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Meeleolukas pidu Velise seltsimajas 
juhatas sisse riigi sünnipäeva tähistamise
Möödunud laupäe-
va õhtupoolikul oli 
Velise seltsimaja 
ümber taas sagi-
mist. Nagu ürituse 
peamine korralda-
ja Meida Oidram 
avasõnades ütles, 
oli üritus pühen-
datud ühelt poolt 
vabariigi aastapäe-
vale ja teisalt äsja-
möödunud sõbra-
päevale. Seepärast 
olid Velisemõisa, 
Aravere ja Mälis-
te külade aktiivi 
poolt korraldatud 
üritusele oodatud 
ka piirkonna teiste 
külade elanikud. 

Mitmekesine 
kava ei jä tnud 
külmaks kedagi ja siinkohal algatajatele 
sügav tänu. Ligi kaheksakümmend osa-
lejat kuulasid alustuseks tänavuse Mär-
jamaa valla aukodaniku Lembit Tihkani 
muhedaid lugusid siitkandi minevikust 
ning juba legendaarseks saanud Männiku 
Maali (päriselus Elvi  Valdmets) humoo-
rikaid sõnaseadeid tänapäevast. Jalakee-
rutuste (tantsuks mängis Tiit Vahenur-
mest) vahele mahtusid lisaks viktoriin ja 
mitmesugused võistlusmängud, kusjuu-
res auhinnad võistlustele olid välja pan-
nud osalevad külad. Nii võis osavuse eest 
teatevõistlusel auhinnaks saada näiteks 
kapsapea, purgi kompotti või teisi hoidi-
seid. Peo pisematele osalejatele korral-
dati ka joonistusvõistlus, mille tublimad 
samuti äramärkimist leidsid. 

Jürgen Kusmin 
Velise Kultuuri ja Hariduse Selts            

Täiendavaid  
pakendi
konteinereid 
siiski veel 
kasutada ei saa
Valla keskkonnaspetsialist Mati Erik 
teatas, et kahjuks ei teostu plaan ha-
kata lähiajal kasutama täiendavaid 
pakendikonteinereid valla koolide, 
lasteaedade ja kortermajade juures. 

24 konteinerit toimetati juba välja-
valitud ja infoleheski teadaantud kohta-
desse ja ootasid vaid vastavate kleebiste 
pealepanemist. Neid pidi hakkama tüh-
jendama OÜ RESK, kuid nüüd teatas 
RESKi juhataja Raivo Erm, et seda pole 
võimalik teha, kuna nendega ei sõlmi veo 
eest lepingut OÜ Pakendiringlus. 

Pakendeid koguv ettevõte on soo-
vitanud omavalitsusel tasuda pakendite 
veo eest, olles ise nõus kandma paken-
dite sorteerimiskulu. 

Vallavalitsus on seisukohal, et see 
on siiski riigi ülesanne. Vald nõustus ta-
suma konteinerite rendi eest, ka see oli 
vastutulek pakendiorganisatsioonile, 
selgitas keskkonnaspetsialist. Konteine-
rite rent ja pakendite vedu sorteerimisele 
oleks nõudnud valla eelarvest aastas üle  
80 000 krooni. 

Keskkonnaspetsialist tõi välja prae-
guse vastuolu: tarbijailt nõutakse paken-
dite täielikku sorteerimist, kuid kogutud 
pakenditest peab taaskasutusse minema 
60%. Üle selle määra kogutud pakendite 
äravedu on riigis lahendamata. 

“Nii jäävad meie valla territooriu-
mil kasutusse vaid senised pakendikon-
teinerid, mida peab laskma sagedamini 
tühjendada. Inimestele olnuks aga igati 
mugavam, kui konteinerid on rohkem 
käeulatuses,” märkis Mati Erik. Ta 
avaldas lootust, et see olukord siiski 
muutub, kui suureneb taaskasutusse 
suunatavate pakendite protsendimäär. 

Tänavune Märjamaa valla aukodanik Lembit Tihkan 
pajatas Velise seltsimajas lugusid selle kandi minevi
kust. Meeleolukad olid seltskondlikud mängud. 
 Jüri Kusmini fotod
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Mullu 21. juulil tõusis Märjamaa val-
la Lokuta külavanem Mati Terestal 
Euroopa kõrgeimale tipule Elbrusele 
(5642 m), tänavu 26. jaanuari vara-
hommikul vallutas ta Aafrika kõrgei-
ma mäe Kilimanjaro kõige kõrgema 
tipu Uhuru Peak`i (5895 m). Mõlemal 
korral on kaasa võetud Märjamaa val-
la lipp. 

Terestal elab Lokuta külas peamiselt 
suvel, aga peab Märjamaa valda enda-
le oluliseks paigaks. Ta astus Märjamaa 
spordiklubi liikmeks ja klubi toetas ka 
Kilimanjaro vallutamist. 

Kilimanjaro massiiv koosneb kolmest 
tipust, millest kõrgeim, Uhuru Peak on 
5895 meetri kõrgusel. Terestali juhitud 
matkagruppi pidid algselt kuuluma pea-
le tema veel kaks eestlast ja kolm leedu-
last. Kujunes nii, et sõita said leedukad ja 
tema. Kõik jõudsid ka tippu.

“Mäkke tõusmiseks valisin neljast 
tõusust teadlikult kõige lihtsama Maran-
gu raja, mida kutsutakse ka Coca-Cola 
rajaks. Minul oli juba mitu enam kui viie 
tuhande meetri kõrgusel viibimise koge-
must, kuid leedulased olid tõusnud vaid 
kolme ja poole kilomeetri kõrgusele,” 
selgitas Mati Terestal tagamaid. 

Samal ajal viibis Kilimanjarol ka le-
gendaarne Eesti mägimatkaja Alar Sikk, 
kelle grupp saabus kohale päev hiljem. 
Terestal kohtus eestlastega vahelaagris, 
kus üheskoos veedeti mõnus õhtu. Mõle-
mad mehed kuuluvad Jaan Künnapi alpi-
nismiklubisse ja on eelnevalt tuttavad. 

Sikk lõpetas Kilimanjaroga oma kõi-
gi kontinentide kõrgeimate tippude vallu-
tamise seeria. Ehkki sinna tippu tõusmine 
on Elbrusest vähem ohtlik – siin pole näi-
teks jäälõhesid –, ei tohi ühtki mäge ala-
hinnata. Näiteks Siku grupist jõudis üles 
10 inimest 24-st. Suur kõrgus võtab jõu ja 
mäest kanti kanderaamil alla nii mitmeid-
ki üritajaid. 

Mugav ja kallis mäkketõus
Kilimanjarole tõusu alustati 1800 

meetri kõrguselt, esimene vahelaager oli 
2700, teine 3700 ja kolmas 4700 meetri 
kõrgusel, kus kõigis paiknevad väikesed 
majakesed. Nn turistirajal on Kiliman-
jaro vallutamine tehtud maksimaalselt 
mugavaks: mäepileti maksumuses on nii 
giiditeenus kui toit ja teenindus, aga see-
eest on mäepileti hind soolane – umbes 
18 000 krooni.

