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10. jaanuarist töötab Märjamaa konstaablijaoskonna juhtiv-
konstaablina Triin Tähtla. Ta on pärit Vigala valla Jädivere kü-
last ja lõpetas 2001. aastal Raplas Vesiroosigümnaasiumi. 

Edasiõppimiseks valis esmalt Vana-Vigala tehnika- ja tee-
ninduskoolis aastase infotehnoloogiaõppe, leides, et arvutiala-
sed teadmised kuluvad ikka ära. Pärast seda otsustas minna po-
litseikooli. Üheks tõukejõuks oli tuttava info politseitöö kohta, 
aga ka teadmine, et selles ametis saab inimestele kasulik olla. 

2006. aasta 1. juulil siirdus Tähtla missioonile Bosniasse, 
kust naases 2007. aasta suvel. Praegu õpib ta taas – nüüd Tartu 
ülikooli Pärnu kolledžis majandust. 

“Kui põhikoolis õppisin, käisime Märjamaal mulle riideid 
ostmas ja siis näis alev palju suurem. Esimeste muljete põhjal 
tundub mu uus tööpiirkond olevat üsna rahulik. Aga esmalt on 
vaja seda tundma õppida,” rääkis vastne juhtivkonstaabel. Seni 
töötas nägus naispolitseinik konstaablina Raplas. “Töö sisu 
on ikka sama, aga vastutust on uues ametis rohkem,” kõneles 
Tähtla, kellele uus tööpakkumine tuli suure üllatusena. Senine 
juhtivkonstaabel Olimar Merilain avaldas soovi töötada kodule 
lähemal ja jätkab Raplas. 

Triin Tähtla tööpiirkonnaks on Märjamaa alev ja Orgita. 
Ta vastuvõtuaeg jaoskonnas on teisipäeviti kell 9–11, telefon  
5302 1343. 

Uputavatest pakendikonteineritest

Ametis on uus juhtivkonstaabel

Märjamaa konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Triin 
Tähtla. Raplamaa neljast konstaablijaoskonnast kolme ju-
hivad praegu naised.

Seoses uuest aastast puhkenud jäätme-
paanikaga on tekkinud selline olukord, 
et inimesed ei julge enam oma olmeprügi 
kasti ühtegi asja panna. Ning kõik jäät-
med, nii ümbertöötlemiseks sobilikud, 
kui ka mittesobilikud, tuuakse avalikesse 
pakendikonteineritesse. 

Siinkohal tuleb aga meenutada kogu 
meie õilsa ürituse algseid eesmärke. 
Jäätmereform on selleks, et prügimäele 
satuks võimalikult vähe jäätmeid ja et 
taaskasutusse läheks võimalikult palju 
jäätmeid. 

Ümbertöötlusele suunatavate paken-
dijäätmete kogumiseks on paigaldatud 
Märjamaa valda spetsiaalsed pakendi-
konteinerid. Praegu on kujunenud olu-
kord, kus nende konteinerite sisu seest 
peavad AS VSA Eesti sorteerijad otsima 

taaskasutuseks kõlbulikke pakendijäät-
meid ja suurema osa saatma edasi prügi-
mäele. 

Kaks põhitõde
Tarvis on ilmselt üle korrata, et toi-

dujäätmetega koos olevad pakendid ei 
ole taaskasutuseks sobilikud. Kui sor-
teerimisjaama töötaja tajub, et majonee-
sipudel ei ole seest tühi, siis visatakse 
see olmeprügisse. Nii juhtub ka kõigi 
tordikarpide, salatikarpide, võikarpide, 
heeringakarpide ja muu taolisega, mis on 
toidujääkidega koos. 

Teine vihje pakendijäätmete taaska-
sutuse osas on see, et taaskasutuseks so-
bivad üheliigilisest materjalist pakendid. 
Kahjuks ei ole sorteerimisjaama töötaja-
tel aega mitmest eri materjalist pakendeid 

lahti võtta. (Seega tuleks endal kodus kile 
vms pealt pakendi pealt ära tõmmata, kui 
need on eri materjalist. - Toim) 

Seega võiks avalikku pakendikontei-
nerisse tuua vähem, aga puhtaid paken-
deid. Kui pakendeid on palju, aga nad 
on räpased, siis annab taoline olukord 
kokkuvõttes negatiivse tulemuse – seda-
sama prügi tuleb autoga sõidutada kor-
dades rohkem kilomeetreid ja vahepeal 
peavad sorteerimisjaama töötajad sealt 
seest püüdma taaskasutuseks kõlbulikke 
materjale välja otsida. Sellisel juhul on 
olukord kaugel keskkonnahoiust ja ka 
majanduslikult ebamõistlik.

Eesti Pakendiringluse 
teenindusjuht Andres Siplane
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Vallavanem vastab opositsioonile 
Märjamaa Nädalalehe eelmises numb-
ris olid kirjas etteheited, mis opo-
sitsiooni esindajad volikogu istungil 
vallavanema ja volikogu esimehe pre-
meerimist käsitlenud punkti arutelul 
välja tõid. Neile vastab vallavanem 
Eero Plamus.

1. Vallale kahjulikud ja korruptiivsed 
tehingud teede hooldusel. 

Vallas töötas 2007. aastal esmakord-
selt laiapõhjaline teedekomisjon, kellega 
kooskõlastatult remonditi või ehitati val-
lateid. Ka tööde teostaja SMR Teed tegi 
väga head tööd.

Kui vallavalitsuse majandusosakond 
teeb oma tööd halvasti, siis vastutab val-
lavanem ka selle osakonna “praagi” eest, 
mitte aga ei saa teda alusetult süüdistada 
korruptiivsetes tehingutes. 

Jutt on täiendavatest teelõikudest, 
mida oleks saanud vallaelanike palvel 
lisaks remontida, põhiliselt olid need 
ligipääsud kinnistutele. Kuna hinnapak-
kumine oli volikogule vastuvõtmatu, siis 
tegelikult neid töid ei teostatud. (Kus siin 
on korruptiivsus?)

Valla teedeehituse mahud on väga 
suured, teostamiseks tuleb läbi viia riigi-
hange vastavate tingimustega. Kahjuks ei 
saa seal enam osaleda ettevõtjad, kellel 
pole vastavat tegevuslitsentsi, nõutavat 
tehnikat jne. Olukord on muutunud aasta-
tetagusega võrreldes, sest seadusandlust 
on muudetud ja kahjuks karmimaks, ka 
ei ole võimalik enam hankeid tükeldada. 
Väikesed tegijad ei pääse lihtsalt löögile. 
Vald ei saa seadust rikkuda. Lisaks nõu-
takse omanikujärelvalvet.

2. 30 miljoni krooni eest saanuks 
Märjamaale ehitada uue rahvamaja, mit-
te seda renoveerida. 

Rahvamaja renoveerimisprojektiga 
on tegeldud juba 2004. aastast, 2007. 
aastal telliti veel täiendav lisaprojektee-
rimine. Kõik otsused kuni hanke kinnita-
miseni ja lepingu sõlmimiseni võeti vastu 
volikogus. Ka A. Oviir Ja R. Laaser on 
volikogu liikmed, Oviir oli 2004. aastal 
volikogu esimees! Kus olid need mehed 
vastavate otsuste vastuvõtmise ajal, kui 
nüüd ei olda rahul renoveerimisega ja 
nõutakse lammutamist? Kas soovitakse 
korrata Tiitsu maja? Märjamaa keskale-
vil on oma nägu ja omapära. E. Plamus 
on küll eelmisest korrast õppinud: Märja-

maa Maxima planeeringuga saavutasime 
koostöös arendajaga maksimaalse resul-
taadi, see tähendab saavutasime nõutud 
kokkulepped. 

3. Kaks aastat seisab kasutamata 
Varbola rahvamaja remontimiseks eral-
datud raha.

Varbola rahvamaja osaline remont 
viibis, kuna telliti juurde päästeameti 
poolt ettekirjutatud automaatse tulekah-
jusignalisatsiooni projekteerimine ja pa-
keteerimine hankesse. Puudus ka kohalik 
eestvedaja. See lõppes eelmise aasta lõ-
pul uue juhataja ametisse asumisega. Val-
la poolt on roheline tee ikka neile, kes ise 
ka asja vastu huvi üles näitavad. 

