott üle käib. Ja autoomanikud teevad oma ostud kas Raplas või
Tallinnas.
Kaubandust peab koolis õppima, et
olla suuteline korraldama kaubamüüki.
Teil jääb nendest teadmistest vajaks. Ma
täiesti usun, et oma kemplemisega uue
poe vastu te pikendate ehituse algust.
Usun ja loodan, et Maxima kaubandusketi arendajad ei võta tõsiselt teie vastuargumente ja näevad lapsikust lahingus uue
poe vastu. Maxima poe poolt on enamik
Märjamaa ja selle ümbruse inimesi. Ja
me võidame niikuinii.
Teile soovitan oma vastuväidetest
loobuda ning vaadata ja kaaluda, mida
teha, et ka teie pood konkurentsi tingimustes ellu jääks.
Helju Unga,
kaubandustöö magister
Märjamaa Tarbijate Kooperatiivi
töötaja aastatel 1963–1985

Avalik kiri Märjamaa alevi
Pärnu mnt 31a elanikele
Mul on kurb meel, et ei saanud tervisest
tingituna lõpuni istuda Kasti tee 1 ja 3
kinnistutele korraldatud Maxima poe ehitamise avalikul arutelul 7. märtsil.
Teie olete ainukesed, kes on avaliku
väljapaneku käigus esitanud vastuväiteid
Maxima kaupluse ehitamise vastu. Esitatud väited on demagoogilised ja sulepeast välja imetud. Teie ei ole Märjamaa
alevi kauaaegsed elanikud ega ole teil
sooja ega külma, kuidas uus ehitis muudab vaateid kirikule.
Teie, kes te kõik olete otseselt seotud
Pärnu mnt 31 a majas asuva kauplusega,
püüate jalga vahele lüüa uue poe ehitusele.
Ma saan teist aru, sest vaevalt soovite
oma kauplust kinni panna. Aga seda võin
ma kindlalt väita, et ka ilma tulevase poeta peate varsti oma kaupluse kinni panema. Teie poe tegevus lõpeb nii ehk teisiti,

Kristin Riiberk ja Helerin Kristal
Valgu PK 3.–4. liitklass
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Märjamaa
Vallavalitsuse
istung
26. veebruaril
Rahandusküsimused
1. Märjamaa valla 2008. a eelarveprojekti muudatusettepanekud, II lugemine.
Esitada eelarveprojekti muudatusettepanekud läbivaatamiseks ja arvamuse
saamiseks vallavolikogu alatistele komisjonidele.
2. Hanno Schotter loobub Maarjarist
II klassi hõberistiga kaasnevast preemiast
summas 10 000 krooni ning palub selle
suunata valla laste ja noorte sihtkapitali.
– Esitada taotlus läbivaatamiseks tunnustamiskomisjonile ja seisukoha võtmiseks
vallavolikogule.
3. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete
kandmine kuludesse ja ebatõenäoliselt
laekuvate nõuete tunnistamine lootusetuks.
4. Materiaalse põhivarana maa arvele
võtmine 2007. aasta inventuuri tulemusena. – Võtta inventuuri tulemusel arvele
Hobulaiu Riksu maaüksus, pindala 5404
m2 ja Märjamaa alevis Pärnu mnt 127-5,
väikeelamumaa.
Sotsiaalküsimused
1. Hooldamise ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine seoses hooldatava
surmaga.
2. Maksta täiendavat toetust puuetega
inimestele esitatud taotluste alusel (ravimid, transpordi hüvitamine, toimetuleku
tagamine).
3. Maksta täiendavat sotsiaaltoetust
toimetulekutoetuseks eraldatud vahenditest (prillid, toimetuleku tagamine, ravimid, matusekulude hüvitamine).
4. Sõlmida üheks aastaks Märjamaa
valla sotsiaalkorteri üürileping.
Õigusosakonna küsimused
1. Pärimismenetluse alustamine.
Vallavanem
1. Lääne-Eesti Päästekeskuse ettekirjutus Märjamaa Spordihoone (Metsanurga 7) tuleohutusnõuete täitmiseks.
Ettepanek spordiklubi juhatusele
kõrvaldada puudused 11.04.2008.a. Tehtust teavitada Märjamaa vallavalitsust
14.04.2008.
Abivallavanema asendaja
1. Tunnistada korteriomandi Kasti 10-
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7 võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks, kuna 22. veebruaril
2008 toimunud avalikul suulisel enampakkumisel ei olnud ühtegi osalejat.
2. Tunnistada sõiduauto Ford Escort
võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks, kuna 22. veebruaril
2008 toimunud avalikul suulisel enampakkumisel ei olnud ühtegi osalejat.
Projektijuht
1. Märjamaa vallas Rangu külas Kahu
kinnistu detailplaneeringu algatamine ja
lähteseisukohgtade kinnitamine.
Projektijuht Lii Lember tutvustas detailplaneeringu lähteülesandeid. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagada elamukruntideks. – Nõustuda esitatuga.
Keskkonnaküsimused
1. Hanke korraldamine ja pakkumise
kutse dokumentide kinnitamine “Märjamaa valla kruusakattega ja mustkattega
teede omanikujärelevalve teostamine”
Õigusosakonna jurist Maigi Linna
tutvustas pakkumise kutse dokumente.
Vallavolikogult nõusolek saadud hanke
korraldamiseks ja seejärel eduka pakkujaga lepingu sõlmimiseks. Pakkumiste
esitamise tähtaeg 10.03.2008 kell 16,
avamine samal kuupäeval kell 16.05.
Nõustuda esitatuga, kontaktisik hanke korraldamisel keskkonnaspetsialist
Mati Erik.
2. Kooskõlastuse andmine.
AS Ragn-Sells palus nõusolekut oma
prügiveoautode liiklemiseks valla teedel,
kus on kehtestatud sõidukite massipiirang. – Anda kooskõlastus.
3. Taotluste läbivaatamine
Kuulati: keskkonnaspetsialist Mati
Erik tutvustas esitatud taotlusi, mis käsitlevad korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist või harvemat kogumiskonteineri
tühjendamist. Toimus arutelu. – Rahuldada esitatud taotlused vastavalt arutelu
tulemusel tehtud ettepanekutele.

4. märtsi istung
Rahandusküsimused
1. Eduka pakkuja kinnitamine sõiduauto liisimiseks ( kasutusrent)
Rahandusosakonna juhataja Lea Laurits ja IT spetsialist Villu Karu tutvustasid
esitatud hinnapakkumisi sõiduauto Ford
Focus 1,6 Collectsion STW liisimiseks.
Pakkumised esitasid AS SEB Ühisliising, AS Hansa Liising Eesti ja Nordea
Finance Estonia AS. Tunnistada esitatud
pakkumised vastavaks, edukaks pakkujaks kinnitada AS SEB Ühisliising.
Õigusosakonnal sõlmida kasutusren-