Tippu tõusmine algas 26. jaanuaril kell 
00.15. Mäe eeltippu Gilmand´s Pointi (5681 
m) jõuti kell 5.30. See on koht, kust paljud 
matkajad tagasi pöörduvad – siia tõusnutel 
läheb Kilimanjaro vallutamine juba kir-

ja. Terestali grupp 
liikus edasi mööda 
kraatri äärt ja jõudis 
Uhuru Peaki tippu 
kell 7 hommikul. 
Külma oli umbes 10 
kraadi ja maas kuni 
kümnesentimeetrine 
lumekiht. Üles jõu-
des oli ilm pilves ja 
nähtavus umbes 30 
meetrit. Seetõttu jäid 
lummavad vaated siit 
nägemata, küll kogeti 
neid alumises tipus. 

“Tegime kiiresti 
mõned pildid ja hak-
kasime laskuma, sest 
kaks leedulast olid 
üsna läbi,” jutustas 
grupijuht. Terestal 
pidi juba Gilmand´s 
Pointis giidi kaup-
lema, et too lubaks 
leedulastel siiski 
jätkata – nii kõrgel 
olek võtab harjuma-
tutel jalad pehmeks 
nagu makaronid ja 
sihtpunkti jõudmi-
sest ei pruugi kõike mäletada. 

Seekordne reis algas grupile kolme-
päevase safariga Tansaania rahvuspar-
kides, kuus päeva veedeti mäge vallu- 
tades ja kolm päeva puhati Sansibari saa-
rel. 

Uued plaanid
“Mäest alla tulles ei taha kohe mitte 

kusagile minna, aga juba paar nädalat pä-
rast matka on hakanud teised mõtted lii-
kuma,” rääkis Mati Terestal mägede tõm-
best. Kuna Euroopa ja Aafrika kõrgeim 
tipp on tal vallutatud, kaalub mees, kas 
võtta sihikule Lõuna-Ameerika “katus” 

Aconcagua (6960 m) või Lenini mäetipp 
Pamiiris (7134 m). 

“Kui Kilimanjarole tõuseb 70–80% 
üritajatest, siis Aconcagua on astme võtta 
raskem mägi, valib rohkem ja lubab üles 
vaid heal juhul 30% soovijaist,” teab Te-
restal. Selle tippu jõudmiseks tuleb hoo-
likalt (tugevaid) kaaslasi valida, samuti 
peab end aegsasti hakkama vormi ajama. 

Kuhu Mati Terestal ka ei suunduks, 
võtab ta igal juhul kaasa Märjamaa val-
la lipu. Tal tekkis mõte, et sellele tuleks 
kirjutada tähtsamate tippude vallutamise 
kuupäevad ja kui ta enam ise mägedes ei 
käi, saaks ajalooliste tähistega lipu järg-
mistele rännumeestele edasi anda.

Märjamaa valla lipp käis Aafrika kõrgeimas tipus

Kaheksa suitsuga Lokuta küla vanem Mati Terestal 
viis Märjamaa valla lipu 26. jaanuaril 2008 Aafrika 
kõrgeima mäe Kilimanjaro kõige kõrgema punkti 
Uhuru Peak`i tippu 5895 m kõrgusele. 
Foto erakogust 
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Märjamaa
Valla
valitsuse 
istung
12. veebruaril

1. Õigusosakonna jurist Maigi Linna 
tutvustas pakkumiste avamise protokolli 
Valgu põhikooli köögiseadmete soeta-
miseks. Tunnistada vastavaks Metos AS, 
Farwell Kaubanduse OÜ ja AKS Sisus-
tuse Eesti AS pakkumised, tagasi lükata 
Bestmark Suurköökide AS pakkumine, 
kuna see ei vastanud hankedokumen-
tide p 7 alap 7.3 esitatud tingimustele. 
Edukaks pakkujaks tunnistada Metos 
AS, pakkumine koos käibemaksuga  
447 961.55 krooni. 

2. Välja anda garantiikiri Hasart-
mängumaksu nõukogule 15protsendilise 
omafinantseeringu kohta projektile “Val-
gu põhikooli köögiseadmete soetamine”.

Haridus- ja kultuurivaldkond
1. Märjamaa valla õppestipendiumi 

taotlemise, määramise ja maksmise kord 
esitada läbivaatamiseks vallavolikogu 
hariduskomisjonile ja seisukoha võtmi-
seks veebruarikuu vallavolikogule.

2. Haridus- ja kultuurinõunik tutvus-
tas vallavolikogule esitatavat Märjamaa 
valla töötajate palgakorralduse aluste 
eelnõu. Toimus arutelu.

3. Anda Märjamaa vallavalitsuse poolt 
tasuta ühele koduõpet vajavale õpilasele 
õpinguteks kasutada nullväärtusega arvel 
olev lauaarvuti.

Majandusosakonna küsimused
Maa- ja omandireform
1. Maa ostueesõigusega erastamine 

(Jüri-Mihkli maaüksus Keskküla külas).
2. Osaühing Luiste Mõis taotleb kasu-

tusvaldusesse vaba põllumajandusmaad: 
Härmapõllu ja Päevapõllu maaüksus Jõe-
ääre külas ning Jaanipõllu maaüksus Kii-
laspere külas.

3. Määrata Sipa külas asuva Sipa mõi-
sa hoone ja mõisa keldri ning piirdemüüri 
teenindusmaaks 9500 m2, katastriüksuse 
sihtotstarbeks jääb sotsiaalmaa.

4. Sipa mõisa maaüksuse maksusta-
mishinna kinnitamine.

Maaüksuse maksustamishinna mää-
ramise akti alusel on hind 2100 krooni, 
maaüksuse pindala 4,13 ha.

Ehitusvaldkond
1. Anda ehituslubha aktsiaseltsile 

Merko Ehitus: Orgita külas puurkaev-

pumpla ja Sipa külas heitvee puhastusra-
jatiste rekonstrueerimine.

2. Kirjaliku nõusoleku läbivaatamine 
(grillikoda Kullerkupu 34 Märjamaa).

3. Anda välja ehitise kasutusluba: 
kaev, puurkaev, saun, puukuur, kelder 
Paekülas; abihoone Luiste külas ja OÜ 
Jaotusvõrk, Vaimõisa külas Nurga kin-
nistu elektrivarustus. 

4. Anda välja projekteerimise tingi-
mused: elamu laiendamine Paekülas ja 
hoiukuur Mõraste külas. 

Rahandusküsimused
1. EELK Rapla Maarja Magdaleena 

Koguduse arve tasumisest. Arve sum-
mas 5000 krooni, kontsert Velise kirikus 
1.08.2008.

Esitada vallavolikogu kultuurikomis-
jonile veelkord arutada. Arve tasuda pä-
rast vallaeelarve kinnitamist volikogus.

3. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete 
kandmine kuludesse.

4. Hinnata Mardi I kinnistul olev kas-
vav mets. Hindamine tellida Jaanus Kal-
vistult Erametsaseltsist. 

Sotsiaalküsimused
1. Veebruarikuus 15 juubilari, välja-

makstav juubelitoetus 7500 krooni.
2. Lasteaiatasude hüvitamine valla 

eelarvelistest vahenditest.
3. Maksta täiendavat puuetega ini-

mestele esitatud taotluste alusel (ravi-
mid, transpordi hüvitamine, toimetuleku 
tagamine).

4. Maksta täiendavat sotsiaaltoetust 
toimetulekutoetuseks eraldatud vahendi-
test esitatud taotluste alusel (küttepuud, 
ravimid, transporditeenus). 

