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Sipa naisansambel Hõbelõng kutsus 
saalitäie sõpru oma 25. sünnipäevale. 
Mõisasaal sai rahvast täis ja nende 
keskel särasid kõige pilkupüüdvamalt 
päevakangelased oma valgetes pluusi-
des ja kirsipunastes õlasallides, suur 
kunstlill rinnas. Meeleolukalt juhtis 
kokkusaamist Jaak Vahtramäe. 

1983. aastal alustanud kollektiivi al-
gusaegu meenutas lavale seatud ENSV 
lipp, päeva juht kandis pioneerikaelarätti 
ja saluteeris teadustades. Teises plokis on 
laval sinimustvalge ja konferansjeegi sa-
mades värvides. 

Ühtmoodi mõnusalt, madala ja üht-
lase tämbriga kõlas Hõbelõng kogu 
kontserdi jooksul. Lauljaid 2006. aastast 
juhendav Reelika Haidla on teinud ära 
tubli töö. Loomulikult olid seekordki ko-
hal tegevuse käivitaja, endise Sipa klubi 
juhataja Laine Kask, kes töötas ansamb-
liga esimesed 15 aastat. 1998 õpetas laule 
Ene Mätas ja proovid toimusid Lauknal. 
1999–2006 oli juhendaja Marika Kosu-
benko. Laine Kask oli seekordse esitu-
sega väga rahul ja pidas hea tulemuse 
tegureiks ka nooremaid hääli, kui oli al-
gusaegadel.  

Hõbelõng sai 1983. aastal alguse Tee-
nuse kolhoosi töö- ja sõjaveteranide klu-
bist. 1986 toimub klubi raames aktiivne 
laulmine, tantsimine ja estraadikavade 
õppimine. Aktiivselt lõi siis taidluses 
kaasa 15 inimest, nende hulgas ka viis 
meest. Alustajaist on elus veel kolm, kus-
juures Eliise Kääpa laulab jätkuvalt an-
samblis kaasa. 

Aktiivselt käidi toona teatris, kõi-
ge rohkem – kümme ühiskülastust – oli 
1988. aastal, tavaliselt viis-kuus. 1993. 
aasta kroonikas on kirjas: suurt puudust 
tuntakse sellest, et ei saa enam nii sageli 
teatrisse, kuna pole enam majandeid ega 
nende busse. 

Hõbelõngal pole vahele jäänud üks-
ki maakonna memme-taadi pidu ega 

viie sõprusklubi kokkutulek. Üheks oma 
vastutusrikkamaks esinemiseks peab 
ansambel osavõttu 2007. aasta kevadel 
Kuremaal toimunud vokaalansamblite 
päevast.   

Külas oli Valgu eakate segakoor Lin-
da, kes järgmisel päeval oma klubi aas-
tapäeva tähistas. Vallavalitsus tunnustas 
Hõbejuust oma tänukirjaga. Vallavalitsu-
se kultuuri- ja haridusnõunik Tõnu Me-
sila ütles: “On sümboolne, et mõlemad 
kollektiivid on ühevanused ja mõlemal 
on ka sama juhendaja.” 

Veel esines Vigala eakate ansambel 

Hõbejuus, tantsis Sipa segarühm Kaareke 
ja bailatiinotantsijad. Tervitusi tõid tei-
sedki Sipa küla kollektiivid: naisansam-
bel Cantare ja tantsurühm Külapiigad, 
aga ka sihtasutus Loodna Vabaajakeskus, 
mille kaudu endise Loodna valla kultuu-
ri- ja spordiüritusi rahastatakse. 

“Tore, et meie külas on nii pikka 
aega tegutsenud kollektiiv. Tore, et te ei 
visanud nõukogude aja lõpul noote nur-
ka ning olete aina särtsakamaks ja ilusa-
maks läinud,” tunnustas Sipa külavanem 
Peeter Paunmaa. 

Hõbelõng pakkus küpset laulukava

Naisansambel Hõbelõng, keda juhendab Reelika Haidla. 

Liikluspiirang
1. Kehtestada alates 18.03.2008.a tulenevalt ilmastikuoludest tingi

tud teede konstruktsioonide nõrgenemisest Märjamaa valla kruus
kattega teedel liikluspiirang (v.a vallavalitsuse loal) üle 7tonnise 
tegeliku massiga sõidukitele. 