dileping.
Haridus- ja kultuurivaldkond
1. Lasteaiajuhatajate ettepanek
Täiendada Märjamaa Vallavolikogu
19.02.2006.a. määruse nr 86 “Märjamaa
valla töötajate palgakorralduse alused”
§4 lõikega, mis sätestab lasteasutuste
keskeriharidusega pedagoogile kõrgharidusega pedagoogi palgamäärast 10%
madalama palgamäära. Vabanenud vahendid eraldada asutustele juhifondina.
Praegu on kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi palgamäär võrdne kõrgharidusega pedagoogi
palgamääraga, lasteaiajuhatajad ei pea
seda õigeks.
Esitada ettepanek vallavolikogu hariduskomisjonile omapoolse seisukoha
väljakujundamiseks.
2. Varbola rahvamaja taotleb ringijuhtide koha suurendamist 0,55-lt vähemalt
0,7-le kohale. Rahvamajad taotlevad rahvamajade juurde 0,5 kunstilise juhi ametikoha loomist.
Praegu enam muudatusi selles osas
teha ei saa, kuna koosseisud ja palgamäärad on kinnitatud. Tegeleda ettepanekuga suunaga 2009. aastasse, selleks
tänavu juunikuuks koosseisud üle vaadata ja teha oma ettepanekud. Ettepanekute
esitamise tähtaeg 3.06.2008 haridus- ja
kultuurinõunikule, et need esitada augustikuu vallavolikogus.
4. Jooksvad küsimused
• Sipa noortekeskus taotleb ruume
Märjamaa valla Sipa kontori hoonesse,
võimalus selleks on olemas, küsimust
arutada ka vallavolikogu kultuurikomisjonis.
• Moka, Altküla ja Nõmmeotsa külavanemaks on esitatud Annika Levkoi.
• Väljatöötamisel on Märjamaa valla
õppestipendiumi maksmise kord.
Majandusosakonna küsimused
Maa- ja omandireform
1. Maa ostueesõigusega erastamine
(Titemäe maaüksus Moka külas, pindalaga 15239 m2).
2. Kinnistu jagamine, aluseks kinnistute omanike taotlused.
3. Rangu külas asuva Kooli maaüksuse (1/2 mõttelist osa) kinnistusraamatusse kandmine, riigilõiv 60 krooni.
Ehitusvaldkond
1. Ehitise kasutusloa väljaandmine:
OÜ Jaotusvõrk, Sulu külas Anni ja Annipõllu kinnistute maakaabelliin; abihoone
ja grillikoda Pärna 13, Märjamaa, JüriMihkli abihoone Keskküla külas.
Järg lk 5
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Ettekirjutusi pole, aga muresid on
Märjamaa valla lasteaedadest oli temaatilise riikliku järelevalve valimis
esimesena Märjamaa lasteaed Pillerpall, kus hinnati laste koolivalmiduse
toetamist.
Järelevalve käigus tutvuti õppeasutuse dokumentatsiooniga, analüüsiti selle
sisu, vesteldi juhtkonna, pedagoogide,
lapsevanema ja õppeasutuse pidaja esindajaga. Tutvuti õppeasutuse õpi- ja kasvukeskkonnaga ning külastati õppe- ja
kasvatustegevusi.
Kokkuvõtvalt võib õelda, et lasteaias rakendatud tugisüsteemid toetavad
koolieelikute arengut. Õppetegevuste
läbiviimisel pööratakse tähelepanu taju,
mõtlemise ja mälu arendamisele. Lapsed
oskavad analüüsida ja teha järeldusi. Logopeediline abi katab kõigi koolieelikute
vajadused. Lastele on koostatud sisukad
arengumapid ning õpetajad analüüsivad
laste arengut.
koostavad kord aastas lapse arengukirjelduse, mille annavad lapsevanemale
arenguvestluse ajal. Välja on kujunenud
hea koostöö Märjamaa gümnaasiumiga.
Lasteaia- ja kooliõpetajate koostöö toetab laste üleminekut lasteaiast kooli.
Lasteaial on välja kujunenud kindlad
traditsioonid. Lisaks lasteaias toimuvatele üritustele osalevad koolieelikud igal
kevadel maakonna laste tantsupäeval.
Tänu aktiivsetele juhendajatele ja lapsevanematele on lastel võimalus osaleda
Märjamaa Spordiklubi korvpallitreenin-

gutel, Märjamaa rahvamaja eelkooliealiste laste muusikastuudios ning lasteaia
juures tegutsevas laulu- ja mänguringis
inglise keele õppimiseks.
Suve jooksul täienevad võimalused
õues õppimiseks. Lasteaia õuealale on rajamisel loodusõpperada, mille loomiseks
kirjutatud projekti “Laste loodusõpperada Märjamaa Lasteaed Pillerpall territooriumil” toetab Keskkonnainvesteeringute
Keskus 29 547 krooniga.
Järelevalve läbiviimine on igale õppeasutusele vajalik. Tagasiside aitab analüüsida hetkeolukorda ning seada sihte
edaspidiseks. Riikliku järelevalve hinnang Pillerpalli lasteaias tehtud tööle oli
positiivne. Maavanema kinnitatud õiendis ettekirjutusi lasteaiale ei olnud.
Kõrvalseisjale võib jääda mulje, et
lasteaias on kõik korras. Siiski on lasteaial muresid, mille lahendamisele juhiti
tähelepanu riikliku järelevalve käigus.
Õiendis on ettepanek Märjamaa vallavalitsusele lasteasutuse hoone renoveerimiseks. Hoone renoveerimine toetaks
lapsest lähtuva kasvukeskkonna kujundamist rühmades.
Lisaks käesolevale õiendile on ettekirjutusi hoone renoveerimiseks teinud
korduvalt Tallinna tervisekaitsetalituse
Raplamaa osakond ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ning turvavalgustuse paigaldamiseks Lääne-Eesti Päästekeskus.
Volikogu poolt 2005. aastal kinnita-

tud lasteaia arengukavas on ettekirjutusi
arvestades välja toodud renoveerimistööde pingerida. Lasteaia hoone avati
1973. aastal. Hoonel on vahetatud katus
ja 2003. aastal renoveeriti lasteaia köök.
2008. aasta sügisel saab lasteaed vastu
võtta pea 40 last. Ligi kahe rühma jagu
nendest on sõimeealised. Kahjuks ei taga
amortiseerunud kommunikatsioonisüsteemid, remontimata tualettruumid, soojustamata põrandad ning vanad uksed ja
aknad lastele tervisekaitse nõuetele vastavat kasvukeskkonda.
Haridus- ja teadusministeeriumi ning
Märjamaa vallavalitsuse vahel on sõlmitud leping summas 1 900 000 krooni Pillerpalli lasteaia renoveerimiseks ja uue
osa projekteerimiseks. Lepingu täitmise
tähtajaks on 10.12.2008.
Lasteaed avatakse puhkuste järel laste
vastuvõtuks 4. augustil, seega tuleb lasteaia renoveermist alustada juba mõne kuu
pärast. Hoone üldine seisukord nõuab renoveerimistööde jätkamist ka järgnevatel
aastatel. Vabariigi valitsuse määruse kohaselt saab kohalik omavalitsus taotleda
toetust lasteaiakohtade loomiseks ja lasteaedade renoveerimiseks, mis annaks
võimaluse jätkata edaspidigi Pillerpalli
lasteaia jaoks vajalike renoveerimistöödega.
Ene Mätas
Pillerpalli lasteaia juhataja

Ettevõtlikud mehed nautisid lõõgastuspaketti
29. veebruaril pakkusid Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse (MEPÜ)
naisliikmed välja lõõgastuspaketi ettevõtlikele meestele. See tähendab, et naised tegid meestele peo välja.
Kutsel seisis: “Teid ootab lõõgastav
õhtu kauni aedlinnaku kubistlikus tööstusstiilis konverentsi- ja puhkekeskuses (Tehnika 11). Teie päralt on keskuse kõrgeima
korruse saal, kust avaneb kaunis vaade lähiajaloolisele väärtusmaastikule.”
Sarnases stiilis pakkumisi ümbritseb
meid iga päev. Toreda kontrastina ahvatlust tekitavale sõnastusele on aga “konverentsi- ja puhkekeskuse” ehk tänase
vallamaja ehk endise EPT suur saal, mille sisekujunduses on aeg justkui peatunud ja kannab endas mälestust ajast, kui
Märjamaa EPT oli suur ja tugev ettevõte. Lähiajalooline väärtusmaastik on aga

peamaja taha jääv tootmispiirkond.
Lõõgastuspakett sisaldas tasuta sisse
pääsu meestele, temast lugupidavat saatjat kogu õhtu jooksul, piisavat kehalist
koormust Riki bändi muusika saatel ja
lõõgastavaid harjutusi nii kehale kui hingele. See tähendas, et mehed pandi tegutsema.
Esmalt tuli neil teha teismelistele
tüdrukutele diskosoeng. “Mehed ülla
tasid, hakates vastu vaidlemata tegutsema. Tulemust me ei hinnanud, aga kõik
said hakkama ja meeste silmad särasid
soenguid tehes,” kirjeldas ürituse mõtte
algataja Natalia Lüllma. Veel tuli valmis
tada kaart, kasutades liimi ja kataloogidest võetud pilte. Samuti tuli ära arvata,
milliseid esemeid pantomiimi abil esitati. Need tegevused valmistas ette Marju
Teekivi. Heli Lints mängis koos mees-

tega värvikalt läbi blondi sekretäri tööintervjuu. Lõpuks kanti ette laul, millest
võiks saada MEPÜ hümn. “Kuhu küll
kõik mehed jäid?” sõnad olid kohandatud
MEPÜle vastavaks.
Natalia Lüllma oli rahul, et mehed
täitsid etteantud ülesandeid mõnuga ja
võtsid kõike kui lõõgastust. Tagasiside
korras andis üks naine teada, et tema
mees lõõgastus igatahes täielikult. Seda
lubas ka kutsekaart: puhanud mees on
toimekas, et uusi ideid ellu viia.
Kuna algul registreerus õhtule vähe
osavõtjaid, tekkis Lüllmal mõte, et taolisi
üritusi tasuks edaspidi korraldada laiemale ringile ja sihtgrupiks võiksid olla
ka need, kes alles kaaluvad ühendusega
liitumist. Siis näeksid nad MEPÜ tegevuse meelelahutuslikumat poolt, mille teine
külg on koolitused.
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Tüdrukute nädal Muumi lasteaias
Muumi lasteaias toimus tüdrukute nädala
raames palju toredaid üritusi: tüdrukute
lemmikmänguasjade näitus, tikuvõileibade valmistamine, moedemonstratsioon,
voolimismassist kaelaehte valmistamine
koos üllatuskülalise Eve Burmeistriga ja
vahvlite küpsetamine.
Muumiplikad
Millest küll tehtud on väikesed tüdrukud?
Nii aegade algusest ikka on küsitud.
Muumiplikad on tehtud rõõmust
ja voolavast värskest kevadvee sõõmust,
tehtud nad soojast ja mõnusast päikesest
ja igast suvisest lillest väikesest,
tehtud nad kuldse kuukiire ilust
ja sügisesest tuulest – vilust,
tehtud nad
lõõmavast, kuumavast tulest
ja pehmest, kargest talvisest lumest.
Ülle Viipsi tekst ja foto

Muumi lasteaia tüdrukute moedemonstratsioon.