4. Palju erateid on teede registrisse 
kandmata ja nende hooldamiseks ei saa 
seetõttu riigilt raha.

Erateedele avaliku kasutusõiguse le-
pingute sõlmimine on pikk ja jätkuv prot-
sess, ning kõiki lepinguid ei olegi või-
malik sõlmida, kuna omanikud ei anna 
selleks luba. Möödunud aastal saatis vald 
välja ligi 300 lepingut, nende allkirjas-
tamiseks andis vallavanem 3000 allkirja 
ja aega kulus 6 tundi, tööaja ratsionaalse 
kasutamise huvides tegin ma seda näda-
lavahetusel ja õhtuti. 

Märjamaa vallas on 399 km vallateid 
ja lisanduvad veel erateed. Kui 2007 sai-
me riigilt 5 311 000 krooni teehoiuraha, 
siis 2008. aastal on see summa 9 375 
000 krooni, millele lisanduvad veel val-
la oma eelarvest tulevad summad. Väita, 
et valla teed on alarahastatud, nüüd küll 
ei saa, pigem on küsimus selles, et seda 
võimalikult otstarbekalt teedesse saaks 
paigutada. Aga selleks ongi meil väga 
tõhusalt töötav ja palju tuge andev teede-
komisjon.

5. Projektidega on vähe raha valda 
toodud.

2007. aastal rahastati hasartmängu-
maksust Sipa lasteaed-algkooli köögi 
renoveerimist (umbes 300 000 krooni), 
Keskkonnainsvesteeringute Keskus eral-
das ligi 500 000 krooni Pillerpalli lasteaia 
vana katlamaja ja endise EPT katlama-
ja vanade masuudimahutite likvideeri-
miseks. 

Töös on vee- ja kanalisatsioonipro-
jekt, mille maht on 200 miljonit krooni. 
Kuigi projekti viivad ellu ehitusfirmad, 

osaleb vallavalitsus iganädalastel ehi-
tusnõupidamistel ja on toimuvaga igati 
kursis. 

2007. aasta oli selline, kus stuktuur-
fondide meetmetesse alustati taotluste 
vastuvõtmist (esmalt KOIT-programmi) 
alles 2007. a novembris. Märjamaa val-
lavalitsus esitas sinna Märjamaa rahva-
maja. Maakonna KOIT-kava objektide 
pingereas on see teisel kohal. 

6. Lisaeelarvetega vastuvõetud inves-
teeringud on teostamata. Üks näide – tä-
navavalgustus Sipa külas Mõraste teel. 

Majandusosakonna juhataja esitas 
taotluse tänavavalgustuse lisarahasta-
miseks IV lisaeelarvest, mille volikogu 
kinnitas 20. novembril 2007. Kuna pärast 
rahastamisotsuse jõustumist ei esitatud 
kinnitamiseks hinnapakkumist tänava-
valgustite paigaldamiseks Sipa külas, 
Märjamaa alevis Veetorni ja Turu täna-
vas, ei saanud sõlmida töövõtulepingut. 

27. dets 2007 esitas OÜ Madexe val-
lavalitsusele arve, kuid selgus, et tööd ei 
olnud selleks ajaks teostatud. 15.01.2008 
arutas vallavalitsus tekkinud olukorda. 
Vallavalitsus kinnitas Madexe esita-
tud hinnapakkumise summas 41 159.35 
krooni koos käibemaksuga. 

Veetorni tänavale on arvestatud 4 val-
gusti paigaldamine ja ühendamine voolu-
võrku, Turu tänavale uue liini ja 2 val-
gusti paigaldamine ja ühendamine, Sipa 
külla 3 tänavavalgustusposti (2 Mõraste 
teele ja 1 Kooli tee bussijaama juurde) ja 
5 tänavavalgusti paigaldamine ja ühen-
damine. Tänaseks on tööde vastuvõtuakt 
veel alla kirjutamata. 

Tänavavalgus on pimedas liikuja 
abimees. 
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Märjamaa
Valla-
valitsuse 
istung
29. jaanuaril

I. Keskkond
1. Taotluste läbivaatamine
Keskkonnaspetsialist Mati Erik tut-

vustas esitatud taotlusi, mis käsitlevad 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist: 
ei elata kohapeal, ei omata kinnistutel 
elamiskõlbulikke hooneid (kuurid, ga-
raažid), kinnistul kasutuses ainult aia-
maa. Mitteliitumise periood 01.02.2008–
31.12.2010. Kui elamu on ehitusjärgus, 
siis mitteliitumise periood 01.02.2008-
31.12.2008. – Rahuldada taotlused 

II. Haridus- ja kultuurivaldkond
1. Märjamaa raamatukogu juhata-

ja taotleb tööaja lühendamist ühe tunni 
võrra, tervistkahjustavad töötingimused: 
tolm, niiskus, valgustus ebapiisav. Toi-
mus arutelu.

Algatatud on Märjamaa raamatuko-
gu renoveerimisprojekt, seepärast ei ole 
otstarbekas suuri kulutusi teha. Ettepa-
nek: raamatukogu juhatajal võtta hin-
napakkumine seadmetele, mis tagavad 
töötingimuste parandamise. Jätta taotlus 
menetlusse

2. Spordiselts AKSK taotlus.
Spordiselts AKSK on loodud 2007. 

aastal koondamaks teotahtelisi Märja-
maa valla inimesi, kes on huvitatud ter-
vislikest ja sportlikest eluviisidest. Ka-
vatsetakse korraldada seltskonnatantsu-
kursused Haimre rahvamajas. Ruumide 
kasutamise osas on rahvamaja juhatajaga 
kokkuleppele saadud. Kursused kestavad 
27.01.–4.05.2008. Soovitakse nõusole-
kut ruumide kasutamiseks 0-rendiga igal 
pühapäeval kell 15–17. Toimus arutelu. 
– Taotlust mitte rahuldada. 

3. Lasteaedade kollektiivpuhkused 
valla kolmes lasteaias (Midrimaa, Pil-
lerpall, Varbola) 30.06–27.07, lasteaiad 
laste vastuvõtuks suletud 30.06–3.08, 
avatud alates 4.08.

4. Seoses juubeliga tunnustati valla 
tänukirja lasteaed Midrimaa õpetajat Vir-
ve Toimetajat. 

III. Majandusosakonna küsimused
1. Maa- ja omandireform (Leesalu 

maaüksuse erastamine Sipa külas).

Ehitusvaldkond
1. Anda ehitusluba (veiselaut ja läga-

hoidla aadressil Tika, Maidla küla).
2. Anda välja projekteerimise tingi-

mused (elamu projekteerimine aadressil 
Nurga, Konuvere küla).

3. Osaühing Saunamees juhatuse 
liikme Margus Nurmingu taotlus oli es-
makordselt arutusel 15.01.2008. a valla-
valitsuse istungil, kus otsustati pidada 
täiendavaid läbirääkimisi kogu hoone 
renoveerimise osas. 

Taotluse esitaja on võtnud hinnapak-
kumised puit- ja plastikakendele, millest 
selgus, et puitaknad on tunduvalt kalli-
mad ja soovib paigaldada plastikaknad. 
Vahetamisele kuulub 43 akent, kujult on 
aknad samad, mis olid hoonel 1930. aas-
tatel. – Nõustuda esitatuga, soovituslikult 
kaaluda puitakende paigaldamist.

4. MTÜ Teenuse Külade Ühing tegi 
taotluse PRIA-le, et saada investeerin-
gutoetust Teenuse ait-kuivati renovee-
rimiseks. Taotluse rahuldamise korral 
soovitakse vallalt omafinantseeringuks 
raha, vahendeid soovitakse ka katuse 
tööprojekti tegemiseks. – Selgitada, mida 
PRIA-le esitatud taotlus sisaldab. Edasi 
menetleda, kui on selgunud esitatud taot-
luse rahuldamine PRIA poolt.