2. Piirangu lõpetamisest teatatakse täiendavalt.
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Märjamaa laste lugemishuvi on kasvanud
Märjamaa lastekogus 15. märtsil toimu-
nud Kairiti muinasjutuhommik pakkus 
huvi eelkooliealistele lastele, 1. ja 2. 
klasside õpilastele. Koos kaasas olnud 
vanematega osales üritusel üle 20 huvili-
se. Kairit Liivamägi Midrimaa lasteaiast 
oli valinud teemaks linnud ning jutustas 
H. Chr. Anderseni muinasjutu “Ööbik” ja 
rahvajutu “Kuidas linnud endale värvili-
sed suled said”. Kairiti abiga sai igaüks 
endale paberist väljalõigatud linnu, mis 
tuli värvida, lisaks tiivad voltida ja lõbus 
mänguasi oligi valmis – nööri otsas len-
dava linnuga oli lastel tore mängida. 

Uut tüüpi üritus kutsub osalema
Lastekogus toimunud meisterdamise 

ja joonistamise üritustel on arvukalt osa-
võtjaid, millest raamatukogutöötajad on 
teinud omad järeldused: traditsiooniline 
lastele korraldatud raamatuüritus, mis 
keskendub üksnes raamatutele, on oma 
aja ära elanud. Laupäevane üritus, kus 
lugude kuulamine oli ühendatud loomin-
gulise tegevusega, leidis pooldajaid ning 
muinasjutuhommikul osalejad jäid juba 
järge ootama. 

Emakeele päevale eelnevalt panid 
lastekogu töötajad välja näituse laste 
omatehtud raamatutest, mille autoriteks 
on Midrimaa lasteaia lapsed Mesilaste 
rühmast. Samas on vaadata ka Pillerpal-
li lasteaia Meelespea rühma joonistused 
teemal “Armastan Eestimaad”, mis val-
misid Eesti Vabariigi sünnipäevaks. 

Uued raamatud jõudsid kooli
Emakeelepäeval Märjamaa gümnaa-

siumis korraldatud üritustel leidis juba 
teist aastat rakendust meeldiv koostöö-
vorm raamatukogu ja kooli vahel, kus 
raamatukogul oli võimalus tutvustada 

uudiskirjandust. 
Urve Nurmik 

näitas uusi lasteraa-
matuid algklassidele 
korraldatud üritustel, 
kus iga klass esitas 
etteaste valitud raa-
matu, luuletuse või 
loo põhjal. U. Nurmik 
tutvustas lähemalt 
kirjastuselt Tänapäev 
lasteraamatute sarjas 
ilmunud uusi raama-
tuid. 

Kirjastuse Täna-
päev, Eesti Lastekir-
janduse Keskuse ja 
ajakirja Täheke ühiselt 
välja kuulutatud las-
tejutuvõistluse “Minu 
esimene raamat” tule-
musena on kirjastusel 
nüüdseks ilmunud 
juba 26 raamatut. Esi-
mese võistluse võitis 
2004. aastal Piret Raud käsikirjaga “Ernesto 
küülikud” ja teise Kristiina Kass käsikirjaga 
“Samueli võlupadi”. Mõlemad autorid illust-
reerisid oma raamatud ise. 

Sama sarja nime andis kirjastus Täna-
päev ka eraldi kogumikule, mis kingitak-
se riigi poolt kõigile 2008. aastal Eestis 
sündivatele lastele. Raamatu saavad ka 
Märjamaa vallas sel aastal sündivad lap-
sed ja need on juba jõudnud Märjamaa 
vallavalitsusse. 

Samal päeval tutvustas eesti keele 
tundides noortele ilmunud kirjandust 
Reet Kuusk . Ka siin sai põhitähelepanu 
pööratud raamatute sarjale kirjastuselt 
Tänapäev. Sarjas “Tänapäeva noorsooro-
maan” on praeguseks ilmunud seitse raa-

matut. Esimene oli 2006. aastal ilmunud 
Diana Leesalu “Mängult on päriselt”, 
mille ilmumine pälvis tähelepanu ja 
huvi ka meedias. Analoogselt lasteju-
tuvõistlusega saadakse raamatud, mida 
välja anda, kirjastuse ja lastekirjanduse 
keskuse poolt välja kuulutatud konkursi 
teel. Tutvustamiseks oli kaasas veel tei-
sigi raamatuid, erilist huvi tekitas noortes 
“Eesti räpptekstide kogumik” (ilmunud 
2006) ja “Tüdruk, kes sa teretasid vaime: 
valik noort eesti luulet” (2005). 