Algus lk 3
4. Projekteerimise tingimuste väljaandmine: elamu laiendamine Rohu 10,
Märjamaa.

selleks eelnevalt esitada vallavalitsuse
liikmetele Aleksander Kochi avaldus
enampakkumisel osalemisel; enampakkumise komisjoni protokoll; selgitus, mis
annab võimaluse enampakkumise tulemuste muutmiseks Märjamaa valla vara
valitsemise, kasutamise ja käsutamise
korra alusel.
3. Loodna mõisa ait-kuivati kinnistu
võõrandamise ettevalmistamine.
Kuna tegemist on kinnistu võõrandamisega, siis tuleb pöörduda vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni ja
vallavolikogu poole selleks nõusoleku
saamiseks.
Kinnistul oleva ait-kuivati seisukorra
hindamiseks ja müügihinna määramiseks
moodustada komisjon koosseisus Helgi
Tammaru, Evelyn Mänd, Mati Erik, hindamistulemused esitada 11. märtsi 2008
vallavalitsuse istungile.

Sotsiaalküsimused
1. Suunata kaks last Vana-Vigala õpilaskodusse, kulud tasuda käesoleva õppeaasta lõpuni.
2. Sõlmida üürileping 4.03–3.04.2008
kahele Vilniuse Tehnoloogia Kooli sotsi
aaltööd õppivale üliõpilasele, kes on siin
praktikal.
Õigusosakonna küsimused
1. Metos AS vaidlustab Märjamaa
vallavalitsuse 22.01.2008.a korralduse
nr 70, millega Bestmark Suurköökide
Aktsiaseltsi pakkumine Märjamaa rahvamaja kohvik-baari köögiseadmete ostmisel tunnistati vastavaks ning ettevõte
kinnitati ühtlasi ka edukaks pakkujaks,
kuid nende pakkumises ei olnud täidetud
hankedokumentide punktis 7.3 nõutud
tingimusi.
Tunnistada vallavalitsuse 22.01.2008
korraldus nr 70 kehtetuks ning kinnitada
edukaks pakkujaks Metos AS, kuna tema
poolt olid täidetud kõik hankedokumentides nõutud tingimused.
2. OÜ Kuuda Hooldekodu võõrandamise korraldamine.
Vallavalitsuse liikmete ettepanekul
küsimus päevakorrast välja jätta, seda
arutada 11. märtsi vallavalitsuse istungil,

Projektijuht
1. Märjamaa alevis Liiva 27/Kruusiaugu kinnistu, Märjamaa vallas Rangu
külas Kahu kinnistu ja Sipa külas Nurme
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.
Mitte algatada keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist, kuna kavandatav planeerimistegevus eeldatavalt
ei mõjuta Natura 2000 võrgustiku ala,
kaitseala, hoiuala, püsielupaika, kaitstava
liigi elupaika või kaitstavat looduse üksi-

kobjekti. – Nõustuda esitatuga.
2. Märjamaa vallas Orgita külas Viilumäe kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu
jagamine elamukruntideks.
Täpsustada detailplaneeringu lähteülesandeid juurdepääsuteede osas elamukruntidele. Edasi menetleda 11. märtsi
vallavalitsuse istungil.
Keskkond
1. Taotluste läbivaatamine
Keskkonnaspetsialist tutvustas esitatud taotlusi, mis käsitlevad korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumist või harvemat
kogumiskonteineri tühjendamist. – Rahuldada esitatud taotlused vastavalt arut
elu tulemusel tehtud ettepanekutele.

Huvilised saavad nüüd
Meinhard Uustalu raamatut
“Haimre – Märjamaa piirkonna minevikust” soetada
järgmistest kohadest:
- Märjamaa, Haimre ja
Valgu raamatukogudest
- Raplast Nädalise toimetusest
- posti teel – täpsemad juhised www.velise.ee
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Joan Miró looming inspireeris mudilasi
Orgita Midrimaa lasteaia lastel oli eelmine nädal kunstinädal, mille raames õpiti
tundma Hispaania tuntumate kunstnike
esiviisikusse kuuluva Joan Miró (1893–
1983) loomingut, käidi Kunstimuuseumis tema näitust vaatamas ja pandi lasteaias välja oma pildid, mis valminud
Miró-ainetel.
Õpetaja Piret Kukk tegi esmalt Tammetõru rühmas esitluse kunstniku loomingust, lapsed jutustasid, mis tunded
tekivad tema pilte vaadates ja otsisid
töödes olevaid korduvaid kujundeid. Nad
olid nii tähelepanelikud, et avastasid ühe
Käsna-Kalle moodi tegelase, kes hiljem
leidis koha ka nende piltidel.
KUMUs oli lastel huvitav eakohane
ekskursioon, mis kinnistas teadmisi Miro
elust ja loomingust. Õpetajate Piret Kuke
ja Virve Toimetaja sõnul jäid lapsed nähtuga väga rahule.
Oma lasteaias korraldas Tammetõru
rühm pärast Mesilaste rühmale esitluse,
jutustades koridori seinale riputatud piltide juures kunstniku elust ja loomingust.
Muide, mõnedki tööd olid reprode põhjal
tehtuna saanud kunstniku käekirjale vägagi sarnased.
Vabariigi aastapäeva eelsel peol ka-

Riin Oviir on laua
tennises jõudnud
Eesti paremikku
8. ja 9. märtsil selgusid Tallinnas Kristiine Spordihoones Eesti meistrid lauatennises üksik- ja paarismängudes. Valgu LTK
Pingo sportlased võitsid kokku seitse medalit (1 kuld + 3 hõbedat + 3 pronksi).
Kui klubi mängijad Karin Lindmäe,
Sergei Manturov ja Rein Lindmäe on
juba ,,staažikad’’ medalivõitjad, siis alles
juunioride klassi kuuluv Riin Oviir võitis oma esimese medali individuaalsetel
meistrivõistlustel täiskasvanute seas.
Koos Kadi Pärnaga (Maardu LTK)
võitis Riin Oviir naispaarismängus
pronksmedalid. Poolfinaalis tuli neil vastu
võtta kaotus hilisematelt võitjatelt Karin
Lindmäe – Kätlin Latt (Tallinna Kalev).
Üksikmängus saavutas Valgust sirgunud
noormängija Riin Oviir 6. koha, millega
kinnitas oma kuulumist Eesti paremikku.
Allar Oviir

Midrimaa lasteaia Tammetõru rühma lapsed tutvustavad Mesilaste
rühmale tuntud Hispaania kunstniku Joan Miró loomingut.
sutati Midrimaal samuti laste joonistuste
põhjal kokku pandud slaidiprogrammi
pealkirjaga “Linnutiivul üle Eestimaa”,
mis jooksis kontserdil laulude ja tantsude
vahepalana.
Alanud nädal on Midrimaal emakee-

lenädal. Selle raames kasutatakse ära
Tammetõru rühmas vabatahtlikuna töötava prantsuse noormehe oskusi. Nädala
jooksul koostatakse väike eesti-prantsuse
sõnaraamat, milles nii pildid kui kahes
keeles sõnad juures.