5. Pikendada hooldajatoetuse maks-
mist.

Õigusosakonna küsimused 
1. Algatada Märjamaa valla kruusa-

kattega teede omanikujärelevalve hange.
2. Pöörduda ettepanekuga vallavoli-

kogu majandus- ja eelarvekomisjoni ja 
veebruarikuu vallavolikogu poole, et al-
gatada Märjamaa valla kruuskattega tee-
de riigihanke menetlus. 

3. Sõlmida Vinguti-Juurimaa Maie 
Lindre ratsutamismaneeži avaliku kasu-
tamise leping. 

Vallavanem 
1. Telefonikõnede tasumisest.
Rahandusosakonnal esitada arved 

sotsiaalosakonna ja majandusosakonna 
juhatajale ametitelefonidelt tehtud kõne-
de kohta jaanuarikuus.

2. Vallavanem tutvustas vallava-
litsuse struktuuris tehtavaid täiendusi. 

Ettepanek lisada struktuuri üks ehitus-
spetsialisti ametikoht, lahutada keskkond 
ja teed ning lisada üks teedespetsialisti 
ametikoht. Spordinõuniku ametikohta 
struktuuri mitte lisada. Ettepanek leida 
konkursi korras Märjamaa spordiklubile 
juhataja. Teemat arutada vallavolikogu 
kultuurikomisjonis.

Ettepanek vallavalitsuse struktuuri 
muutmiseks esitada vallavolikogu ma-
jandus- ja eelarvekomisjonile ja vallavo-
likogule.

3. Moodustada ajutine komisjon 
Kaevuprojekti elluviimiseks ja esitatud 
taotluste (laekunud 33) läbivaatamiseks, 
kindlaks teha kas esitatud taotlused on 
abikõlbulikud. Komisjoni koosseis Gaili 
Ilisson, Mati Erik, Paul Helliste, Helje 
Männik, Kirsti Mau.

4. Ilmumas on kogumik HUUGI. 
Projekti eesmärk on talletada paikkonna 
ajalugu ja mälestusi endistest aegadest. 
Huugiks nimetatakse hajataludest koos-
nenud küla endise Sooniste sovhoosi ter-
ritooriumil. Praeguseks on kokku saadud 
hulk trükivalmis koduloolist materjali, 
kogumiku trükkimiskulud 31 200 krooni. 
Kogumiku esitlus 09.08.2008. Soovitak-
se ka vallapoolset toetust.

Toetada 1000 krooniga reservfondi 
vahenditest. Raha eraldus pärast 2008. 
aasta vallaeelarve vastuvõtmist. 

5. Märjamaa II Kevadfolk toimub 
14.–17.03.2008, korraldaja rahvakuns-
tiselts Leigarid koostöös Märjamaa rah-
vamajaga. Eelarve 46 000 krooni (proo-
viruumide kasutamine, kontserdi korral-
damisega seotud kulud). – Anda garantii-
kiri Kevadfolgi kulude katmiseks 46 000 
krooni ulatuses.

6. Linnade ja valdade päevad toi-
muvad 27.– 28.02. 2008.

Avalike suhete nõunik 
1. Tutvustati Märjamaa valla tänukir-

ja saavate kandidaatide nimekirja.

Keskkond
1. Taotluste läbivaatamine.
Keskkonnaspetsialist tutvustas esita-

tud taotlusi, mis käsitlevad korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitumist või harvemat 
kogumiskonteineri tühjendamist. Toimus 
arutelu. – Rahuldada esitatud taotlused 
vastavalt arutelu tulemusel tehtud ettepa-
nekutele. 

2. Märjamaa vallavalitsuse 
15.05.2007.a määruse nr 22 “Märjamaa 
valla tiheasutusalade kinnitamine” muut-
mine 

Tiheasutusaladest arvata välja Tee-
nuse keskasula, kuna puudub kompaktne 
hoonestus.
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Märjamaa kogudusemaja kajas laulust
9. veebruaril oli Märjamaa koguduse-
maja laste laulu täis: peeti Märjamaa 
valla laste kaheksandat lauluvõistlust. 
Ühtekokku astus lavale 63 võistlejat 
kuuest vanuseklassist. 

Enim osalejaid oli 10-12aastaste seas. 
Mudilaste ridagi oli üsna pikk: omavahel 
võtsid mõõtu 17 pisikest laulujütsi. Päeva 
juhtis nooruke Kertu Linnik. 

Lapsi oli hindamas neljaliikmeline 
žürii, kuhu kuulusid Märjamaa beebik-
lubi juhendaja Kristina Kristin, Mid-
rimaa lasteaia muusikaõpetaja Eve Olgo, 
segaansambli Hopsani juhendaja Riho 
Pohla ning ansambli Ingle muusik Rünno 
Leinberg. Viimasel tuli lisaks ka helipuldi 
taga nuppe keerata. Märjamaa laululaste 
kõrval astusid üles ka eelmisel päeval 
Varbolas võistelnud parimad laulujütsid. 
Konkurents oli üsna tihe ning žüriil pea-
murdmist parimate järjestamisel.

Laulud olid lastele selgeks õpetanud 
Kulla Aavik, Marika Kosubenko, Marju 
Plamus, Kersti Mikkor, Toomas Voll, 
Kairit Liivamägi ja Tiia Laidinen.

Ligi viis tundi kestnud võistlust oli 
tulnud jälgima hulk rahvast. Saal oli pu-
upüsti täis kõige pisemate esinemise ajal, 
sest eks nemad vajavad kõige rohkem 
toetust. Aga ka võistluse kulminatsiooni 
ajaks, mil koolilapsed oma diplomid ja 
autasud kätte said, polnud saal pealtvaata-
jaist hõredaks jäänud.

Sel aastal said kõik osavõtjad spet-
siaalselt lauluvõistluse tarvis tehtud T-särgid 
kirjaga “Märjamaa laululaps 2008”. Esikol-
mik sai vahvad mõmmid, juhendajad Mär-
jamaa valla logoga särgi ning žüriilikmed 
pehme sõbrapäeva padjakese. 

Hindajate arvamusi
“ Lapsed olid väga tublid, kuigi esi-

tusi oli seinast seina,” sõnas žürii liige 
Eve Olgo, kelle poeg ka ise võistles, kuid 
antud vanuserühmast taandas Eve end 
hindajatööst.

Oldi arvamusel, et mõned lapsed 
valisid liialt raske laulu ning seetõttu ei 
tulnud esinemine perfektselt välja. Oli 
neidki, kes alla oma võimete lauluga 
üles astusid. Selles osas on ikka tähtis 
osa lauluõpetaja sõnal. Mõni laps oli aga 
nii vahva, et ise enda juhendajaks oli 
ning vaatamata sellele, et sellel konkur-
sil esikolmikusse ei jõudnud, ikka laul-
misega edasi tegeleb. Hea oli, et kõik 
esitatud lood olid eestikeelsed. 

Aplausi järgi hinnates olid päeva lem-

mikuiks poisid: Toomas Volli kasvandik 
ja Märjamaa lauluvõistlusel varemgi 
esikohti noppinud Egert Aviste ja tõelise 
lavasõu korraldanud Kulla Aaviku lau-
lupoiss Oliver Olgo. Pikki aplause jagus 
teistelegi.