5. AS Teede REV-2 esitas hinnapak-
kumise siltide valmistamiseks tuletõrje 
veevõtukohtade tähistamiseks Varbola 
kooli ja Varbola rahvamaja juures. Hind 
koos käibemaksuga 1017.15 krooni. – 
Kinnitada hinnapakkumine, katta kulud 
nimetatud asutuste eelarvest. 

III Rahandusküsimused
1. Märjamaa valla raamatupidami-

se aastaaruannete auditite töövõtukirja 
muutmine.

Vallavolikogu andis 22.01.2008.a ot-
susega nr 159 vallavalitsusele loa raama-
tupidamise aastaaruannete auditi eelarve-
te suurendamiseks 10% võrra, 2007. aasta 
1800.-, 2008. aasta 2000.- ja 2009. aasta 
2000.- (Audiitorbürooga ELSS sõlmitud 
töövõtukiri). – Nõustuda esitatuga.

2. Õpilas- ja lasteaiakoha tegevusku-
lude maksumuste arvestus 2008. aastaks 
eelarve eelnõu järgi

Rahandusosakonna juhataja Lea Lau-
rits tutvustas õpilas- ja lasteaiakoha te-
gevuskulude maksumust. – Haridus- ja 
kultuurinõunikul täpsustada laste arvud 
koolide ja lasteaedade lõikes, pärast eel-
arve vastuvõtmist kinnitatakse ka tege-
vuskulude maksumused.

IV. Sotsiaalküsimused
1. Hooldaja määramine kahele isikule.

2. Hooldajatoetuse maksmine.
3. Hooldamise ja hooldajatoetuse 

maksmise lõpetamine.
4. Täiendava toetuse maksmine puue-

tega inimestele esitatud taotluste alusel 
(ravimid, transpordi hüvitamine, toime-
tuleku tagamine).

5. Maksta täiendavat sotsiaaltoetust 
toimetulekutoetuseks eraldatud vahen-
ditest (toimetuleku tagamine, ravimid, 
transpordi teenus). 

6. Tallinna ühistranspordis sõidusoo-
dustust tõendava tõendi väljaandmine.

Tasuta sõidu õigus kehtib Tallinna 
linna ühistranspordis kolme ja enama 
lapsega perede lastele ja soodustusega 
sõidu õigus on sama pere lastevanematel. 
Avaldus ja soodussõiduõigust tõendavad 
dokumendid tuleb esitada elukohajärgse-
le omavalitsuse sotsiaalosakonnale, kust 
antakse välja vastavad tõendid.

Sotsiaalosakonnal avaldada selleko-
hane kirjutis Märjamaa Nädalalehes.

IV. Õigusosakonna küsimused 
1. Peremehetu ehitise ja rajatiste ar-

velevõtmine.
Alustada peremehetute ehitiste mõõ-

distamise, hindamise ja ehitisregistris-
se kandmisega. Moodustada komisjon 
koosseisus Gaili Ilisson, Helgi Tammaru, 
Kaja Kirs ja Helje Männik. Maakorralda-
jal ette valmistada maa munitsipaliseeri-
mine ja kinnistute moodustamine ehitiste 
ja rajatiste juurde (Sipa mõisa kelder, pii-
demüür, 2 ühislauta ja tööriistakuur).

2. Üürileping lõpetatakse AS Eesti 
Post Lääne regiooniga äriruumile Varbo-
la 83–2 alates 01.02.2008 seoses Varbola 
postipunkti üleminekuga frantsiisile ala-
tes 01.02.2008.a 

3. Rendileping lõpetatakse korteri-
ühistuga Valgu 74 kanalisatsioonitrassi, 
pumbamaja, välisveetrassi, keskuse puur-
kaevu, puhastusseadme BIO50 rentimise 
osas. Põhjuseks Valgu elanikele vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamise lõpeta-
misega alates 01.01.2008 ja renditud vara 
üleandmisega aktsiaseltsile Matsalu Vee-
värk. Alates 01.01.2008 on Valgu külas 
vee-ettevõtjaks OÜ Märjamaa Vesi.

V. Vallavanem 
1. Määrata Kaevuprojekti kontaktisi-

kuks keskkonnaspetsialist Mati Erik.

VII. Vallasekretär 
1. AS Jentero AG esitas taotluse osa-

vusmängu korraldamiseks OÜ Harda-
baari kohvik-baaris. – Nõusolek anda 24. 
oktoobrini 2009, osavusmängude korral-
damise tegevusloa kehtivusaja lõpuni.
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Kes tahab õppida lapsehoidjaks?
Midrimaa lasteaia hoolekogu tõstatas 
2007. aasta sügisel vajaduse hakata ehi-
tama lasteaiale juurde kahte rühmaruumi, 
sest järjekorras on palju lapsi. Vahepeal 
on selgunud, et nii kiiresti asjad ei liigu. 
Seetõttu tegi hoolekogu jaanuari lõpus 
uue algatuse ja kutsub huvilisi üles õp-
pima lapsehoidjaks, et pakkuda lahendu-
si neile peredele, kelle laps lasteaeda ei 
mahu. 

Midrimaa juhataja Elve Toome sõnul 
läheb neilt tänavu sügisel kooli 15 last, 
lasteaia järjekorras on praegu 40 last. 
Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik 
Tõnu Mesila lükkas nii suure arvu ümber, 
sest mõned lapsed on pandud mitmele 
poole järjekorda, aga päris täpselt ei tea 
hetkel temagi, kui palju lapsi kogu vallas 
lasteaiakohta ootab. 

Arutelul osalenud vallavalitsuse las-
tekaitsepsetsialist Sirje Praks märkis, et 
hetkel on Märjamaa vallas teada vaid üks 
lapsehoidja kutsetunnistusega inimene. 
Hoolekogu liikmed tõdesid, et olukord on 
väga raske ja vallavalitsus peaks aitama 
leida huvilisi, kes tahaksid lapsehoidjaks 
õppida. Lisainfot koolituste kohta saab 
küsida vallavalitsuse sotsiaalosakonnast 
Sirje Praksilt (489 8845, 5305 1085).

Praegu ei ole ka Märjamaa vallas vas-
tu võetud korda, kuidas aidata tööl käival 
lapsevanemal lapsehoidjale tasuda. Näi-
teks Rapla vallas tasub vald hoidjale ühe 
lapse eest lasteaia keskmise kohamaksu 
põhjal 2200 krooni kuus, ülejäänu lisab 
lapsevanem. 

Raplas pakub teenust Janne Liidik 
koos oma emaga. Oma kodus on neil si-
sustatud väike lasteaed, kus päev algab 
juba kell 7 ja kestab nii kaua, kui viima-
sed vanemad töölt tagasi jõuavad. Nad 
hoiavad kuni kümmet last Raplast, Raik-
küla ja Keila vallast.

Janne Liidikule on lapsehoiust saa-
nud ettevõtlus. Võimalik teenusepakkuja 

peab arvestama, kus ta seda teeb. Temal 
tuli esmalt viia kodumaja köök vastavus-
se tervisekaitse nõuetega – kui lapsed on 
kohal kogu päeva, tuleb korraldada toit-
lustamine. Peab olema ka piisavalt ruu-
mi, kus lastel magada. 

Liidik on rahul, et nüüd on seadus-
te pool paremini paigas ja saab ka oma 
kolleegidelt nõu küsida. Naine kuulub 
lapsehoidjate kutseliitu, samuti kutse-
komisjoni, mistõttu ta on lapsehoidjate 
probleemidega laiemalt kursis. 

Kuidas õppida lapsehoidjaks
Lapsehoidjaks on võimalik õppida 

lühemaajalistel koolitustel ja kaugõppes 
ühe aasta jooksul. Koolituste maht on 
160 tundi, millest osa moodustab audi-
toorne ja osa iseseisev töö. Koolitusele 
mineja peaks olema vähemalt 18aastane 
põhiharidusega inimene. Kaugõppes on 
võimalik õppida Tallinna pedagoogilises 
seminaris ja Haapsalu kutsehariduskes-
kuses (www.hkhk.edu.ee).