Sumomehed olid võidukad
8. märtsil tähistas Kristjan Palusalu Spordikool 20. korda kahekordse olümpiavõitja Kristjan Palusalu sünnipäeva noorte maadlusvõistlustega. 10. märtsil täitub
100 aastat Eesti olümpiasangari sünnist.
Seekord oli kohal 120 noormaadlejat
17 klubist. Maadlejate vanusepiiranguks
oli 1995. sünniaasta ja nooremad. Ainult
kehakaalus 66 kg võistlesid 1990.a sündinud ja nooremad.
Maadlusklubi Juhan oli esindatud
kaheksa maadlejaga. Esikohale õnnestus
tihedas konkurentsis end võidelda ainult
Karro Kuusbergil (kehakaalus 42 kg).
Pronksmedali said kehakaalus 47 kg Ardo
Pajur ja 66 kg Karlis Kaldma. Tublid olid
ka 5. Kohale tulnud Kristo Kaljumaa (29
kg) ja Kristjan Erm (32 kg). Kurvalt lõppes see võistlus möödunud aastal nende
võistluste parimaks maadlejaks tunnistatud Markos Merisalul, kes hakkas kindlas
võiduseisus üritama uut võtet ning langes
omast võttest selili.
Nii tuli ühel kindlal esikohapretendendil asjad kokku pakkida ja võistlusi
pealt vaadata, kuid noormehele oli see
kindlasti hea õppetund enne järgmisel

nädalavahetusel toimuvaid Eesti meistrivõistlusi.
Samal ajal peeti Lääne-Virumaal Vinnis esimesed maaspordiliidu Jõud meistrivõistlused sumomaadluses täiskasvanutele. Et viimase aja maadlus on hakanud
kohati meenutama natukene sumomaadlust, siis otsustasime ka sellel alal nelja
mehega õnne proovima minna.
Mehed võistlesid neljas kehakaalus: 85 kg; -115 kg; üle 115 kg ja absoluutkaal.
Ning peale selle on veel meeskondlik turniir, kus ühe võistkonna kolm meest kohtuvad teise kolmemehelise võistkonnaga.
Meie mehed osalesid kehakaalus -115
kg , kus esikoha võitis Rait Thomberg
ja kolmanda koha Andrus Spiridonov.
Rainer Koppel oli samas kehakaalus 5.
Kehakaalus üle 115 kg võitis Madis Sihimets 3. koha.
Meeskondlikul turniiril osales viis
meeskonda ja seal olid MK Juhani mehed
ülekaalukalt esimesed.
Harri Koiduste
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Märjamaa Vallavalitsus pakub tööd
• kalmistu heakorratöölisele,
kelle ülesandeks on heakorra- ja hooldustööde tegemine Märjamaa kalmistul
(koristamine, riisumine, niitmine). Töö
on hooajaline, kestvusega seitse kuud,
sobiv nii mehele kui naisele.
Avaldus palume esitada hiljemalt 28.
märtsiks 2008.a aadressile Tehnika 11,
Märjamaa 78301, märksõnaga “Heakorratöölise konkurss”.

• ehitus-remonditöölisele,
kelle põhiülesandeks on väikesemahuliste ehitus- ja remonditööde (sh santehnilised ning elektritööd) teostamine.
Sobival kandidaadil on erialane kvalifikatsioon ja/või pikaajaline töökogemus,
“lahtised käed ja kuldne süda”. Nõutav
on iseseisvus ning korrektsus tööülesannete täitmisel. B-kategooria autojuhiloa
omamine on soovitav.
Avaldus, elulookirjeldus ja haridust
tõendava dokumendi koopia palume
esitada hiljemalt 28. märtsiks 2008.a
aadressile Tehnika 11, Märjamaa 78301,
märksõnaga
“Ehitus-remonditöölise
konkurss”.

• ehitusspetsialistile,
kelle ülesandeks on ehitustöö planeerimine, korraldamine, koordineerimine,
hindamine ja järelvalve teostamine.
Sobiva kandidaadil on ehitusalane
haridus, hea organiseerimis- ja koostöövõime ning eelnev töökogemus ehitusvaldkonnas.
Spetsialistina näeme töötamas inimest, kes on teenistusülesannete täitmisel iseseisev, korrektne, loov ja algatusvõimeline.
Avaldus ja elulookirjeldus palume
esitada hiljemalt 28. märtsiks 2008.a
aadressile Tehnika 11, Märjamaa 78301,
märksõnaga “Ehitusspetsialisti konkurss”.

• teede-spetsialistile,
kelle ülesandeks on valla teede ja tänavate projekteerimise, ehituse, remondi, hoolduse ja järelvalve teostamise
korraldamine.
Sobival kandidaadil on tee-ehitusalane haridus, hea organiseerimis- ja koostöövõime ning eelnev töökogemus teeehitusvaldkonnas.
Spetsialistina näeme töötamas inimest,
kes on teenistusülesannete täitmisel ise-

Jaanus Ermanni haikud
Kas peatub me pall,
kui ta paagis otsa saab
nafta ning gaaski?
Rotiaasta alguseks
kollase maa rott kõrveelanik - laekus
kliimasoojasse.
MIS? - kas me põssa
lahja lobiga kuivand ?
Ei, meil on nüüd rott.

seisev, korrektne ja algatusvõimeline
ning tunneb kehtivaid õigusakte.
Avaldus ja elulookirjeldus palume
esitada hiljemalt 28. märtsiks 2008.a
aadressile Tehnika 11, Märjamaa 78301,
märksõnaga
“Teedeshitusspetsialisti
konkurss”.

• tehnilisele sekretärile,
kelle ülesandeks on dokumendihaldus, andmesisestus, koosolekute ja nõupidamiste protokollimine, valla üritustel
abistamine, vallaelanike tehniline teenindamine.
Sobival kandidaadil on:
- erialane haridus ja/või eelnev töökogemus
- eesti keele oskus kõrgtasemel ning
kahe võõrkeele oskus suhtlustasemel
- väga hea arvuti kasutamise oskus
(teksti-, tabeltöötlus- jt programmid)
- bürootehnika kasutamise oskus
Spetsialistina näeme töötamas inimest, kes on teenistusülesannete täitmisel kohusetundlik, korrektne ja täpne
ning suhtlemisel abivalmis.
Avaldus ja elulookirjeldus palume
esitada hiljemalt 28. märtsiks 2008.a
aadressile Tehnika 11, Märjamaa 78301,
märksõnaga “Tehnilise sekretäri konkurss”.

RAPLA TÄISKASVANUTE
GÜMNAASIUMI
Sõbrapäevaks
Hää semu ikka,
pinguta palju tahad,
parem kui paha.
Lapsemeelne, kevadkeelne
Lund enam peagu pole,
Metsa tänav sopane ja kole,
läbi saamas tali seegi ,
lumemeest ei ehitanud keegi.
Porine peavõlvini ,
kuigi saapad põlvini ,
koid said süüa vatitekki,
akna taga puutumata pekk-ki.

Märjamaa noortekeskuses
* 15. märtsil Keskkonnateemaline meisterdamispäev. Kell 14.00-20.00
* 18. märtsil alustab seiklusring kell 16.00.
Oodatud on 12–15aastased noored. Ringi juhendab Meelis Koks.

VILISTLASÕHTU
laupäeval, 5. aprillil kell 18
Rapla Kultuurikeskuses.
PIDULIK AKTUS,
järgneb
PEOÕHTU.
Pilet eelmüügist koolis 150 kr
või ülekandega Ühispanga a/a
10010234189010 (Mari Sepp),
selgituseks kooliaegne nimi,
lõpetamise aasta.
Eelregistreerimine lõpeb
31. märtsil.
Pilet kohapeal 200 krooni.
Info ja osavõtu soovist teatamine
kool@raplatg.edu.ee,
tel 489 4197, 5647 3488
(Kristi Luik)
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Velise Kultuuri ja Hariduse Selts jätkab tegusalt
Velise Kultuuri ja Hariduse Selts (VKHS)
tuli kolme aasta eest “pildile” kohe suurte
tegudega, aga selleks juriidilist “keha”
vaja oligi, et 1905. aasta sündmusi ja
Velise Vabariigi loomist nii mastaapselt
tähistada, nagu see ette võeti. Nimetagem menukat lavastust “Tulevarjud” ja
ajalookonverentsi.
2006. aastal keskenduti Ants Lauteri
mälestuskivi rajamisele tema sünnikohas,
peeti näitlejale pühendatud mälestuskonverents ja anti välja esimene Ants Lauteri
näitlejapreemia.
“Nii võimas meie minek ei olnud, kui
alguses, kui üle nädala meist lehes kirjutati,” ütles seltsi esimees Jürgen Kusmin
2007. aasta kohta. Aga tegelikult pole
põhjust häbeneda, sest selts on jätkuvalt
tegus. 2007. aastal uuendati Velise õpperaja tähistust. Algas Sulu külakeskuse
renoveerimine, mille jätkamiseks on
esitatud projekt PRIAle, aga veel pole
teada, kas see rahastatakse. Selts oli
abiks Velisemõisa külade kokkutuleku
korraldamisel, valmis VKHS toimetiste
3. vihik, oli Sulu küla jalgrattamatk, seltsi kaasabil kirjastati Meinhard Uustalu
raamat “Haimre – Märjamaa piirkonna
minevikust”
Tänavu jätkub külade koostöö.
Tihedalt tegutsevad ümbruskonnas Velise, Velisemõisa ja Sulu küla koos oma
väiksemate “satelliitküladega”, sellesse
ringi on astumas ka suurem keskus Valgu. Jätkub Sulu külakeskuse renoveerimine, antakse välja toimetiste 4. ja 5.
vihik, tähistatakse Valgu vabatahtliku
tuletõrje aastapäeva. Antakse välja seltsi
II preemia.
Sisukat ülevaadet ilmestas hästi
kokku pandud slaidivalik kolme aasta
tegemistest. Et ollakse õigel teel, kinnitas Kusmini lause: “Ükski senine projekt
pole miinusesse jäänud, mis annab jaksu
edasi minna.”
Seni oli juhatus kolmeliikmeline,
nüüd otsustati ringi laiendada. Uues juhatuses on senised eestvedajad Jürgen
Kusmin, Kalev Tihkan ja Mikk Vaarmann, kellele lisandusid tegusad naised
Aile Pajula (Sulu ja Jõeääre külavanem)
ja Meida Oidram (Velisemõisa, Mäliste
ja Aravere külavanem).
Koosolekul jäi vastuseta küsimus,
kas selts annab tänavu taas välja Lauteri
(näitleja)preemia või laiendada valdkonda – kohapealt on pärit ka spordimees
Lurich ja kunstnik Ants Laikmaa. Kolme