Segadused juhendiga
“Suurt segadust tekitas eelmisel õhtul 

maakonnast saadetud uus lauluvõistluse 
juhend, kus oli muudetud kuupäeva, 
mille järgi lapsed vanuseastmetesse gru-
peerida. Paljudes kohtades olid juba eel-
voorud toimunud ning pahameel põhjen-
datud. Lauluõpetaja Toomas Volli sõnul 
ei ole selline “Laulukaruselli” korralda-
jate poolt tulev muudatus enam üllatus: 
mõeldakse, et nende üleöö tehtavad ot-
sused on lubatud. Loomulikult tekitab see 
nördimust ja antud võistluselgi põhjustas 
korraldajaile lisatööd.

Kogu võistluse hea käekäigu eest 
tänavad lapsed, õpetajad ja lapsevane-
mad Märjamaa rahvamaja töötajaid. On 
ju sellise mammutürituse läbiviimise taga 
väga suur töö. Ja kui mõni asi ei läinud-
ki nii, nagu mõni asjaosaline tahtis, siis 
abikäed ja nõuanded on alati teretulnud. 

Veebruari lõpus peetavale maakonna 
eelvoorule pääses iga vanuseklassi kaks 
paremat.

Selle lauluvõistluse kohad läksid 
järgmistele laululastele:

3-4aastastest võitis hetkel veel ka-

heaastane Riin Voolaid, teist ja kolmandat 
kohta jagasid Karmen Kungla ja Annleen 
Leesma (kõik Märjamaalt, juhendaja 
Kairit Liivamägi).

5-6aastastest olid parimad Marika 
Kosubenko lauljad Johannes Kirsipuu, 
Marleen Martin ja Mikk-Albert Vesso.

7-9aastastest läks võit Varbola 
tüdrukule Kersti-Kaisa Tarnamaale, 
juhendajaks Marju Plamus, teine oli Mar-
cus Kosubenko (juhendaja Marika Ko-
subenko) ja kolmas Marju Plamuse käe 
all laulev Laura Kasela Varbolast.

10-12aastastest saavutas võidu Helena 
Eharand Varbolast (juh Marju Plamus), 
teisele kohale platseerus Merlin Siimsalu 
(juh Kersti Mikkor) ja kolmandaks jäi 
Terli Teekivi (juh Kulla Aavik).

13-15 aastastest sai võidu nüüd 
Toomas Volli käe all laulev Egert Aviste, 
teisel kohal oli Gätlin Spiridonov ja kol-
mas Jane-Ly Liukanen (õpetaja Kulla 
Aavik).

Vanimas vanuserühmas, 16 aastat 
ja üle selle saavutas esikoha Lisandra 
Roosioja, järgnesid Oliver Olgo ja Gerly 
Aavik, kõik Kulla Aaviku laululapsed.

Suurimad tänud kuuluvad laulu-
võistlusele kaasaaitamisel Märjamaa val-
lavalitsusele, firmadele Kumminees, JE 
Baltic Group, Tiina Lilleaiale ja lillepoe-
le Pääsusilm. Tänud ka kogudusemajale, 
kelle ruumides lauluvõistlus läbi viidi.

Piret Linnamägi

Üle 16aastate esinejate grupis sai 
Oliver Olgo teise koha. 

1012aastaste vanusegrupi võitja 
Helena Eharand. 
Piret Linnamägi fotod
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Kordusuuring analüüsis koolivägivalda 
Koolivägivalla temaatika on ühiskonnas 
jätkuvalt päevakorral. Märjamaa güm-
naasiumi koolivägivalla vastase nädala 
raames viisime koostöös õpilasomava-
litsusega 5.–6. klassides läbi vastava 
uuringu. Tegemist on korduvuuringuga, 
mis toimus ka 2003. aastal. Võrreldes 
esimese küsitlusega, on kõik näitajad 
mõne protsendi võrra suurenenud, mida 
võib põhjendada ka sellega, et vastajad 
on probleemist rohkem teadlikud. Suurt 
hüpet ühegi näitaja osas ei olnud. 

Paljudes senistes uurimustes, mis 
põhinevad arenguteoorial, on tähele pan-
dud, et kiusamine koolis saab alguse va-
rajases eas, eelkõige 5.–6. klassis, kui do-

mineerimine muutub järjest olulisemaks. 
Erinevus algkooli ja põhikooli vahel on 
märkimisväärne, nii et seda võib vaadel-
da pigem keskkonnamuutusena, mitte 
lihtsalt kui ühest kooliastmest teise siir-
dumist. Lisaks sellele, et õpilasel tuleb 
kohaneda keskkonnamuutustega, peavad 
nad samal ajal tulema toime teismeik-
ka jõudmise probleemidega – füüsilise, 
psüühilise ja emotsionaalse arenguga.

Uuringus osales 80 õpilast, kellest 
99% vastas, et Märjamaa gümnaasiu-
mis esineb koolivägivalda. 

Küsimusele, kes on ohver, vastas 
74%, et selleks on õpilane ning 11% ar-
vas, et ohvriks on õpetaja; 34% leidis, et 

ohvriks on rohkem poisid ning 15 % , et 
rohkem tüdrukud; 21% väitis, et on ise 
olnud koolivägivalla ohvriks ning 5% on 
ka praegu ohvrid. 

Küsimusele, kes on kiusaja, vastas 
56%, et selleks on õpilane ning 9% arvas, 
et kiusajaks on õpetaja. Kiusajateks pee-
ti 40% juhtudest pigem poisse ning 9% 
arvas, et pigem kiusavad tüdrukud. Õpi-
lastest 18% pidas kiusajateks sõpru, 38% 
klassikaaslasi, 41% vanemaid õpilasi, 6% 
nooremaid õpilasi. 9% õpilastest julges 
tunnistada, et kiusab ka praegu ise kedagi 
ning 16% on seda varem teinud. 

Märjamaa gümnaasiumis esinev vägi-
vald on eelkõige vaimne. 84% arvas, et 

vägivald koolis seisneb norimises, 
68% togimises/tõukamises, 62% 
asjade äravõtmises, 56% löömises, 
41% peksmises, 38% ähvardamises 
füüsilise vägivallaga ning 31% ni-
metas varastamist. 

Küsimusele, kuidas käitun vä-
givalla korral, vastas tervelt 40%, 
et tulevad sellega ise toime. 35% 
õpilastest pöördub klassijuhataja 
ning 9% direktori poole, 33% räägib 
tekkinud olukorrast sõpradega, 20% 
vanematega, 19% ei tee midagi ning 
3% pöördub politseisse. 

Viimaseks küsisime õpilastelt, 
kuidas nad käituvad, kui näevad 
vägivalda. 43% teavitab õpetajat, 
41% läheb kaitsma, 38% ei tee mi-
dagi ja 8% vastanutest tunnistas, et 
läheb ka ise kiusama. 

Uuring peaks pakkuma mõtle-
misainet kõigile. Nii lapsevanema-
tele, kes vahel kipuvad unustama, 
et ka väikestel inimestel võivad olla 
suured mured kui ka lastele endile, 
kes peaksid mõistma, et vägivallatus 
koolis edeneb kõigil õppimine pa-
remini. Oma kaaslaste suhtes peaks 
olema mõistev ja kedagi ei tohiks 
mures üksinda jätta. 