Lähiajal algavad koolitused Nanny 
Services OÜ-s, Tallinna pedagoogilises 
seminaris ning Tartu rahvaülikoolis.

Nanny Services OÜ (www.nanny.ee) 
koolitus toimub märts–mai 2008 Tallin-
nas, Pronksi 3 ning registreerimine koo-
litusele on juba alanud (kontakt Ene Paa-
dimeister 56 146 194, e-mail: koolitus@
nanny.ee). 

Tallinna pedagoogilise semina-
ri (www.tps.edu.ee) koolitus algab 27. 
veebruaril ja registreerida saab 7. veebru-
aril kell 15–18 ning 8. veebruaril kell 
10–14 Tallinnas Räägu 49 (kontakt Maiu 
Krauber 655 7156, e-mail: koolitus-sot-
siaal@tps.edu.ee).

Tartu rahvaülikooli koolitus kestab 
25. veebruarist kuni 20. märtsini Tartu 
südalinnas Pepleri 4 ning rahvaülikooli 
saalis. Registreerimise kohta saab in-
formatsiooni küsida telefonilt 736 1540 

Kaisa Punistelt.
Kõik koolitused on tasulised ning 

lõppedes saab sooritada lapsehoidja kut-
seeksami. Kutsetunnistuse kättesaanuile, 
kes soovivad hakata osutama lapsehoiu-
teenust, väljastab maavanem sellekohase 
tegevusloa. Lapsehoiuteenust võib osuta-
da nii teenusel viibiva lapse eluruumides 
kui väljaspool seda. Laste arv on kehtes-
tatud sotsiaalhoolekande seadusega. 

Kui teenust osutatakse kauem kui nel-
ja tunni jooksul, peab laste toitlustamine 
olema kooskõlas toiduseaduses sätesta-
tule. Kui teenust ei osutata lapse eluruu-
mides, peavad ruumid vastama tervise-
kaitsenõuetele. Lapsehoidja ruumides 
osutatava teenuse puhul peavad hoidja 
kõik täisealised pereliikmed olema läbi-
nud tervisekontrolli nakkushaiguste suh-
tes.

Kuni käesoleva aasta lõpuni võib 
lapsehoidja kutsetunnistustust omamata 
teenust osutada nooremkasvataja kvali-
fikatsioonile vastavad isikud. Neil peab 
olema kas pedagoogiline või sotsiaalala-
ne keskeri- või kõrgharidus või vähemalt 
keskharidus ning läbitud 160tunnine 
sotsiaaltöö ja 160tunnine pedagoogili-
ne täiendkoolitus. Kutsetunnistus kehtib 
viis aastat. Lapsehoidja kutsetunnistuse 
taotlemiseks on võimalik küsida rahalist 
toetust Märjamaa vallavalitsuselt.

Eestis oli eelmise aasta alguses ligi 
paarsada lapsehoidja kutsetunnistust 
omavat lapsehoidjat, kuid tänaseks päe-
vaks on see arv kindlasti tunduvalt suu-
rem. Esimeste kutseliste lapsehoidjate 
poolt on loodud lapsehoidjate katusorga-
nisatsioon - Eesti lapsehoidjate kutseliit. 
Kutseliidu põhieesmärk on koolitatud 
lapsehoidjate ühendamine, toetamine ja 
esindamine. Rohkem informatsiooni võib 
leida aadressilt www.lapsehoid.ee. 

Sirje Praks
Reet Saar

2. veebruaril toimusid Tallinnas 2008. 
aasta esimesed meistrivõistlused maadlu-
ses. Seekord olid need täiskasvanutele ja 
kreeka-rooma maadluses. Eriti kaalukad 
olid võistlused selle poolest, et kehakaa-
lude parimad pääsevad olümpiamängude 
kvalifikatsioonivõistlustele.

Maadlusklubi Juhan maadlejatest pi-
did võistlusest eemale jääma Heiki Nabi, 
kelle jalg ei saanud veel päris terveks ja 
Ardo Arusaar, kes vigastas vahetult enne 
võistlust hüppeliigest. Seda suurem oli 
aga teiste soov võita esikoht ja aidata 
meeskonnal hästi esineda. 

Võistluste käik näitas, et maadlusklu-
bi Juhan maadlejad olid tõsiselt valmistu-
nud. Seitsmest võistlustel olnud kehakaa-
lust viies olid Juhani maadlejad finaalis ja 
kaks maadlesid veel pronksmedali eest.

Eesti meistriteks tulid: 55 kg Anar 
Zeinalov, 66 kg Olari Suislep, 84 kg Tar-
vi Thomberg ja 96 kg Rait Thomberg. 
Raskekaalu finaalis kaotas Madis Sihi-
mets ainult loosiga SK Saaremaa maad-
leja Heiko Soopartile. Pronksmedali said: 
84 kg Margus Umda (kaotas poolfinaalis 
Tarvi Thombergile) ja raskekaalus And-
rus Spiridonov.

Meeskondlikult võttis 41 punktiga 
kindla esikoha MK Juhan, teine oli SK 
Tapa 26 punktiga ja III SK Kadrina 22 
punktiga.

Treenerite nõukogu kinnitas olümpia-
mängude kvalifikatsioonivõistlustest osa-
võtjateks maadlusklubist Juhan Anar Zei-
nalovi, Olari Suislepa, Tarvi Thombergi 
(varus Ardo Arusaar) ja Heiki Nabi.

Teised Eesti koondislased on: 74 kg 
Erik Aps (MK Nelson), 120 kg Heiko 
Soopart ja 84 kg varumehena on kirjas 
Alo Toom (Vändra).

Harri Koiduste

Juhani maadlusklubi sai meeskondliku võidu ja seitse medalit
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Hea haridus = meelepärane töö + normaalne palk
Elukutse valikut mõjutavad noorte huvid 
ja tahtmised ning vanemate võimalu-
sed toetada kodust kaugemal õppimist. 
Eluase, sõitmine, kehakatted, söök-jook 
– kõik see nõuab raha. Lisaks tuleb 
mitmete ametite õppimisel selle eest ka 
maksta. Muidugi saab õppelaenu võtta ja 
paljud noored käivad õppimise kõrvalt 
tööl, kuid kindlasti otsitakse võimalusi 
vähendada kulutusi.

Üks võimalus kokku hoida on õp-
pida seda, mida valitsuse arvates riigile 
väga vaja on ja mille eest siis riik ise ka 
maksab. Näiteks minu erialal (sotsiaaltöö 
korraldus) maksaks õppimine Tartu üli-
kooli Pärnu kolledzis sotsiaaltöö korral-
duse tasulisel õppekohal 12 000 krooni 
semestris ehk kolmeaastase diplomiõppe 
aja eest kulu kokku 72 000 krooni. Kuid 
et vajadus sedalaadi spetsialistide järele 
on suur, anti meile võimalus sel aastal 
vastu võtta 25 tudengit riigi poolt kinni-
makstud õppekohtadele.

Neile pääsemiseks peaks ületama nn 
lävendi, meie erialal on see 70. Seda ar-
vutatakse kolme eksami tulemuste põhjal 
järgmiselt: kirjand (korrutada koefitsen-
diga 0,3), võõrkeel (0,3) ja omal valikul 
parim kas matemaatikast, ajaloost, ühis-
konnaõpetusest, keemiast, bioloogiast, 
füüsikast või geograafiast (0,4) liidetakse 

kokku. Minnes Internetis meie kodulehe-
le (www.pc.ut.ee ), on sisseastumise pea-
tükis eraldi lävendikalkulaator, mis kõik 
võimalused ära näitab. 

Kui nüüd eksamid nii hästi ei lähe, 
siis jääb ikkagi võimalus astuda tasu-
lisse õppesse (lävend 55) ning seejärel 
kandideerida tasuta kohtadele juhul, kui 
sealt 25st midagi üle jääb. Kahel viima-
sel aastal ongi selline võimalus olnud ja 
täna õpivad kõik esmakursuslased tasuta 
kohtadel. 