Ülo Vooglaid rääkis Velise Kultuuri ja Hariduse Seltsi üldkoosoloekul igihaljastel kasvatus- ja haridusteemadel.
“L-i” hulgast teeb
oma valiku juba
uus juhatus.
Velise KHS on
oma üldkoosolekuil ikka pakkunud
aruandele
lisaks
ka midagi harivat.
Seekord
kõneles
sotsiaalteadlane
Ülo Vooglaid, kelle
esinemine keskendus haridusele. Professor kõneles lapse
arengu etappidest
ja kordas üle kasvatuse põhitõdesid. Ta
kritiseeris riiklikku
õppekava,
mis
valmistab lapsi ennekõike ette gümnaasiumi lõpueksamiteks ja ülikooli
astumiseks.
“Pedagoogilised
probleemid on igihaljad, arutage neid
edasi, teema väärib
seda,” tõdes Ülo
Vooglaid oma esi
nemist lõpetades.

Mees,

rõõmusta oma naist
ja kingi talle uued

Glaskeki aknad!
Märtsis kehtivad Glaskekis

erihinnad:

• PVC- akendele
• Puit- ja puitalumiiniumakendele

Küsi kindlasti hinnapakkumist ja veendu ise!
Kiirusta, sest kõik, kes soetavad aknad enne
14. märtsi saavad kingituseks ajakirja Anne,
Kodukirja või Jana aastatellimuse.

Head naistepäeva Teile kõigile!
Kampaania tingimused kodulehelt.
Müügiesindus Raplas: Tallinna mnt 16
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Keelatud prügi põletamine seab tervise ohtu
Kui paljud meist võivad kätt südamele
pannes öelda, et nad pole ahjus põletanud kilekotte, terapakke, plasttopse ja
–pudeleid või laste mähkmeid? Ilmselt
vähesed.
Kuna inimeste keskkonnateadlikkus on tänaseks suurenenud, küsivad
paljud nüüd aina sagedamini, mida tohib ja mida ei tohi ahjus põletada?
Koduahjus ei tohi põletada plastpudeleid (eriti PVC-st tehtuid, kuna põletamisel moodustab PVC-s sisalduv
kloor kõigi ainetega keemilisi ühendeid,
näiteks mürgise metüülkloriidi ning vesinikkloriidi, mida leidub happevihmades)
ja muid plastijäätmeid. Lubamatud tooted põletamiseks on ka näiteks ühekordsed nõud, õlised kaltsud, immutatud puit
ning tehismaterjalid. Kõige hullemad asjad, mida pliidi alla visata, on aga mähkmed. Ka ei ole soovitatav põletada ahjus
mõttetult ja suuremas koguses paberit ja
pappi, kuna see tahmab lõõre, tekitab pigi
ja reostab välisõhku.

Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning tulealgatuseks kiletamata paberit. Plastidest
on lubatud põletada polüetüleenkilet ja
polüpropüleeni (tootel on märk “PE” või
“PP” või tekst “võib põletada”). Selliseid
jäätmeid tuleb põletada väikeses koguses
koos puudega ja kõrgel temperatuuril,
kuid teadmiseks, et ka selline kooslus põletamisel rikub ahju ja moodustab lõõride seintele paakunud kihi, mis võib sealt
maha tulla koos kividega.
Miks ei tohi koduahjudes või lõkkes
keelatud materjale põletada? Esiteks sellepärast, et jäätmete põletamisel tekib
küttekoldes ja korstnas tahm, millel omakorda on hoogsüttimise oht ning võib
põhjustada küttekolde süttimisel tulekahju. Teiseks see, et pikad süsinikuahelad,
millest enamik plastikuid koosneb, lagunevad nii ohtlikuks süsihappegaasiks,
mis lisaks võimalikule inimeste mürgitamisele võivad rikkuda kogu keskkonda
kuni osoonikihini välja. Ohutult saab sel-

liseid materjale põletada vaid spetsiaalsetes kõrgtemperatuuriga kateldes, kus
temperatuur on tavalisest kõrgem ehk
siis üle 1100ºC. Koduahjus võib temperatuur heal juhul küündida vaid 1000ºC,
aga 1100ºC küll mitte, sest vanemates
ahjudes hakkaks sellises kuumuses juba
samottkivid sulama.
Samuti ei tohi plasti jäätmeid põletada lõkkes. Miks? Kuna tahm ja dioksiinid mis tekivad põlemisel langevad lõkke lähedale maha ja satuvad nii sademete
kaudu põhjavette ning sealt edasi juba
inimorganismi.
Keskkonnatervishoiu
spetsialistide sõnul on üldteada, et mürgiste gaaside sissehingamine soodustab
väärarenguid ja vähki. Ühekordne mõju
pole märkimisväärne, kuid ohtlikud on
kuhjuvad mõjud, mis võivad nõrgestada
organismi üldiselt, kahjustada neere või
maksa.
Daisy Alatare
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

On alanud ettetellimine raamatule “Eesti soorajad”
Raamatu kaante vahelt võib Eesti loodusest huvitatu leida meie armastatumate
matkaradade – soo- ja rabaradade kirjelduse ja rajakaardid. Viru ja Nigula raba
ning Endla soostiku rabarajad on huvilisi
juhatanud rappa juba pea pool sajandit,
ent avastamist väärivad ka meie ülejäänud ligi 50 soorada (nimekiri kirja allosas). Rabad oma rahu ja vaikusega on
matkajaid ikka ja alati paelunud, olgu
siis Virus või Võrus, Põlvas või Paides,
Saaremaal või Setus. Raamatust saab iga
huviline valida matkamiseks just endale
huvipakkuva ja võimetekohase raja.
Soorajad aitavad väärtustada kohalikku loodust ja kultuurilugu, mille tundmine tänapäeva maailmas kipub üha enam
kaduma. Rajad sisendavad matkajale
looduskaitselist mõtlemisviisi, õpetavad
avastama looduses olevaid seoseid ja
aitavad neid seletada. Radadel saab vaadelda ja tundma õppida nii eluta kui ka
eluslooduse komponente ja nende omavahelisi seoseid.
Raamatu hind on 190 kr (koos käibe
maksu ning saatekuludega) ettetellimisperioodil 14. jaanuar – 1. mai. 2008.
Raamat on kõvakaaneline, värvitükis,
trükitud kvaliteetsele paberile – Novatech
Gloss. Raamatu planeeritav maht on 6
trükipoognat (ca 100 lehekülge; formaat

A5), kus teksti on põimitud ka meeldejäävad värvilised fotod eriilmelistest rabadest ja rabataimedest. Raamat ilmub
trükist ajavahemikus okt.- nov. 2008. a.
Kuna raamatu tiraaž sõltub otseselt
tellimustest, siis palume Teid teavitada
meid LÄHIAJAL e-maili aadressil – geotrail@hot.ee või suuroja@hot.ee või
telefonil 53-433-271 või 6-852-859 Teile
vajaminev raamatute arv.
Soorajad (nimekiri täiendamisel)
Ahunapalu-Virvissaare matkarada,
Arramäe raba matkarada, Avaste õpperada, Endla soostiku rabarajad, Harku
rabarada, Hüpassaare (Põhjavaimu) matkarada, Ingatsi matkarada, Jalase-Sõbessoo matkarada, Järvi-Suursoo–Paukjärve matkarada, Kadja raba matkarada,

Ärge andke talle raha
Märjamaa alevis liigub ringi üle keskmist kasvu pensionärist naisterahvas,
kes käib laenu küsimas. Igas peres on
laenu küsitud erinevate vajaduste tarvis.
Head inimesed on talle ka vajaliku summa andnud. Raha andjaile on vanaproua
lubanud: homme-ülehomme toon tagasi.
Kahjuks senini pole see “homme” kelle-