8. veebruaril külastas Märjamaa 
gümnaasiumi VAT-teatri foorum-
grupp, kes käsitles samuti kooli-
vägivalla temaatikat ning andis ka 
õpilastele endile võimaluse pakkuda 
probleemile lahendusi. Osalenud 
õpilased lahendasid olukordi väga 
arukalt. Sotsiaalteatri külastust toe-
tas Lastekaitse Liit. 

Märjamaa gümnaasiumi 
sotsiaalpedagoog Gerttu Aavik

Hansapanga 
Märjamaa kontor 

kolib! 
Seoses kolimisega on kontor 

26. veebruarist 3. märtsini suletud. 

4. märtsil avame uue kontori 
Märjamaa bussijaama ruumides

aadressil Koluvere tee 2.

Uue kontori lahtiolekuajad

  E, N  9–18
 T, K, R  9–17

L  9–14

Ootame Teid!24h klienditugi 6 310 310
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Laupäeval, 23. veebruaril Märjamaa 
raamatukogu avatud 

11.00-13.00 (lõunavaheaega ei ole).

EESTI VABARIIGI 
90. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD

A J A L O O K O N V E R E N T S
95 aastat Märjamaa tuletõrjet
EELK Märjamaa Maarja koguduse 

majas (Pärnu mnt 26)

AJAKAVA

11.00–12.00 JUMALATEENISTUS. 
Järgneb VABADUSSÕJAS LANGE
NUTE MÄLESTAMINE 
KIRIKUVÄRAVMONUMENDI JUURES
Märjamaa vallavanema tervitussõnad
Pärgade asetamine. 

12.00–12.30 Kogunemine koguduse
majja. Tervituskohv.

12.30 MÄRJAMAA TULETÕRJE 95. 
AASTAPÄEVA TEEMALINE 
KONVERENTS JA MEINHARD 
UUSTALU KODULOOLISE TRÜKISE 
“HAIMREMÄRJAMAA PIIRKONNA 
AJALOOST” ESITLUS

12.30–12.40 Avamine
Tervitused  maavanem Tõnis Blank, 

vallavanem Eero Plamus

12.40–13.25 Uno Feldschmidt “Vaba
tahtlike tuletõrjeühingute koht Eesti 
Vabariigis”

13.25–13.40 Heikki Perli “Tuletõrje
tehnikast läbi aegade”

13.40–14.00 Silver Loit “Märjamaa tu
letõrje ajalugu käsitlevatest allikatest 
Eesti Riigiarhiivis”

14.00–14.30 Kohvipaus

14.30–15.20 Jürgen Kusmin “Üle
vaade tänase Raplamaa vabatahtlike 
tuletõrjeseltside algusaastatest Alek
sei Parnabase uurimistöö “RAPLA 
RAJOONI VABATAHTLIKUD TULE
TÕRJE ÜHINGUD 1898–1957” põhjal”

15.20–15.40 Einar Klaos, Märjamaa 
tugikomando pealik “Märjamaa tule
tõrje kujunemine päästekomandoks 
1995. aastast tänaseni”

15.40–16.00 Vaba mikrofon: tuletõrje
teemalised küsimused

16.00–16.20 Andrus Kiis, ajaloolane 

Meinhard Uustalu koduloolise trükise 
“Haimre – Märjamaa piirkonnast” 
esitlus 

16.20–16.50 Tuletõrjeteemaliste 
dokumentaalfilmide programm kahe 
maailmasõja vahelisest ajast 

16.5017.00 Tänusõnad. Konverentsi 
lõpetamine.

Kogudusemaja raamatukoguruumis 
on temaatiline väljapanek Sillaotsa 
Talumuuseumi, Valgu VTÜ ja Märja
maa Valla Tunatoimkonna kogudest.

Kogudusemaja fuajees on võimalik 
osta MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse 
Seltsi eestvedamisel ilmunud kodu
loolisi trükiseid, sh M.Uustalu oma.

 
 Korraldajad:  

Märjamaa vallavalitsus
Eesti siseturvalisuse muuseum
Märjamaa valla Tunatoimkond

EELK Märjamaa Maarja kogudus

Konverentsi juhatab Silver Loit

 

Märjamaa gümnaasiumis
 tähistame 23. veebruaril 

Eesti Vabariigi 
90. aastapäeva

AKTUS kell 19.00
Märjamaa valla teenekate ja 
tublimate tänamine ning aasta 
paremate sportlaste autasustamine

 
 Esinevad
• Puhkpilliorkester
• Segakoor Rello
• Segarühm Hopsani
• Valgu näitetrupp
 

Algusega 21.00 mängib tantsuks 
ansambel KARAVAN

Keskööl ILUTULESTIK!

SISSEPÄÄS TASUTA!

Laudade reserveerimine 
482 1355 ja 5656 4614

Ootame kõiki neljapäeval, 
21. veebruaril kell 17.30 

Varbola rahvamajja

Eesti Vabariigi 
90. sünnipäevale 

pühendatud pidulikule 
kontserdile. 

• Esinevad rahvamaja, kooli ja laste-
aia kollektiivid • Lühinäidendi “Eesti 
Vabariik läbi aja” esietendus 
• Tänatakse Varbola piirkonna 
aukodanikke • Näitus

Üritus on tasuta!

Täpsem info Piretilt 
tel 50 27322 ja 53090366

Kellel on pakkuda endisaegseid 
esemeid, postkaarte jms näitusele, 

palun võtke ühendust Piretiga.

Eesti Kaitseväe Segakoor

Neljapäeval, 21. veebruaril kell 19.00 Märjamaa gümnaasiumi saalis

Eesti Vabariigi 90. sünnipäevale pühendatud 

KONTSERT “SEE ON EESTi”
Esitamisele tuleb Eesti koorimuusika paremik läbi aegade (G.Ernesaks, J.Aavik, 

K.Uibo, C.Kreek, M.Saar, A.Mattiisen jt)

Dirigendid Veronika Portsmuth ja Merit Lust

TASUTA

Valgu põhikool ja Valgu rahva-
maja kutsuvad

 
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva 

kontsert-aktusele 
25. veebruaril kell 10.00 

Valgu rahvamajja.

Aktusel osalevad maavanem 
Tõnis Blank, Märjamaa volikogu 

esimees ja vallavanem.

Esinevad lasteaia, kooli- ja 
rahvamaja kollektiivid.
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Märjamaa valla Teenuse küla ja Lääne-
maa serva jääv Üdruma pidasid 16. veeb-
ruaril sõpruskohtumise. Päeva esimeses 
pooles toimus Teenuse mõisas lauamän-
gude päev, kus mängiti koroonat, kabet ja 
lauatennist, õhtul oli Üdruma ilusas selt-
simajas külade ühispidu. 

Toimunust rääkis päeva üks korral-
daja Maie Raidma Teenuselt, keda abis-
tas Teenuse Naiste Ühenduse liige Helju 
Niinemäe. Üdruma küla eestvedajad olid 
Mai Jõevee ja Viive Karnau. 

Kohale saabus üle 40 osaleja, mõ-
lemalt poolt osalses võistlusmängudel 
nagu kokkulepitult 15 inimest. Koroonas 
olid naistest esikolmikus Maie Raidma, 
Triin Aava ja Heivi Kozlov, meestest 
Märt Laanemets, Martin Kozlov ja And-
res Jõessar. 