Avatud ülikooli (nn kaugõpe) õppima 
asumisel lähevad arvesse gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinded (riigieksameid ei 
nõuta) ja õppekoha lävend on 55. Aga 
kõigepealt peab inimesel ameti vastu 
huvi olema. Kui see on olemas, siis rää-
giksin ma talle nii:

• Sa saad hea sotsiaaltöö korraldu-
se alase ettevalmistuse, mis võimaldab 
töötada erinevatel ametikohtadel, näi-
teks sotsiaaltöö spetsialistina kohalikus 
omavalitsuses, haiglas, koolis, politseis, 
nõustamiskeskuses, sotsiaalteenuseid 
osutavates asutustes jne. Meie lõpetanuid 
töötab samuti maavalitsustes ja ministee-
riumites ning ka välisriikides.

• Pärast lõpetamist on Sul võimalik 
minna edasi õppima magistrantuuri Tartu 
ülikooli, Tallinna ülikooli või välismaale. 

• Saad juba õpingute ajal praktilise 
töökogemuse ning oled nii konkurentsi-
võimelisem. 

• Sa oled oodatud osalema üliõpilas-
te rahvusvahelistesse vahetusprogram-
midesse ja koolitustele. Läbi erinevate 
projektide on Sul võimalus koos õpingu-
kaaslastega rakendada ellu oma suurepä-
raseid ideid. 

• Sul on võimalik arendada oma 
meeskonnatöö, loova mõtlemise ja võõr-
keelte oskusi. Õpingute tulemusena täie-
nevad Sinu enesekäsitlus, mõjutamis- ja 
suhtlemisoskused ning Sa suudad valida 
mõjusamaid käitumisstrateegiaid ja en-
nast vähem kulutavaid abistamisviise. 
Sa omandad halduskorralduse, rahandu-
se- ja ettevõtluse alused, mis aitavad Sul 
tulevikus tegutseda projekti- või sotsiaal-
asutuse juhina. 

Eriala sobib Sulle, kui Sul on: soov 
töötada inimestega, soov õppida ja arene-
da, teha meeskonnatööd, hea suhtlemis-
oskus, avatus ja tolerantsus.

Lisainformatsioon www.pc.ut.ee, tel. 
445 0543; 445 0521; 445 0537 või info@
pc.ut.ee 

TÜ Pärnu kolledži lektor
Valter Parve

Valgu naiskoori Lootus liikmeks on kaks 
Kernu hooldekodu töötajat ja nii kutsutigi 
koor sealsetele hoolealustele laulma. Kuna 
taidlejad otsivad ikka esinemisvõimalusi, 
võeti pakkumine meelsasti vastu. Dirigent 
Reelika Haidla käe all esitati üheksa laulu 
ja viidi külakostiks kopsakas kommikott. 
Hoolealused omakorda laulsid karaokema-
sina saatel ja üks neist esitas ka omaloo-
mingulise ingliskeelse laulu. Hooldekodu 
elanikud kutsusid külalised oma tube vaa-
tama ja teinegi kord tagasi. 

“Saime omapärase kogemuse suhel-
des vaimupuudega inimestega,” kinnitas 
koori liige Mervi Vaarmann päeva kok-
kuvõtteks.

Koor plaanib järgmise heategevus-
kontserdi anda Mõisamaa hooldekodus. 

Koor püüab igal hooajal korraldada 
endale ka midagi meelelahutuslikku ja 
nii suundutigi pärast esinemist Jeti jää-
halli uisutama. Sõituks Kernuni kasutati 
Märjamaa vallavalitsuse eraldatud tege-
vustoetust, edasine bussisõit tasuti ise. 

Valgu naiskoor Lootus andis heategevuskontserdi Kernu hooldekodus

Valgu naiskoor Lootus esinemas Kernu hooldekodus. 
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Varbola rahvamaja juhataja julgeb riskida
 SAAME TUTTAVAKS

Varbola rahvamaja uus juhataja Pi-
ret Linnamägi on ametis läinud aasta 
1. detsembrist. Kohapeal tuttav tegi-
ja, kes Varbola Kultuuri- ja Hariduse 
Seltsi juhina mitmeid pika ajalooga 
üritusi korraldanud, kuid kõige roh-
kem laiemat tuntust kogunud Varbola 
puupäevade ühe eestvedajana. 

Piret on töötanud Nädalises ajakirja-
nikuna ja reklaamiosakonnas projektiju-
hina. Ta on peatoimetanud ka nüüdseks 
tegevuse lõpetanud ajakirja Pilt ning teeb 
praegugi kaastööd ajalehe Meie Maa li-
salehele Kodumaja ning tellimustöid mit-
metele teistele väljaannetele. Eelmisel 
suvel proovis kätt ka Varbola linnusel toi-
munud vabaõhulavastuse produtsendina, 
mille eest Märjamaa vald ta Raplamaa 
Aasta Tegu 2007 nominendiks esitas. 

2007. aasta lõpus pälvis Piret Eesti 
Kultuurkapitali Rapla ekspertgrupi pree-
mia pikaajalise pideva kultuuritöö eest 
kodukandis. Samuti sai ta Varbola puu-
päevade ühe eestvedajana “Vabariigi tu-
rismiüritus 2007” nominendiks. 

Senine ametikäik näitab, et julged 
end proovile panna. Miks otsustasid 
kandideerida rahvamaja juhatajaks? 

Olen alati julgenud riskida, tegutseda, 
end proovile panna. Vahel ehk liialt pal-
jugi. Kui rahvamaja juhataja vabanevale 
ametikohale konkurss välja kuulutati, ei 
tulnud mul mõttessegi kandideerida. Ka 
teist korda sama tekstiga kuulutust aja-
lehes nähes, ei tekkinud osavõtu mõtet. 
Siis aga pöördus minu poole mitu inimest 
palvega pakkumisele mõelda, tuldi isegi 
koju läbirääkimisi pidama. Võtsin mõtle-
misaega, arutasin pereliikmetega ning lä-
hedaste nõusolekul otsustasin kandidee-
rida. Kaotada polnud midagi – olen sellel 
alal vabatahtlikuna tööd teinud, miks siis 
mitte palgalise koha peale mõelda…

Samuti ei soovinud ma, et rahvama-
ja tühjana seisma jääks. Mul ei olnud 
kartust, et rahvas majas käima ei hakka. 
Olen 24 aastat Varbolas elanud, tunnen 
kohalikke ja nende soovidki on enam-vä-
hem teada. Suurt toetust konkureerimi-
seks sain Märjamaa ja Valgu rahvamaja 
naistelt ning mitmelt Rapla maavalitsuse 
töötajalt.

Muidugi ei olnud ma vestlusvooru 
minnes kindel, et mina just sobivaim 
kandidaat olen. Teadsin, et kandideerivad 

veel kaks inimest. 
Ukse taga oma järje-
korda oodates oli tun-
ne nagu läheksin ek-
samile. Minul, üsna 
enesekindlal ja julgel 
inimesel, oli ikka pa-
ras pabin sees… 

Missugused on 
Sinu taotlused juha-
tajana? 

Tuleb pakkuda eri 
vanuses inimestele 
meeldivaid vaba aja 
veetmise võimalusi 
ja neid ka ise ürituste 
läbiviimisse kaasata. 
Ringitöö käima pan-
na, väljasõite korral-
dada. Tuleb uurida, 
millist teenust meie 
kandi rahvas rahva-
majalt soovib. Palun 
andke oma soovidest 
julgelt teada!

Ma ei karda korraldada kord kvartalis 
suurt pidu. Selleks, et rahvas taas harju-
tada koos käima, tuleb teha suur töö ning 
isiklikultki inimesi peole kutsuda. Esi-
mesel taolisel, aastalõpupeol oli üle 100 
inimese ja see oli hea märk sellest, et ta-
hetakse aeg-ajalt lõbutseda. 