Kakerdaja raba matkarada, Keava raba
matkarada, Keitnõmme rabarada, Koigi
raba matkarada, Kotku raba matkarada,
Kõnnu raba matkarada, Leva raba matkarada, Loosalu–Paluküla looduse õpperada, Luhasoo looduse õpperada, Marimetsa looduse õpperada, Meenikunno raba
õpperada, Mukri raba õpperada, Nigula
looduse õpperada, Nätsi-Võlla rabarajad,
Parika raba matkarada, Paunküla mägede
matkarajad, Rannametsa–Tolkuse looduse õpperada, Riisa õpperada, Rüütli rabarada, Selisoo looduse õpperada, Seljamäe
looduse õpperada, Selli–Sillaotsa õpperada, Sõõriksoo õpperada, Teringi matkarada, Tõlinõmme matkarada, Valgesoo õpperada, Valgejärve matkarada, Viru raba
õpperada, Väätsa raba matkarada, Öördi
matkarada.

legi saabunud.
Need, kes soovivad oma laenu tõesti
tagasi saada, pöördugu tsiviilkohtusse.
Kohtus taotleda laenusumma kinnipidamist proua igakuisest pensionist.
Hagi vormistamiseks soovitan pöörduda advokaadi poole, kes oskab hagiavaldust õigesti koostada. Aga lihtsam
variant on – ärge andke talle raha.
Elvine Hein
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Valgu eakate esimene veerandsada
Valgu eakate klubi kauaaegne eestvedaja Linda Rehe on tänaseks küll aktiivsest klubitööst kõrvale tõmbunud,
kuid teab täpselt rääkida toimunust,
sest on hoolega kroonikat pidanud.
Pensionipõlves on aega elule tagasi vaadata, mõelda, mida teha või kuhu
minna. Tihti tuleb saatuse tahtel nii mõnelgi eluteed jätkata üksinda. Igapäevane elu muutub igavaks, rõhuvaks. Selle
lohutuseks on meeldiv, kui eakaaslased
tulevad kokku ja vahetavad mõtteid, millega tegelda. Selliselt möödub aeg kiiresti, mõtisklusi jätkub. Noor olles ei mõista
vanema inimese tundeid.
Nii see algas
25 aasta eest liikusid Valgus kuuldused, et Velise eakad tegutsevad koos,
käivad teatris, ekskursioonidel, peavad
sünnipäevi jne. Nende eestvedajaks oli
Adam Kirsipuu. 1983. aasta algul arvas
Valgu sovhoosi parteisekretär Anne Laidvee, et ka Valgus on aktiivseid eakaid ja
koos naiskomisjoniga otsustati kutsuda
kõik Valgu sovhoosi pensionärid kokku.
Igaühele saadeti kutse tulla 29. jaanuaril
1983 kell 19 Valgu kooli saali. Valgus sel
ajal veel klubi ei olnud, see ehitati ja avati alles 1987. aasta 4. oktoobril.
Igale kutsele oli kirjutatud salm. Minu
omal oli: “Tee, mida suudad, anna, mis
anda, aita, kus saad, ole, kes oled, täna
veel jõuad.” Seda olen ka püüdnud täita.
Sel õhtul valiti pensionäride eestvedajaiks Aglaida Vainu, Linda Reeder ja
Linda Rehe. Mina kui kõige noorem jäin
esinaiseks, teised kaks olid kokkusaamisi
korraldades tublid abilised.
Avaõhtul esinesid meile Valgu õpilased, mängis orkester Tiia Burmeistri
juhendamisel. Ka edaspidi tuli ta meie
õhtutele tantsuks pilli mängima ja õpilastega esinema.
Teatriskäigud ja huvireisid
Hakkasime aktiivselt teatris käima.
Esimesed käigud olid Pärnusse, hiljem
ka Tallinna. Tähistasime jubeleid. Siis tulime mõttele minna külla Maidla lastekodu lastele. Pensionärid ei lähe külla tühja
käega ja esimese tegevusaasta sügisel
kooti sokke-kindaid. Olime 1984. aaasta
18. jaanuaril kui hilinenud näärivanad,
kellel kaasas ka riideesemeid ja maiustusi. Lastekodu direktor Aino Raadik oli
väga tänulik meie heatahtlikkuse üle. Nä-

Tantsivad Valgu Vallatud.
gime laste rõõmu.
Kevadel tuli lastekodu pere meile külla. Nad andsid kontserdi, kaasas sületäis
roose vanaemadele tänutäheks, et olime
neid talvel rõõmustanud.
1984. aasta kevadel külastasime Sillaotsa koduloomuuseumi, kus kohtusime
Aadu Parnabasega. Tutvusime tema sünnikodu pargis kasvavate puude, põõsaste
ja lilledega, ruumides tarbeesemetega,
mida kasutasid eelnenud põlved. Käisime ka Velisel, kus Aadu rääkis 1905. a
sündmustest.
Aadul oli palju teadmisi ja nii palusin teda meie ekskursioonijuhiks. Juunis
sõitsime Järvamaale, tagasiteel külastasime Mahtra muuseumi.
1984. a detsembris külastasime Valgu
sovhoosi direktori Jaan Ausi koduloomuuseumi, kus saime näha vana aja tarbeesemeid.
1985. a juunis sõitsime mööda Rapla
rajooni asulaid ja ettevõtteid.
Palju rõõmu tõid meie kokkusaamistel külalised. Tervishoiust kõnelesid

dr Lauri Märjamaalt ja Taimi Kamarik
Valgust. Meid rõõmustasid näitlejad Liia
Laats, Karl Kalkun ja Lauri Nebel. Kohalikud huumorimeelsed noormehed Enno
Läänaru ja Tiit Oidram naerutasid meid
20 aasta eest Velise peol estraadipaladega. Ka me ise esitasime naljapalu, et
oleks naeratavaid nägusid, mis unustaksid vanaduse.
Hakkame laulma ja
sõprusklubidega kohtuma
Oli soov laulmisega aega veeta, sest
tähistasime oma kokkusaamistel ka sünnipäevi. 1984. a puhkeõhtuks veeretasin
kokku viiesalmilise “Pensionäri mõtiskluse”, mida laulsime viisil “Tule ääres
istun mina”.
Esimesed pensionärid, kes soovisid
meiega sõprussidemeid luua, olid Rap
last. Nad tulid meile külla 23. märtsil
1985. Kohtusime Velisel. Külalised esinesid kontserdiga “Videvikutund”. Sama
aasta juulis kutsuti meid Raplasse ja siit
algas suhtlemine teiste sõprusklubidega.

VALGU PENSIONÄRID ANNAVAD TEADA:
TÄHISTAME OMA TEGEVUSE 25. AASTAPÄEVA
16. MÄRTSIL KELL 13.00 VALGU RAHVAMAJAS.
OOTAME KÕIKI VALGU JA ÜMBERKAUDSETE
KÜLADE PENSIONÄRE PEOST OSA SAAMA!

12. märts 2008
Järgmine kokkutulek oli Valgus 1986. a
7. juunil. Eelnevalt olid kohtunud Järvakandi, Sipa, Rapla ja Valgu eakad. Kutsusin juurde ka Vigala ja nii kohtusidki igal
aastal viis sõprusklubi. 24. kokkutulek oli
5. mail 2007 Vigalas. Iga kord liigub kaasa kadakapuust känd, mille sees kirjaleht
loeteluga, millal ja kus oleme kohtunud.
Meie rõõmuks tuli Külli Ovir kõrgkooli lõpetamise eel 1986. a alguses Valgusse
praktikale. Rääkisin temaga ja ta nõustus
meile laule õpetama. Juba 1. märtsil 1986
oli esimene esinemine Velisel, kus saime
ka lauluklubi sõbrad Vigalast.
Esimesel esinemisel oli meid naisansambli jagu, aasta lõpuks juba nelja häälerühmaga 19-liikmeline segakoor, mis
hiljem sai nimeks Linda. 1986. a sügisest
hakkasime lauluproovidel käima üks kord
nädalas. Nii kogunes aastas lauluharjutusi 40–45 korda. Külli valis repertuaari,
mis sobis meie eale.
Palju väljasõite
Meid kutsuti külade kokkutulekutele.
Osalesime maakonna memme-taadi pidudel. Esimesel kokkusaamisel 1986. aasta
suvel Kaius küll osalesime, kuid veel ei
esinenud. Järgmisel aastal Vigalas juba
laulsime. Kolmas kokkusaamine oli 28.
mail 1988 Valgus. 2007. a juunis toimus
Eidaperes 22. memme-taadi pidu ja Valgu eakad on osalenud iga kord.
1989. a 11. juunil oli Tallinnas lauluja tantsupidu, kus olid koos eakate lauluklubid üle Eesti. Osalesime meiegi ja
Külli Ovir juhatas seal ühendkoori.
Võtsime osa Rapla rajooni vaimulikust laulupäevast 1991. a 16. juunil. 14.
juunil 1992 laulsime Velisel teleteatri
etenduse “Soo” võtetel. 3. märtsil 1992
külastas meie proovi rootslane Carl-Axel
Christersson, kes tegi sissekande kroonikasse. 9. märtsil 1996 oli raadiolindistus
Vikerraadiole Valgu klubis meie lauludest.
21. nov 1998 kohtusime Märjamaal