Kabes olid paremad Katrin Nõu, Irina 
Tuder ja Vaike Nõu, Rein Reigo, Eimar 
Kreisen ja Andres Jõessar. Südi vastupa-

nu meestele osutas ka noorim mängija, 
kaheksa-aastane Jargo Jõessar. 

Lauatennises võidutsesid Helju Nii-
nemäe, Helle Reigo ja Anne Kula, Mar-
gus Toomsalu, Madis Aavik ja Allar 
Alesmaa. 

Üdruma küla pani välja diplomid ja 
medalid, Teenuse pakkus lõunat ja lisas 
pisimeeneid. 

Õhtusel koosviibimisel Üdruma 
seltsimajas korraldati Eesti Vabariigi 
teemaline viktoriin ja mängiti selts-
kondlikke mänge. Allar Alesmaa ülla-
tas kohalviibijaid oma päevateemalise 
salmikesega Üdruma kohta. 

Teenuse piirkonna külad ja Üdruma 
küla tahavad edaspidigi kokku saada. 
15 kilomeetri kaugusel paiknevad külas 
on umbes ühepalju elanikkegi. 

Kokkusaamist toetas Kullamaa valla-
valitsus ja SA Loodna Vabaajakeskus. 

Teenuse ja Üdruma küla pidasid sõpruskohtumise

Neljapäev oli Märjamaa gümnaasiumis 
ülekooliline sõbrapäev. Õpilased kau-
nistasid koridorid ja meisterdasid klas-
siruumide ustele uhked südamed. Kogu 
koolipäeva töötas sõbrapost, vahetundi-
de ajal mängis kooli raadio ja väikeseid 
meeneid ning lilli oli võimalik osta Tiina 
müügipunktist. Algklasside õpilased said 
osa sõbrasõust, kus laulu ja liikumisega 
haaras kõiki kaasa Anne Velli. Rõõmsat 
sagimist jagus kogu päevaks.

Õhtul toimus sõbrapäeva ball IX–XII 
klasside noortele, õhtujuhtideks Ahto 
Moorast ja Märt Koik. Suurimaks sünd-
museks oli missi ja misteri valimine, kus 
kandidaadid pidid läbima tutvustus-, ta-
lendi- ja küsimuste vooru. Žürii ja pub-
liku ühise hääletuse tulemusel võitis vär-
vikate ning fantaasiarohkete esinemiste 
järel missi tiitli Karina Riive ja misteriks 
valiti Kristjan Seiman. Auhinnaks neiu-
le kinkekaardid juuksurisalongi Eleene, 
noormehele kümnekordne ujula pilet. 

Teise koha pälvisid Mari-Liis Viet ja 
Ats Vanker, auhinnaks mõlemale suur 
šokolaadikommide karp. Peol pakkusid 
silmarõõmu kõhutantsijad ning üllatu-
sesinejaks oli Kümme miljonit $. Tant-
suks mängis ühemehebänd Rein – mees 
nagu orkester. 

15. veebruaril toimus V–VIII klas-
side õpilaste sõbrapäeva ball, kus õh-
tujuhtideks Jaan Uusalu ja Gätlin Spi-
ridonov. Sellel õhtul valiti Valentina ja 
Valentin, kelleks osutusid Lizett Palm 
ning Jaan Uusalu. Võitjad said auhin-
naks õhtusöögi Ruut 66 Pubis. Õhtu 
muutsid kirevamaks veel hip-hop tant-
sutüdrukud ning noored lauljad Gätlin 
Spiridonov ja Jane-Ly Liukanen. 

Meid sponsoreerisid juuksurisalong 
Eleene, Märjamaa ujula, Kati pood, Ruut 
66 Pub ja Tiina Lilleäri. Suured tänud!

Märjamaa gümnaasiumi huvijuht 
Janne Teern

Kohtusid Valgu ja Haimre 
rahvamaja taidlejad

Aastavahetuse eel pakkus Valgu näite-
ring end oma humoorika kavaga “Tant-
sud tähtedega” Haimres toimunud peole. 
Sealt hakkas idanema mõte, et kahe rah-
vamaja taidlejad võiksid kokku saada ja 
oma tegemisi vastastikku tutvustada. 9. 
veebruaril toimuski kohtumisõhtu, kus 
esinesid mõlema maja taidlusringid. 

Valgu poolt astus üles eakate sega-
koor, naiskoor, eakate seltskonnatant-
surühm ja näitering, Haimrest naisan-
sambel, naisrahvatantsurühm, Männiku 
Maali ja näitering. Viimase meesliikmed 
esitasid julge etteaste pesumoe teemal. 
See tekitas suurt kaasaelamist, huilgeid 
ja aplausi. 

Tantsuks mängis Valdeko Pärnust. 
Tantsida said kõik, kuigi naisi oli palju 
rohkem. 

 “Haimre rahvamaja on väga hubane 
ja mõnus. Meie oma on sellega võrrel-
des nagu spordihall, külm peale selle. 
Saime ometi kord soojades ruumides 
olla ja libedal põrandal tantsida,” ise-
loomustas Valgu rahvamaja juhataja 
Mervi Vaarmann. 

Haimre rahvamaja juhataja Eha Kal-
jusaar märkis, et nende maja kaunistab 
nüüd Valgu taidlejate kingiks toodud 
roosipuu. 

“Järgmisel aastal kutsume Haimre 
taidlejad endale külla,” kinnitas Valgu 
rahvamaja juhataja. “Julgustame ka teisi 
rahvamaju omavahel suhtlema,” lisas ta.

Koolikontserdiga 
sõbrapäevale vastu
Haimre põhikoolil oli külas ansambel 
Trio Naturale. Kollektiiv oli algul kol-
meliikmeline, hiljem liitus Jaan Arder. 

Muusikatunni sisse mahtus muusi-
kaline retk peamiselt Euroopa rahvaste 
seas. Erinevate maade muusikat tutvus-
tasid Teet Veskus kitarri saatel, Allan 
Jakobi akordionil ja Ants Nuut trom-
boonil, sekka ka vilistamismeloodiaid 
ja kaunikõlalist laulu kuulsime Jaan Ar-
derilt mandoliini saatel. 

Koolikontserdid võimaldavad kogu 
kooliperel osa saada heast muusikast, 
tundma õppida erinevaid pille. Helide 
maailm annab positiivseid emotsioone 
igapäevatööks. 

Meie ühiseks eesmärgiks on õpilaste 
silmaringi laiendada eelkõige kvaliteet-
muusika abil. Haimre põhikool on suut-
nud ilusat tava elus hoida.

Jaan Viska

23. veebruaril Märjamaa gümnaasiumis 
toimuva Eesti Vabariigi 90. aastapäeva 
peo korraldustoimkond märkis, et kuna 
sündmus on ainulaadne, siis võiks rõivas-
tuse puhul silmas pidada rahvuslikku või 
viiteid meie rahvusvärvidele. 

“See pole kategooriline nõue, suh-
tugem ettepanekusse loovalt. Võimalu-
se korral võiks tulla rahvariietes, kanda 

rahvuslikku sõlge, rahvusvärvides linti 
või muu taolise detailiga oma välimust 
ilmestada, aga kes seda ei soovi, tulgu 
endale meelepärases riietuses. Eesmär-
giks pole välimust ette dikteerida, vaid 
ühiselt nautida meeldivat pidu,” tooni-
tas Märjamaa vallavalitsuse avalike su-
hete spetsialist Aet Reinhold. 