Pidude korraldamine on vajalik, seda 
ei saa ainult liiga tihti teha. Tantsuõhtute 
korraldamine ongi kõige suuremate ris-
kidega seotud. Ansamblid, nii tuntud kui 
vähemtuntud, tahavad päris suurt honora-
ri esinemiste eest. Aga kunagi ei tea, kui 
palju rahvast kohale tuleb ning kas pidu 
jääb plussi või miinusesse. 

Peoõhtud tuleb sisutihedaks muuta, 
siis ei ole publikupuudust. Tänu pikaajali-
sele ajakirjanikutööle on mul piisavalt 
häid tuttavaid ja sõpru tele-, muusika-, 
kunsti- ja teatriringkondades, kes on nõus 
soodushinnaga esinema. 

Peale selle on meie oma vallas ning 
maakonnas piisavalt palju kollektiive, 
keda kutsuda. Meie rahva südamed on 
Märjamaa Hopsani nii vallutanud, et 
nende ülesastumisi nõutakse juba igale 
peole! 

Kord aastas tuleks aga mõni veel tun-
tum nimi kohale meelitada. Naistepäe-
vapeole on külla oodata Jüri Homenjat, 
aprillis on lootust kohtuda Jan Uuspõllu-
ga ning noorte meeli tuleb kütma noorte 

lauljate konkursi “Kaks takti ette” finalist 
Mihkel Ratt. Kindlasti tahaks korraldada 
kohtumisõhtuid huvitavate inimestega. 
Näiteks meestele teha mõnus kohtumi-
ne Vladislav Korzetsiga, naistele ootaks 
külla Maire Aunastet. 

Aprillis pevad aga kunagi tegutsenud 
noorteklubi Arkaadia ning tagantjärele 
ka kultuuri- ja haridusselts oma 10. ja 15. 
sünnipäeva suurejoonelise peoga. Aasta 
lõpus tahaks kindlasti tähistada maestro 
Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäeva. 
Ja nii see aastaring täis saabki.

Kangesti sooviks taastada kunagise 
Veevestivali, kus palju erinevaid artiste 
üles astub, kuid see on väga mahukas 
projekt ning kahtlane, kas selle läbiviimi-
seks võimalusi on. Seda teha oleks üli-
malt meeldiv, sest eks ma üks hull levi- ja 
rokkmuusika austaja olen…Aga alati on 
võimalus toreda seltskonnaga muusika-
ürituste ja kontsertide ühiskülastusi ette 
võtta. 

Kas rahvamaja ruume saab ka oma 
üritusteks üürida?

Rahvamajast saavad firmad ja eraisi-
kud endiselt rentida ruume ürituste läbi-
viimiseks. Nüüdseks on muretsetud toi-
dunõud pea 100 inimese jaoks ja olemas 
on ka lauakatted. Oma tellimusest tuleks 
varakult teatada, et need ei kattuks üritus-
tega. 

Varbola rahvamaja juhataja Piret Linnamägi.
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Kuidas edeneb koostöö teiste asu-

tustega? 
Koostöö kohaliku kooli, lasteaia ja 

raamatukoguga sujub hästi. Oleks imelik, 
kui väikese koha asutuste juhid omavahel 
koostööd ei teeks. Kokku on lepitud Ees-
ti Vabariigi 90. sünnipäeva-, emadepäeva 
ja vastlapäeva üritused. Samuti on Vardi 
metskond hea koostööpartner ja kindlasti 
saab jälle midagi huvitavat koos metsa-
meestega ette võtta. 

Varbola rahvamajaga oli seotud ka 
piirkonna külade ühistegevus. Kas see 
suund jätkub?

Kindlasti. Nii Russalus kui Põllis on 
väga aktiivne seltsielu. Igasuvisesse Var-
bola piirkonna küladepäeva tahaks sisse 
tuua uuendusi. Mõttes on külla kutsuda 
Valgu rahvas ja nendega rinda pista. 

Kuidas on edenenud sisseelamine? 
Olen oma uude rolli sisse elanud. 

Algul valmistas raskusi finantspool, aga 
vallamajas on väga vastutulelikud töö-
tajad, kellelt igal ajal nõuandeid sain ja 
saan. Väga rahul olen ka sümpaatsete ja 
abivalmis alluvatega. 

Kõige suuremat rõõmu valmistab 
mulle külarahva heatahtlik suhtumine. 
Nii, kui olin tööle asunud, tuldi omapool-
set abi pakkuma ja anti teada, mida üldse 
majas teha tahetakse. 

Eriti soe tunne oli, kui noored oma 
soove avaldama tulid. Tean, et noorte-
ürituste turvaline korraldamine on raske, 
kuid noori tuleb usaldada, nende mõtted 
ära kuulata ja siis kesktee leida. Aeg-ajalt 
diskosid korraldada ning muid vahvaid 
vaba aja veetmise võimalusi pakkuda. 
Esimene disko läks igatahes korda. 

Kas rahvamajaga ühe katuse all 
paiknev noortekeskus praegu üldse ei 
tegutse?

Noortekeskus praegu ei tegutse, kuna 
juhataja ametikohale pole siiani ainsatki 
avaldust laekunud.

Millised ringid Varbola rahvama-
jas töötavad? 

Hetkel töötab siin viis ringi ja kõiki-
des osaleb kümmekond inimest. Endistest 
on line-tantsu ja eakate rahvatantsurühm, 
uutena näitering ning kaks loovusringi. 
Tiia Iva õpetab nii lastele kui täiskasva-
nutele kauneid kunste ning ka päris pisi-
kesed käivad koos emmedega oma esi-
mesi avastusi kunstimaailmas tegemas. 
Alla kahe aasta vanused elavad hoolega 
värvide maailma sisse ja soovivad kõike 

oma kätega teha. Hannes Sassi juhenda-
vas näiteringis löövad kooliõpilased koos 
täiskasvanutega kaasa. 

Veel tahaks käima lükata jooga- ja 
fotoringi, ajaviite-, kokandus ja muusika-
klubi. Ajaviiteklubi tegutses mõned aas-
tad tagasi ja selle eesmärgiks oli avastada 
kauneid paiku Raplamaal. Märtsis külas-
tamegi Järvakandi valda ja kaeme, kuidas 
klaasi tehakse. Muusikaklubis korraldaks 
kohtumisi tuntud muusikutega ning eri-
nevate rahvuste muusikapäevi. Kuulaks 
nii klassikalist kui popmuusikat. 

Üks plaan on mõne psühholoogi loen-
gusari läbi viia. Loodan, et huvitavate 
lektorite kuulamise eest on inimesed val-
mis ka ise väikese rahasumma tasuma. 

Käima võiks panna veel mitmeid rin-
ge ja ka juhendajaid leiaks, kuid nende 
tasustamise võimalus on nii minimaalne 
ja puhtast entusiasmist ei tule keegi tööd 
tegema. 

Kahju, et enne lauluõpetajana klubis 
naisansamblit juhendanud Piret Kuld siit-
kandist lahkus ning nüüd ongi naised õpe-
tajata. Laulda tahaksid nad aga väga! Mõt-
tes on ka meestele mõni huvitav ring käima 
panna, tulgu kasvõi kabet mängima! 

Missugused on lähiaja tööplaanid? 
Veebruari algul tuleb laste lauluvõist-

lus. Eesti Vabariigi aastapäeval esinevad 
kõik rahvamajas tegutsevad kollektiivid 
ja debüütesinemise teeb näitetrupp lühi-
näidendiga “ Eesti Vabariik läbi aja”. Pa-
neme välja näituse loovusringis valmista-
tud töödest ning tulemata ei jää ka üllatus 
neile inimestele, kes meie vabariigiga 
üheealised või vanemad.

Palve kõigile kohalikele inimestele: 
kui teil on kodus huvitavaid esemeid ja 
materjali Eesti Vabariigi eksisteerimise 
ajast, mida näitusele panna, palun võtke 
minuga ühendust. Vahva oleks teha suur 
postkaartide näitus! Loomulikult saab as-
jad pärast tagasi. 

Märtsi algusesse jääb draamateatri 
ühiskülastus. Noortele tahaks maikuus 
korraldada missivalimise ja siis on aeg 
remondiga peale hakata. 