ajalehe Videvik peatoimetaja Ants Tammega, esines kvartett Vanad Sõbrad ja
Lembit Sibul, meiegi esitasime kaheksa
laulu.
Kui oli veel kombeks käia valimiste päeval laulmas, esinesime Haimres
ja Varbolas. Oleme laulnud Velise kalmistul surnuaiapühal, mitmel aastal
hingedepäeval ja jõulukontserdil Velise
kirikus, lõikuspühal Märjamaa kirikus ja
mitu korda sealses kogudusemajas jõulukontserdil.
27. juulil 1997 osalesime Saaremaal
Taritu laulupäeval.
Ilusad mälestused jäid eakate aastast,
kui Märjamaa vald 1999. aasta juulikuus
korraldas Palivere mõisas kolmepäevase
laagri, kus kohtusid Loodna ja Märjamaa
eakad. Kõik said suure elamuse, mõni lisas lahkumisel, et tunneb end kümme aastat nooremana.
Meid kutsus osalema vallavalitsuse
sotsiaalnõunik Virve Priimats, kes oli
meile juba varem mitmeid toredaid esinemisvõimalusi pakkunud ja korraldanud ka väljasõite Tallinna, et osa saada
pensionäridele mõeldud kontsertidest.
Meil on olnud rohkesti kohtumisi ka
Keava Videviku ja Rapla Vikerkaare eakate klubiga. Rapla segakooriga Härmaline hakkasime koos esinema ja käisime
üksteise juures laule õppimas.
Kõik need esinemised olid koos dirigent Külli Oviriga, kes jõudis meile õpetada 169 laulu. Laulsime Külliga 2004.
aasta sügiseni, siis tuli koori juhatama
Reelika Haidla. 1. märtsil 2006 sai eakate koor 20-aastaseks. 2005. aasta mais
alustasid eakad ka tantsimist, valides nimeks Valgu Vallatud.
Nende pikkade aastate jooksul on olnud kohtumisi 355 korral. 2008. aasta 29.
jaanuaril täitus Valgu pensionäride ühise
tegevuse algusest 25 aastat. Püüame ikka
edasi, kuni jätkub erksat hinge.

…paik, kus kohtuvad sõbrad

“PILA-PEETRI
TESTAMENT”

Haimre rahvamajas

Pääse 30 krooni

“Tallinn pimeduses”
Musta huumoriga vürtsitatud thriller-põnevik saab alguse aastal 1991, mil Eesti on
just deklareerinud oma iseseisvust ja sõltumatust Nõukogude Liidust. Gängsterite
kamp on valmis sepitsenud plaani kuidas
röövida riigi kullavarud – triljardi väärtuses kullakange, mis peale aastatepikkust
varjamist Pariisis nüüd rahva hurraahüüete
saatel Eestisse tagasi tuuakse.
Naiivsest elektrikust Toivost saab
kogu plaani võtmetegur, tema ülesandeks
on kogu linn kokkulepitud kesköötunnil
pimendada. Toivot, kes pole sugugi mitte
paadunud kriminaal, julgustab tööd vastu võtma tema viimseid päevi rase naine.
Mis järgneb, on põnev ja pingeline lugu,
millesse segatud lapse sünd, pimedus,
poliitika ja üle kõige – armastus.
Film esilinastus Toronto festivalil,
seejärel sai sellest ootamatu publiku lemmik Sundance’il ning lõpuks pärjati teda
1994. aastal Hõbealeksanderi auhinnaga
Thessaloniki filmifestivalil Kreekas.
Filmi lavastas aastal 1993 ameerikas
resideeruv Soome lavastaja Ilkka Järvilaturi, stsenarist Paul Kolsby ja operaatoriks meie oma mees Rein Kotov.
Näitlejatena astuvad filmis üles
Ivo Uukkivi, Jüri Järvet, Enn Klooren,
Peeter Oja, Tõnu Kark, Väino Laes ja
paljud teised tuntud Eesti näitlejad.
Film on eesti keeles ingliskeelsete
subtiitritega.

Varbola rahvamajas,
laupäeval 15. märtsil kell 20.00

NAISTELE PÜHENDATUD

PIDUÕHTU
JÜRI HOMENJA
Vahepalad ÜLLATUSESINEJATELT

August Kitzbergi naljamäng

Lavastaja Mait Raudsepp
Etenduse juht Anne Pindre

FILMITUTVUSTUS

Meeli kütab üles lembelaulja
Linda Rehe

EMAKEELEPÄEVAL
reedel, 14. märtsil kell 19
Velise seltsimajas

Koeru Huviteatri esituses.
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15. märtsil kell 20.30

PEOÕHTU
ansambliga Umbluu
Moesõu & õnneloos
Pääse 60.Sõbrad, nalja saab teatrikuul!

Rahva tungival soovil mängitakse
Varbola teatritrupi etendust
“Eesti Vabariik läbi aja”
Pilet 100 krooni,
õpilased ja pensionärid 75.NB! Alaealistel lubatakse pärast 23.00
peol olla vaid lapsevanemaga
Laudade broneerimine tel 50 27 322
Söögikest ja märjukest pakub
PIRETI BAAR
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Pastor Meder
VANAD FOTOD
Kui 1905.–1906. aasta sündmuste ajal
halva kuulsuse omandanud pastor Gotthard Haller 1910. aasta paiku lahkus, tuli
Märjamaale tema asemele Oskar Meder.
Edasi Aili Viitari meenutused.
Ta oli pikka kasvu noor mees; vaikne
ja leebe; rahvuselt sakslane, kuid mitte aadlisoost; päritolult mitte mõisnike
seast, vaid pigem haritlase perekonnast;
rääkis puhtalt eesti keelt. Ta sai suure
kihelkonna, umbes 8000 hinge, suure
kirikumõisa 12 tühja toaga, kirikumõisa
maad ja tühjad laudad-tallid.
Tühjad kohad tuli täita ja sellega sai
pastor Meder ühe hoobiga hakkama – ta
abiellus mõisapreili von Holstiga, kes täitis kõik tühjad toad, tallid ja laudad ning
oli kõigile hoolitsev perenaine. Selleks
oli tal ka moraalne kohustus – ta oli ju
vanem, kuigi ainult 15 aastat. Nad jõudsid veel kolm last saada enne, kui proua
naistekirjast välja jäi. Nende hästi sobiv
abielu oli tervele kogudusele eeskujuks.
Pastor Meder ei olnud mitte kirikuisand, nagu tema eelkäija, vaid koguduse hingekarjane. Tema oligi see, kes
asutas 1912. aastal Märjamaa aleviku
esimese lasteaia. Ei teata, mis kaalutlustel valis pastor lasteaednikuks välja just
Kasti külast Karu sauna perest noorema
tütre Mari, kuid õigeks see igatahes osutus. Neiu Mari Karu saadeti koguduse
kulul Tallinna lasteaednikuks õppima.
Ta tuli tagasi tõelise preilina ja oli oma
õpiaega igal alal maksimaalselt ära kasutanud. Pastor teatas seejärel kirikus ja
saatis ka isiklikke kutseid laiali, andis
leeritoa lasteaia ruumiks ning tegevus
läkski käima.
A.Viitar mäletas, et oli 24 last, enamuses 6-7-aastased: kirikumõisa ümbrusest,
alevikust, Märjamaa külast ja mõisast,
Orgita mõisast. Tema lahutamatuks kaaslaseks kujunes Kuke Selma, keda vanem
põlvkond mäletab tuntud ja armastatud
juuksurina.
Lasteaeda tuldi hommikul kella kümneks. Siis algasid tunnid. Preili Mari jutustas lastele lugusid piiblist, õpetas nii
vaimulikke kui ka ilmalikke laule. Lapsed õppisid Mihkel Okase aabitsast lugema ja arvutama, samuti ka kirjutama.
Käsitöö alal kudusid ja tikkisid lapsed
nagu suured tüdrukud. Nii läks see kella
kaheni. Siis tuli lõunavaheaeg kaks tundi.
Preili Mari läks oma koju – tal oli kirikumõisas omaette ärklituba. Lapsed ronisid

Pastor Meder perega.
suure viljakirstu otsa, mis leeritoa ahju
kõrval seisis ja kuhu taluperemehed oma
kirikumaksuvilja sisse puistasid, ja hakkasid sööma. Lastel olid igaühel oma leivakotid kaasas, kus võileivad ja kindlasti
kohvipudel. Nii istusidki lapsed kirstu
otsas, kõigutasid jalgu ja rääkisid punnis suudega üksteisest üle ennemuistseid
jutte. Kaks tundi kulus selliselt nii ruttu,
et vahel ei jõudnud lapsed enne kempsuski ära käia, kui juba Mari-preili naases.
Peale lõunat enamasti lapsed mängisid ja
õppisid uusi laulumänge. Lemmik laulumänguks sai “Metsa all, kus noored kuu-

sed seisvad”...
Aili Viitar sai selles lasteaias vaid ühe
aasta käia, sest siis sai ta kaheksaseks ja
pidi kooli minema. Aga Märjamaa lasteaed sellisel kujul tegutses 1917. aastani.
Pastor Meder lahkus Märjamaalt
1926. aastal. Ta lapsed jõudsid kooliikka ja ta tahtis neile hariduse anda nende
emakeeles. Seda sai teha aga ainult Tallinnas, Saksa kultuuromavalitsuse koolis.
Nii asus pastor Meder Tallinna diakonissi
haigla koguduse õpetaja kohale.
Tõnu Mesila

Mari Karu lastega enne Esimest maailmasõda.