Sõbrapäeval valiti lemmikuid 

Soovitav riietus võiks olla rahvuslik või rahvusvärvidest lähtuv
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VANAD FOTOD

Teema algus 13.02 lehes

1936. aasta oli murranguline aasta. Riikli-
kul tasandil otsustati edasise tegevuse tu-
gevdamiseks tuletõrjeorganisatsioon reor-
ganiseerida. Selle tulemusena moodustati 
Märjamaale tuletõrjedivisjon, kuhu kuulus 
viis kompaniid: Märjamaa, Haimre, Velise, 
Vigala ja Luiste. Kompaniid omakorda ja-
gunesid salkadeks /brigaadideks/.

 

Kohapeal toimus pritsikuuri ümber-
ehitus ja soojustamine. Ühingul oli neli 
käsipritsi ja sooviti laenu abil muretse-
da esimene mootorprits. Laenu võtmist 
senine esimees Ojasson ei pooldanud ja 
seepärast valiti uus esimees – Lääne-Ees-
ti Ühispanga töötaja, energiline ja hak-
kaja Ants Talu. Alevi plahvatuslik kasv 
ja mootorpritsi kasutuselevõtt tõid välja 
uue mure – veepuuduse. Selleks alustati 
vabariigi tuletõrjeühingute seas pioneeri-
dena välja ehitama maa-aluseid betoonist 
veehoidlaid kogumahutavusega 18 000 
liitrit vett. Alevi veehoidlad, mis asuvad 
Sipa teel, Tamme teel, Haimre puiesteel, 
Lemmiku teel ja nn vene kiriku juures on 
alles tänaseni.

Järgmised kaks aastat kulusid ümber-
korraldusteks, kuid juba... 

1938. aastal soetati ühingule auto, 
mis ehitati ümber mootorpritsi ja mees-
te veoks tulekahjudele – sohvriteks olid 
Ilmar Alev ja Enn Aviste. Samal aastal 
korraldas Eesti Tuletõrje Liit Märjamaal 
ümbruskonna tuletõrjepealikele (ligi 80) 
kursused. Nelipüha teisel pühal toimus 
Märjamaa tuletõrjedivisjoni suurejoone-
line tuletõrjepäev võistluste ja peoga.

Ennesõjaaegse 
Märjamaa tuletõrje 
triumfiks kujunes 
2.06.1939 toimu-
nud ühingu 25. aas-
tapäeva üritused. 
Ühingus oli 600 
liiget ja see oli üks 
suuremaid Eesti-
maal. Pidustustest 
võttis osa 1000 
inimest. Toimusid 
spordivõistlused 
(pritsi-, alarm- ja 
r ivivõist lused), 
paraad, millel osa-
les Eestis esimene 
ratsatuletõrjesalk, 

ning ühingu uue lipu õnnistamine, mille 
annetas ühingu naiskogu. Ürituste raames 
peeti peakoosolek, kus vormistati ühine-
mine Haimre tuletõrjujatega. Seltsi uueks 
esimeheks valiti Hans Littover, juhatuse 
liikmeteks A. Ojasson, A. Mollart, E. Kin-
gisepp, J. Maasing, V. Põldre ja J. Mau. 
Õhtul toimus pidu, kus muuhulgas etendas 
Pärnu teater etendust “Ahi”.

Okupatsiooniaegse Märjamaa VTÜ 
tegevuse kohta andmeid pole. Aastatel 
1945–1949, kui ühingut juhtis Albert 
Murre, ärkas ühing uuele elule. Võeti ka-
sutusele allesjäänud tehnika, liitusid uued 
inimesed. 1950. aastal tuli Märjamaale 
algselt instruktoriks, hiljem sai pealikuks 
Peeter Vatsar. Kuni 1957. aastani, kui kes-
tis majandite loomine, liitmine ja lahuta-
mine, ja edaspidi, kui toimus rajoonide 
liitmine ja lahutamine, oblastite loomine 

ja kaotamine, oli olukord ka tuletõrjes se-
gane. Kui lõppesid segadused riigis, sai 
arenema hakata ka tuletõrjealane tegevus. 
1963. aasta sügisest sai Märjamaa peali-
kuks Erich Lõhmus. 1969. aastal alustati 
endise pritsikuuri hoone asemele tänase 
depoohoone ehitust.

Siinkohal lõpetan Märjamaa tuletõr-
je ajaloo kiirülevaate. Tegelikult vajab 
põhjalik ajalugu alles kokkukirjutamist. 
Kes aga soovib rohkem kuulda-näha, 
tulge pühapäeval, 24. veebruaril kella 
12 kogudusemajas algavale ajalookon-
verentsile. 

Tõnu Mesila

Tuletõrje ajaloost

Märjamaa pritsimeeste rivistus 1930. aastatel. 

Tuletõrjepealik oli Erich Lõhmus 
alates 1963. aastast. 

Vana depoohoone (endine pritsikuur juurdeehitus
tega).



20. veebruar 2008 �Märjamaa Nädalaleht
KIRIKU TEATED

EELK Märjamaa 
Maarja kogudus
Kõik tegevused toimu-
vad kogudusemajas

K 20. veebruar
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
19.00 Piiblitund. Film Joosep II
N 21. veebruar
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
R 22. veebruar
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
L 23. veebruar 
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
P 24. veebruar, 3. paastuaja pühapäev
11.00 Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühen-
datud jumalateenistus Maarja kirikus. Laulab 
koguduse segakoor Mariema. 
Pärgade asetamine Vabadussõja mälestus-
sambale.
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
E 25. veebruar 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Palvetund 
T 26. veebruar 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
K 27. veebruar
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga

Avaldame sügavat kaastunnet 
Milvile laste ja lastelastega 

abikaasa, isa ja vanaisa
 

ENN SOOMRE 
surma puhul.

Maiu, Ken ja Ludmilla

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti 
tööde kava 

Märjamaal 18.02–24.02.2008

Torustike ehitus: 
Pikk, Metsa, Jaama, Niidupargi, 

Niidu, Pärna, Sihi, Pargi, 
Lauluväljaku, Tehnika tänav.

Oru II astme pumpla ehitustööd.
Märjamaa RVPJ ehitustööd.

NB! 
Pargi tänaval üks sõidusuund 
suletud.
Sihi tänav lõigul Meierei–Põllu 
liikluseks suletud.

Sihi tänav lõigul Lemmiku–Põllu 
liikluseks suletud.
Jaama tänav suletud lõigul Haimre 
pst–Pärna tn.
Pärna tänav liikluseks suletud 
20.02.-22.02.08.
Liiklustakistusi esineb Pikal, Põllu ja 
Metsa tänavatel.

Seoses II astme pumpla ehitustöö-
dega võib tekkida veerõhu langus. 

Vabandame!

NB! Tänavatel, kus tehakse toruehi-
tustöid, võib kohati esineda lühiaja-
lisi veekatkestusi. Palume vabandust 

ebamugavuste pärast!