Et kultuurielu hoogsalt toimiks, kirju-
tan kirjutan projekte, et lisaks valla raha-
kotile kultuurkapitalist lisaraha hankida. 
Ka kohalike firmade juhid on palju kaasa 
aidanud mitmete ürituste edukaks kulge-
miseks, on selleks siis lauluvõistlus või 
traditsiooniline jüriööjooks, puupäeva-
dest rääkimata. Kasutangi võimalust öel-
da tänusõnu Vardi metskonnale, Wellspa-
le, Baltecole, Tõnisson ja Partnerid OÜle, 
Pajaka Puidule ja Rita poe kollektiivile 
eelnevate aastate meeldiva koostöö eest. 

Missugust remonti vajab Varbola 
rahvamaja? 

Elektrisüsteem tuleb uuendada, väi-
ke saal ja fuajee remontida, õues trepp 
ja terrass korrastada. Ja oma töökabinett 
vajab ka värskemat ilmet. Seni püüan 
olemasolevate võimalustega ruume na-
tukene hubasemaks muuta. Majas töötab 
ringijuhina väga andekas Tiia Iva, kelle 
kunstnikuoskusi ära kasutame. Loodan, 
et sügisest jätkame juba osaliselt reno-
veeritud majas tegevust.

Missugused soovid on veel seoses 
uue tööga? 

Suur soov on saada tööle kunstiline 
juht, kasvõi poole kohaga, sest ka maa-
rahvamajade juhatajad vajavad abikäsi. 
Üksi läheb lihtsalt raskeks. Hetkel olen 
nii juhataja, kultuuritöö organisaator kui 
varustaja. Tegemist on kuhjaga. 

Unarusse ei taha jätta ka oma peret ja 
kodu. See on koht, kust mina jõudu am-
mutan. Olen tõesti õnnelik, sest mul on 
maailma toredaim ühtehoidev pere, ilus 
kodu keset metsa, kus vaikust kuulata 
ja tõeliselt välja puhata, armas õde ning 
hulgaliselt tõeliselt häid sõpru, kes mulle 
mu tööski appi tulevad.  
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VANAD FOTOD

2. veebruaril tähistasime Tartu rahu aas-
tapäeva, kahe ja poole nädala pärast 
peame Eesti Vabariigi 90. aastapäeva ja 
iseseisvuspäeva. Seepärast on viimane 
aeg pöörduda samuti sellele lainele, sa-
mas jätkame ka kiriku teemadel. Nimelt 
on meie piirkonnas ainuke Vabadussõja 
mälestusmärk just kirikuaia värav-monu-
ment.

Paljude muude Märjamaa kiriku 
omapärade kõrval on eriline ka kirikuaia 
väravate staatus. Üldiselt on kiriku pea-
sissekäigule lähim aiavärav peavärav ja 
enamasti uhkemalt välja ehitatud. Meieni 
säilinud fotodelt ilmneb aga, et Märja-
maa kiriku juures on nn tagavärav olnud 
silmapaistvam rajatis. See oli nii ka enne 
kirikuvärava monumendiks ümberkujun-
damist. 

Lääne praostkonna laululehelt surnu-
aiapühaks 1933.aastal loeme:

“11.09.1932 pühitses Lääne praost 
Märjamaa kihelkonna langenud sõdurite 
mälestussamba–kirikuvärava, mis ehitati 
koguduse ja langenute komitee ühisel et-
tevõttel ja mis läks maksma 1763 krooni 
68 senti.”.

Just hiljuti kuulsin linnalegendi, miks 
monumendiks ehitati ikkagi see nn taga-
värav. Langenute komitee juhtivad mehed 
avaldasid kirikuõpetajale Jaan Läänele 

soovi Vabadussõja 
monumendiks üm-
ber ehitada kirkuaia 
peavärav. Kuna ki-
rikuõpetaja ja nende 
meeste vaheline lä-
bisaamine ei olnud 
kõige parem, siis anti 
luba ümber ehitada 
just see kiriku suhtes 
tagumine aiavärav.

P ö ö r d e l i s t e l 
1940ndatel säästeti 
monument-väravat 
sel määral, et seda 
lausa maatasa ei teh-
tud – purustati üks-
nes nimetahvlid ja 
vabadusristi kujutis. 
Ja seda ei teinud mit-
te kuulid ja mürsud, 
vaid ikka inimkäed. Teisel pildil peaks 
olema kujutatud rüüstatud monument 
1944. aastal. 

20. juunil 1989 kirjutab tollane Mär-
jamaa Muinsuskaitse Seltsi juhtfiguur 
Hanno Schotter rajooniajalehes Ühistöö:

“Täpselt kümme kuud tagasi välja-
öeldud mõte on teoks saamas. Märjamaa 
muinsuskaitse seltsi asutamiskoosolekul 
seatud eesmärgi heaks hakati samme as-
tuma juba möödunud sügisel. Tänu rahva 
hulgas läbi viidud korjandusele ning ra-
jooni täitevkomitee ja ümbruse ettevõte-

te-majandite toetusele saadi materiaalsed 
vahendid.

Karjalast kohale toodud graniittahvli-
tesse raiuti Tallinnas 122 langenu nime-
de 1516 tähemärki. Märjamaa meistrite 
poolt dolomiidist valmistatud Vabadus-
rist ning Saaremaalt tellitud kividetailid 
koos Märjamaa EPTs sepistatuga aitasid 
taastada monumendi endisel kujul...” 
Lisaks paljude vabatahtlike töö ja vaeva 
tulemusena korrastati kirikuaed ja vana 
kalmistu, mis tipnes piduliku taasava-
mistseremooniaga 23. juunil 1989.”

Tõnu Mesila

Kirikuväravast

Kunagine kirikuvärav.

Rüüstatud kirikuvärav monument 1944. aastal. Kirikuvärav-monumendi pühitsemine 1932. aastal.
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KIRIKU TEATED

EELK Märjamaa 
Maarja kogudus
Kõik tegevused toimu-
vad kogudusemajas

K 6. veebruar 
Tuhkapäev ehk palvepäev.
18.00 Tuhkapäeva jumalateenistus armu-
lauaga
19.00 Piiblitund. Film: Joosep - I osa 
 
N 7. veebruar
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
 
R 8. veebruar 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
11.00 Supiköök - tasuta supp kõigile,
kelle kõht on tühi (kogudusemajas)
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
 
L 9. veebruar 
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
 
P 10. veebruar 
1. paastuaja pühapäev
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
14.00 jumalateenistus armulauaga Valgu 
põhikoolis
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
 
E 11. veebruar 2008
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Palvetund. Külla tuleb misjonär Mika 
Tuovinen (kogudusemajas)

T 12. veebruar
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
 
K 13. veebruar 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 

MÄRJAMAA 
NOORTEKESKUSE 

RINGID

Esmaspäev 
15.30 Kõhutants, 15.–26aastased 
neiud
15.00 Kunstiring, 7. –13aastased

Teisipäev
16.30 Kõhutants, 11. –14aastased 
neiud

Neljapäev
15.00 Loovusring, 7. –11aastased
17.00 Kunstiring, 14. –26aastased

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS 
TEATAB

Märjamaa vallas Orgita külas Klaarika 
kinnistu detailplaneeringu eskiisi avali-
kul arutelul, mis toimus 04.02.2008 kl 
16.00 Märjamaa Vallavalitsuse ruumis nr 
6 (Tehnika 11, Märjamaa 78301), ei osa-
lenud ühtegi kodanikku.

Märjamaa Vallavalitsuse 28. augusti 
2007 korraldusega nr 948 on algatatud 
Märjamaa vallas Orgita külas Klaarika 
kinnistu detailplaneering. Detailplanee-
ringu eesmärgiks on kinnistu sihtotsatar-
be muutmine ärimaaks võimalusega ja-
gada kinnistu kruntideks. Planeeringuala 
suurus on 3,47 ha.