12. märts 2008

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti
tööde kava
Märjamaal 10.03.08–16.03.08
Torustike ehitus:
Pargi, Pärna, Lauluväljaku, Sihi,
Põllu, Pihlaka, Niidupargi, Pikk,
Metsa, Koidu, Tehnika tänav,
Uue tänava piirkond.
Oru II astme pumpla ehitustööd.
Märjamaa RVPJ ehitustööd.
NB!
Pargi tänaval lõigul Tehase – Laane
tänav liikluseks suletud.
Sihi tänav lõigul Lemmiku – Põllu
liikluseks suletud.
Põllu tänav lõigul Sihi – Pärnu mnt
liikluseks suletud.
Lauluväljaku tänav suletud lõigul
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Muru tn – Lauluväljaku tn 15.
Liiklustakistusi esineb Pikal, Koidu
ja Metsa tänaval.
Liiklus häiritud Niidupargi tänaval
ajavahemikul 26.02.08 –14.03.08.
NB! Tänavatel, kus tehakse toruehitustöid, võib kohati esineda lühiajalisi veekatkestusi. Palume vabandust
ebamugavuste pärast!
Kui on olnud veekatkestusi ja pärast
seda on veesurve nõrk,
siis palume kontrollida esmalt
veesüsteemi filtreid.
Probleemide korral pöörduda AS-i
Matsalu Veevärk poole numbritel:
48 92 556
56 465 085 (Marko Matsalu)
56 246 431 (Marju Murumets)
e-mailile info@matsaluvv.ee

KIRIKU TEATED

EELK Märjamaa
Maarja kogudus
Kõik tegevused toimuvad kogudusemajas
N 13. märts
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
P 16. märts
Palmipuudepüha
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga. Teenib õpetaja Aare Vilu.
NB! Õhtupalvust ei toimu!
E 17. märts
18.00 Palvetund
T 18. märts
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
15.00 Käsitööring
18.00 Vesper ehk õhtupalvus

Siiras kaastunne Leale kalli
ÕE
kaotuse puhul.
Töökaaslased

Südamlik kaastunne Reinule perega
kalli ema

Kaotus on valus, mälestus jääb...

Elu on kui päike,
mis tõusis ja loojus.
Elu on kui küünal,
mis säras ja kustus...

Sügav kaastunne Arvi Viiartile
armsa

Südamlik kaastunne Helile perega
armsa ema

ISA
surma puhul.

HELJA JUHKENTALI
kaotuse puhul.

AS A.K.K. kollektiiv

Virve, Janne, Mari ja Merka peredega

Märjamaa Töölisnoorte Keskkooli
VIII lend mälestab

Südamlik kaastunne Vilmele, Arvile,
Oolule ja Jaanesele abikaasa ja isa

Südamlik kaastunne
Lindale ja Hellele

HELMI TILLINGUT.

RICHARD VIIARTI
surma puhul.

JAANUS JÕESAARE
surma puhul.

Avaldame kaastunnet Antile ja
Tiidule ema surma puhul.

Perekond Pikk

Perek Oidram, Teesalu, Hindremäe,
Karud

PAULIINE JAAGO
surma puhul.
Kristi, Eevi, Maie, Valja, Patrik
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12. märts 2008
29. märtsil toimub

P 16. 03 Vana-Vigala rahvamajas kell 11
“TALLINN PIMEDUSES”
1.40 / USA – Soome – Eesti film
1993. aastal tehtud põnevusfilm EESTI
KEELES.
Alla 12aastastele keelatud!
Filmi sisututvustus lk 11.
P 16.03 Märjamaa kooli internaadimajas
PÄRNU mnt 56 kell 17; 19 ja 21
“TALLINN PIMEDUSES”
K - 12!
E 17.03 Valgu rahvamajas kell 19
“TALLINN PIMEDUSES”
K - 12!
Pilet 25 krooni

MÜÜK
Müüa voodrilauda, alates 85 kr/m2,
sauna sisevooder, põrandalaud. Vedu.
5650 7888, www.profiillaud.ee
Müüa 4toal krt Orgital, II korrus. Hind
550 000. Tingi. 5346 6899
Müüa 1toal krt Pärnu mnt 12-8, 24,5 m2.
Hind 120 000. Tingi! 5346 7406
Müüa 2toal krt Tehnika t. Piret 514 5197

MITMESUGUST
Anda kasutusse väike kartulimaa. 482 1307

Noor pere võtab üürile 2-3toalise korteri
Märjamaal. 5660 6887
Anda üürile toimiva kaupluse ruumid
Läänemaal. Kaupluse sisseseade on
võimalik kokkuleppehinnaga välja osta
eelmiselt omanikult. Info tel 5650 5895
Võtan rendile (ostan) põllumaid. Ostan kivi
koristaja, Tamsalu metsatõstuki masti või
analoogi ja vundamendiplokke. 5621 4081

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

KOKKA JA KOKAABILISI.
Alates maikuust vajame ka
saaliabilisi.
503 8876

Märjamaa valla
Külaliikumise
viies tänupäev.

94: Era Erm		

11.03

89: Ellinor Villemson

16.03

88: Aliide Kolks

13.03

84: Elli Kasemaa

15.03

84: Vilma Lensmann

15.03

81: Velda Koor		

11.03

81: Osvald Maarand

15.03

Seoses sellega palume teada anda
inimestest, keda võiks tänada Märjamaa valla külavanemate ühenduse
(MVKVÜ) tänukirjaga.
Olge head ja lisage kindlasti,
millega on tänukirja saaja silma
paistnud.
Ootame teie ettepanekuid
20. märtsini 2008.
Teatada saab kirjalikult
vallavalitsusse aadressil
lii.lember@marjamaa.ee ja
telefoni teel 489 8840.

78: Valentin Priks

16.03

MVKV juhatus

76: Ilse Kuub		

16.03

75: Lembit-Ferdinand Ermann		
		

11.03

70: Ivan Pokussajev

12.03

65: Leo Mirma		

13.03

Tunatoimkond koguneb
laupäeval, 15.märtsil kell 11
kogudusemajja. Põhiteemadeks
liikmeskond ja plaanid
edaspidiseks.

BEEBIKOOLI tunnid toimuvad
sotsiaalabikeskuses esmaspäeviti
10.30 ja 12.30.
Beebide ujutamine
laupäeviti 9.30 ja 10.30.
Ette registreerida ujulas reede õhtul
kella 20-ks.
Info Kristiina Kristin
5622 9431

Neljapäeval, 13. märtsil
pakume
Märjamaa sotsiaalabikeskuses

Märjamaa Raamatukogu
lastekogus (Tehnika 11)
Laupäeval, 15. märtsil kell 12.00
KAIRITI MUINASJUTUHOMMIK

Oodatud on kõik väikesed ja suured
muinasjutuhuvilised,
pärast joonistame (kaasa palume
võtta värvipliiatsid)
Neljapäeval, 20. märts kell 12.00
JUTUPLIIATS
Joonistame Anne Muinaste juhendamisel Leiutajateküla Lottet
Andrus Kivirähu raamatu järgi
(kaasa palume võtta värvipliiatsid)
Õnnitleme oma
tublit külavanemat

Meida Oidramit
saabuva sünnipäeva puhul!
Velisemõisa, Mäliste
ja Aravere küla elanikud

Müüa puitbriketti.
Kohalevedu. 514 9745

KASUTATUD RIIDEID
abivajajaile
kell 10.00–15.00

PAKITUD TURBABRIKETT
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses.
514 9745

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