Alu Rahvaõpistu 
(Keskkooli 1a, Raplas) pakub 

2008. a I poolaastal 
järgmiseid kursuseid:

* Suhted ja suhtlemine – 80 t (märts 
– mai), õppejõud Tallinna Ülikoolist

* Koduaia loomise alused ja põhimõt-
ted – 40 t (märts – mai)

* Pere sugupuu uurimine 40 t (märts 
- aprill), õppejõud Tallinna Ülikoolist

Ettevalmistamisel:
* Balti-Saksa kultuuri mõjutused 

Eesti kultuuriloole (aprill –juuni), 
õppejõud Riikliku Kunstimuuseumi 
töötajad

* Maaturism “Raplamaa haridus- ja 
kultuurilugu” (mai - detsember)

Tööalane koolitus:
* Õmblemine (eriplaan)
* Raamatupidamine-asjaajamine 120 

t (märts - mai), eriprogramm arvuti-
klassis, lõpueksam

* Põetaja-hooldaja – 60+60 t (märts 
– mai), patsiendi põetamine kodus

* Lapsehoidja – 400 t (aprill - juuni)

Tööalased koolitused tööturuametis 
registreeritud töötutele tasuta! 

Informatsioon T–R 10.00–16.00 
telefonidel 485 6438 või 5374 7905

Avaldame kaastunnet Eglele, Eikele, 
Kärolinile ja Kristianile 

kalli isa ja vanaisa
 

VIKTOR PERMANI 
kaotuse puhul.

Valgu kooli ja lasteaia pere

Avaldame kaastunnet Milvile, 
Arvole ja Aivarile perega 
abikaasa, isa ja vanaisa 

ENN SOOMRE 
kaotuse puhul.

Perekonnad Pirs, Koor ja Aleksejev

Ei enam kõndimas Sind teel, 
Su hääl me kõrvus püsib veel...

Mälestame head naabrit 
ENN SOOMRET. 

Sügav kaastunne Milvile, 
Arvole ja Aivarile perega. 

Välja 4 elanikud

Otsime 1-2toalist korterit prantsuse 
noormehele Märjamaal või Orgital.

Maxence on rõõmsameelne ja positiiv-
se maailmavaatega 19aastane prantsla-
ne. Ta tuli Eestisse kümneks kuuks, et 
vabatahtlikuna töötada Midrimaa laste-
aias Orgital. Ta on olnud siin juba viis 
kuud ning on oma töö ja eluga ilusti 
kohanenud. 

Noormees teeb laste elu lasteaias 
mitmekülgsemaks ja huvitamaks. Lap-
sed ootavad iga hommikut, et temaga 

midagi põnevat ette võtta. 
Kahjuks lõppeb Maxence üürileping 

ning ta peab välja kolima oma praegu-
sest kodust. Kui kellelgi on võimalust 
soodsalt välja üürida 1-2toalist korterit 
või otsib kaasüürilist, palun võtke ühen-
dust. 

Kui sul endal ei ole, aga tead tutta-
va tuttavat, kes just mõtles oma korteri 
välja üürida, siis palun anna ka sellest 
meile teada.

Kontaktisik Aleksandr Kurušev, 
 tel 502 3357
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90: Herta Lauri  9.02 
87: Elfride Lekk  6.02
84: Olga Koivisto  2.02
83: ElsaElisabeth Jõgisalu   
   7.02
83: Laine Lind  17.02
81: Delila Metsare  5.02
81: Helga Kukk   7.02
81: Aino Paumets 16.02
81: EsterHildegard Riisalu   
   24.02
80: Leida Lillemaa  5.02
79: Helmut Valdoja  7.02
79: Jaan Elmik   18.02
79: Endel Arula  21.02
78: IlmeHariette Vaarpuu   
   2.02

78: Evald Laiv   5.02
78: Endel Alasi   10.02
78: Salme Metsa  22.02
77: Mihhail Põdra  1.02
77: Endel Ruhno  4.02
77: Endel Peetsalu  8.02
77: Osvald Hiiemaa  16.02
77: Maimu Hiietamm  21.02
77: Juta Link   22.02
77: MaimuHermine Põlluste   
   22.02
77: Ilse Uuesoo  23.02
76: Aino Kaun   14.02
76: Linda Liländer  16.02
75: Alvi Rahuoja  5.02
75: Maria Vaarmann  6.02
75: Linda Lendsalu  11.02
75: Eevi Jaago   20.02
70: EviMaret Seinpuu  12.02
70: Malle Aus   13.02
70: Luule Mäeots  19.02
70: Leida Silk   19.02
70: Tiiu Peetsalu  21.02
70: Liidia Vilumaa  24.02
65: Vaike Varbola  12.02
65: Mare Niiholm  13.02

Kes ei soovi, et tema sünnipäeva märgitakse valla infolehes, 
palun andke sellest teada toimetajale 482 1263, 5306 5805, 

reet.saar@marjamaa.ee. Piisab, kui inimene üks kord teatab, järgmistel 
aastatel ei pea seda üle kordama. Õnnitleme endiselt 65, 70, 75aastaseks 

saamise puhul, sealt ülespoole juba igal aastal.

MÜÜK
Müüa voodrilauda, alates 85 kr/m2, sauna 
sisevooder, põrandalaud. Vedu. 5650 7888

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

Orgital müüa 3toaline möbleeritud korter 
tehnikaga, II k. H 550 000. Tingi! 515 0119

MITMESUGUST
Otsin lapsehoidjat. 5695 8214

Puurkaevude puurimine. 5359 8865

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

Timberston OÜ

* OSTAB 
• kasvavat metsa- ja metsamaad, ka 

osaliselt raiutud ja hüpoteegiga
• kuuse- ja männipalki
• kase-, kuuse-, männi- ja haavapa-

beripuud
• raieõigusi

* TEEME RAIETÖID

Tel 528 4932 Riho Alavee
faks 482 1890

info@timberston.ee

13.02 Märjamaa Nädalalehes ilmu-
nud kirjutises “Sõidusoodustustest 
Tallinna ühistranspordis” on tasuta 
sõidu saajate loetelust ekslikult välja 
jäänud 65aastased ja vanemad ini-

mesed. Palun vabandust! Sirje Praks

K 20.02 Märjamaa kooli internaadimajas 
kell 16 
KURITEOENNETUSE ÕPPEFILMID, 
eesti keeles, programm nr 3, tasuta

R 22.02 Valgu rahvamajas kell 19 
“18 – 14” ( režissöör Andres Puustusmaa)
Venemaa – Eesti ajalooline põnevik / 1.41 
ALLA 12 AASTA KEELATUD 

Pubi Ruut 66 pakub tööd 
ABIKOKALE.

Väljaõpe kohapeal. Soodustused.
Info tel 5344 3305 või 489 6141

Pärnu mnt 44, Märjamaa

 LP. TALUNIK!

Kui oled väsinud ja tahad puhkust, 
aga kes asendaks? 

Kes hoiaks Sinu loomi sama hoole ja 
hingega kui Sina ise? 

Taluliit teab! Kui leiad oma kandist 
sobiva, loomi armastava inimese, keda 

Sa usaldad, siis saada ta asendajate 
koolitusele.

Koolituse koht: 
Türi Põllumajanduskool

Kestus: 17.03–8.04.2008
Õpivorm: üle nädala vaba nädal.

Kui oled leidnud sobiva isiku ja 
tal on põllumajandusharidus või 

aastane töökogemus ning juhiload, 
siis võta palun ühendust 

projektijuhi telefonil 516 6593. 

Lisateave 
www.hot.ee/asendusteenistus.

OOTAME!