MÄRJAMAA 
NOORTEKESKUSE 
VEEBRUARI KAVA

5. veebruar Vastlapäeva pannkoogi-
õhtu kell 16.00
6. veebruar Kuriteoennetuslikud 
õppefilmid kell 16.00
13. veebruar Kuriteoennetuslikud 
õppefilmid kell 16.00
14. veebruar Valentinipäeva küpsiste 
meisterdamine kell 17.00
20. veebruar Kuriteoennetuslikud 
õppefilmid kell 16.00
20. veebruar Juuru noored külas 
26. veebruar Õuemängud kell 16.00
27. veebruar Kuriteoennetuslikud 
õppefilmid kell 16.00

25. jaanuaril osales neli Valgu kooli 
õpilast Järvamaal Albu mõisas viien-
dal A. H. Tammsaare loomingu võistu-
lugemisel “Hansenist Tammsaareni”.

Tammsaare-maile sõitsime tegelikult 
kuuekesi: Agnes Sõlg, Marii Reeder, 
Kristel Põlluvee 7. klassist ja mina, Arvi 
Alamaa, 9. klassist, saatjaiks emakee-
leõpetaja Tiia Kessel ja bussijuht Ants 
Riismaa. Teel kordasime veel oma ette-
asteid, sest pähe tuli õppida kuni viiemi-
nutine katkend või pala suurkirjaniku 
loomingust. 

Kõigepealt tutvusime Tammsaare 
sünnikohaga Vargamäel. Oli ikka eralda-
tud paik küll, keset põlde, metsi ja raba-
sid!

Võistulugemist peeti Albu mõisas 
asuvas põhikoolis juba viiendat kor-
da, meile oli see esimene sellel üritusel 
ülesastumine. Olime ka Raplamaa ainus 
esindus. Mitmed koolid olid seal aga juba 
“vanad tegijad” ja tundsid rõõmu sõpra-
dega taaskohtumisest.

Kirjaniku 130. sünniaastapäeva puhul 
on Albu vallas välja kuulutatud “Tamm-
saare aasta”. Sel puhul avas konkursi 
Albu vallavanem Kalju Kertsmik. Kü-
lalisi tervitasid Albu põhikooli direktor 
Ervin Jürisoo, Järvamaa omavalitsuste 

liidu tegevdirektor Krista Nurm, Viljan-
di kultuuriakadeemia direktor Anzori 
Barkalaja. Ettekandega esines Riigikogu 
liige Peeter Tulviste. Samas kirjutati alla 
koostöölepingule Albu vallavalitsuse, 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ning SA 
A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 
vahel. Enne võistlust tegi saalitäiele rah-
vale hääleharjutusi Albu vallast võrsunud 
näitleja Mihkel Kabel. 

Võistulugemisel osales 56 koolinoort 
28 erinevast koolist üle Eesti. Võisteldi 
kolmes vanuserühmas: 5.–7. , 8.–9. ja 
10.–12. klass. Žüriisid juhtisid näitlejad 
Mihkel Kabel, Iivi Lepik ja Eesti Raa-
dio Raadioteatri vastutav toimetaja Vir-
ko Annus. Peapreemiale esitasid oma 
tekstid suure publiku ees iga vanuserüh-
ma võitjad. Seekord võitis peapreemia 
Kambja kooli 7. klassi neiu Sabine Liias. 
Parimatest parimate tase oli tõepoolest 
suurepärane.

Meie lugemine seekord auhindadeni 
ei küündinud, kuid saime üritusest võr-
ratu elamuse, väärt kogemuse ja õpetu-
si žürii liikmetelt. Meie õpetaja jäi meie 
esinemisega rahule ja järgmisel korral 
teame juba, millele senisest enam tähe-
lepanu pöörata. 

Arvi Alamaa

Lugesime Albus Tammsaaret

Märjamaa rahvamajas aadressil Pärnu mnt 56
on võimalik kätte saada hõbelusikate kätteandmisel tehtud fotosid.

Kui kellelgi on järel Märjamaa rahvariiete ruudulist seelikut või tükki seelikukan-
gast, et saaksime seda kangakudujatele näidiseks viia, siis võiks sellest teada anda 

Märjamaa rahvamajja Pärnu mnt 56, telefonil 482 1355 või 5656 4614.
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MÜÜK

Müüa uus 800 l prügikonteiner. 482 1264

Müüa kartuleid. Soodne hind ja trans-
port. 5695 7677

Müüa 2 SAT-TV tüünerit. 5679 7575 Olga

Müüa 3toal krt Tehase tänavas. 5624 3808.

OST

Ostan 50 cm pikkusi küttepuid, võivad olla 
lõhkumata, on transp. võimalus. 505 0643

Ostan ühetoal krt Märjamaal. 522 6518

MITMESUGUST
Seoses töölepinguga võtab mitesuitsetav 53a 
mees kuni 7 aastaks üürile ühetoalise korteri 
alevis või lähiümbruses, võib olla ahiküttega 
majas. Võin pakkuda küttepuid. 5693 9363

Otsin lapsehoidjat. 5695 8214

Puurkaevude puurimine. 5359 8865

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

OÜ Baranoff vajab:

RAAMATUPIDAJA, 
RAAMATUPIDAJA ABI, 

C-KATEGOORIA AUTOJUHT, 
SEKRETÄR

CV saata baranoff@hot.ee

Reedel, 8. veebruaril on 
Märjamaa vallavalitsus 

suletud - 
ametnikud on digiasja-

ajamise projekti Amphora 
kasutajate lõppkoolitusel.

Töörõivaid tootev Rudotex OÜ 
võtab tööle 

ÕMBLEJAID.
Võimalik väljaõpe. 

Info Uus tn.9 ,Märjamaa
Tel.4821279; 56486166,

margus@rudotex.ee 

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti 
tööde kava 

Märjamaal 4.–10.02.2008 

Torustike ehitus: Loigu, Mulla, 
Kuusiku, Jaama, Pärna, Sihi, Pikk, 

Pargi, Raua, Raadio tänav, 
Pärnu mnt (Uue tänava piirkond).

Oru II astme pumpla ehitustööd.

Märjamaa RVPJ ehitustööd.

NB!
Liiklustakistusi esineb Mulla ja 
Kuusiku tänaval.

Jaama tänav suletud lõigul Kasti tee 

– Pärna tänav.

Liikluseks suletud Pärna tänav 
04.02.08-08.02.08.

Pargi tänaval üks sõidusuund liiklu-
seks suletud.

Pikal tänaval üks sõidusuund 
liikluseks suletud.

Sihi tänav lõigul Meierei tänav 
– Põllu tänav liikluseks suletud.

 NB! Tänavatel, kus tehakse 
toruehitustöid, võib kohati esineda 
lühiajalisi veekatkestusi. Palume 
vabandust ebamugavuste pärast!

Kolmapäeval, 6.veebruaril 
Märjamaa raamatukogu 

LASTEKOGU (Tehnika tn.11) 
SULETUD - korrastuspäev

Teisipäeval, 12. veebruaril 
kell 12.00-16.00

MAALEHE RAAMATUTE 
TUTVUSTUS JA MÜÜK

 

Märjamaa raamatukogu põhikogus 
(Pärnu mnt 22)

 

Teatmeteosed, kodu- ja aiandusalane 
kirjandus, kokaraamatud jne. 

Tule kuulama ja kaasa elama
 

MärjaMaa laste 
võistulaulMisele, 

mis toimub laupäeval, 9. veeb-
ruaril kell 11 kogudusemajas 

NAISED, NEIUD, NOORIKUD!

Kui teil on soov tantsida,
tulge rahvatantsurühma!

Saame kokku 
kolmapäeval, 13.veebruaril 

kell 20.00
Valgu rahvamajas

Info 5302 1959

Valgu rahvamajas 
15. veebruaril 

kell 21.00
 

 
SÕBRAPÄEVA 
TANTSUÕHTU 

KÜLLIGA

Õnneloos     
Pääse 60 krooni     

Laudade broneerimine
482 8798; 5302 1959

Eleene juuksuris 
11.-16. veebruaril 

SÕBRA- JA SÜNNIPÄEVA-
NÄDAL

Kõik teenused ja tooted 
10% odavamalt.

Broneeringud 482 1967