Märjamaa noorte lugemishuvi 
on tõusnud 
Meedias palju räägitud noorte ja las-

te lugemishuvi langus paistab Märjamaal 
olevat tasapisi hakanud mööda saama. Eri-
nevalt teistest Rapla maakonna raamatuko-
gudest võis Märjamaa raamatukogus 2007. 
aastal täheldada alla 16-aastate lugejate 
poolt laenutatud raamatute hulga tunduvat 
tõusu (+21%). Kindlasti on siin põhjuseks, 
et on hakanud ilmuma meie oma autorite 
poolt kirjutatud tänapäevaseid lastele ja 
noortele mõeldud kirjandust. Kahjuks ei 
võimalda ainult üks päev näidata-tutvusta-
da kõike aasta jooksul ilmunut. 

Reet Kuusk

Märjamaa valla külaliikumise

VIIES 
TÄNUPÄEV

toimub laupäeval, 29. märtsil 
algusega kell 12 Sipa mõisas.

* Sipa lasteaed-algkooli tervitus
* Sõnavõtud
* Sipa taidlejate etteasted
* Uutele külavanematele tunnistuste 

kätteandmine
* Muusikaline vahepala
* Tublide külaedendajate tänamine
* Varbola näitetrupp 

Olete oodatud!

Sipa Masinaühistu uurib lähiümbruse 
põllumajandusajalugu. Kellel on alles 

kolhooside algusaegade materjale, vanu 
fotosid ja mistahes muud 

materjali või kes tahavad jagada oma 
meenutusi sellest ajast, 

võtta ühendust Allar Alesmaaga
5615 6023, õhtuti 482 5220.

Muinasjutuhommiku läbi viinud Kairit Liivamägi 
ühendas kuulamise ja käelise tegevuse. 

Suurel Reedel, 21. märtsil kell 12  
Sillaotsa Talumuuseumi 

NÄITUSEKÜÜNIS näituse
VELISE LINNUAABITS

avamine.

Kuraator: Andrus Jair
Kunstnik: Reet Nurmsalu

Toetajad:
SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskus
Märjamaa Vallavalitsus

Samas kell 13 valmistame endale 
pühadeks kuivviltimise tehnikas lilli, 

pisikesi loomi jne.
Töövahendid ja materjalid 

muuseumi poolt. 
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Märjamaa
Valla
valitsuse 
istung  
11. märtsil

Haridus- ja kultuurivaldkond
1. Märjamaa valla õppestipendiumi taot-

lemise, määramise ja maksmise korra välja-
töötamiseks moodustada komisjon. 

2.Märjamaa lasteaia Pillerpall pöördumi-
ne.

Haridus- ja teadusministeerium eraldas 
1,9 miljonit krooni toetust lasteaia juurdeehi-
tuse ja vana osa renoveerimise projekteerimi-
seks. Lepingu täitmise tähtaeg 10.12.2008. 
Hariduskomisjonis arutelu käigus ilmnes, et 
oleks vaja ülevallalist hariduse arengukava, 
kus on kirjas mida ja millises järjekorras ära 
teha.

Pillerpalli lasteaia juurdeehituse ja vana 
osa renoveerimise projekteerimise tingimuste 
koostamiseks kuulutada välja hange. Küsimu-
sega edasi tegeleda. 

Majandusosakond
Ehitusvaldkond
1. Anda välja ehitusluba: elamu rekonst-

rueerimine (Uustalu Varbola külas); elamu 
lammutamine (Jüriniidu Nõmmeotsa külas); 
ehitise püstitamine (Siima Mõraste külas). 

2. Ehitise kasutusloa väljaandmine: abi-
hoone Märjamaa Pärnu mnt 43a. 

3. Anda välja projekteerimise tingimused: 
suvemaja (Pirni Ringuta külas). 

4. Pakkumise Märjamaa Pillerpalli laste-
aia mänguväljaku rajamiseks korraldas laste-
aia juhataja. Pakkumised esitasid AS Arnold, 
Tiptiptap OÜ, Belander Grupp OÜ. Viimane 
osutus edukaks: pakkumine koos käibemak-
suga 200 000 krooni. Vastutavateks isikuteks 
määrata ehitusspetsialist Helgi Tammaru ja 
lasteaia juhataja Ene Mätas.

5. Eduka pakkuja kinnitamine (Karikakra 
lasteaeda tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
ja turvavalgustuse paigaldamine ja projektee-
rimine).

Pakkumise korraldaja OÜ Kasti Mõis, nel-
jast firmast esitas pakkumise Hotronic Lääne 
OÜ (87 766 krooni koos käibemaksuga). 

Kinnitada edukaks pakkujaks Hotronic 
Lääne OÜ, töö teostamisel koostada töö vas-
tuvõtuakt, mis on allkirjastatud kolmepool-
selt, garanteerime arve tasumise pärast tööde 
teostamist ja vallaeelarve kinnitamist.

6. Korraldada hange: Märjamaa rahva-
maja territooriumi välisvalgustuse projektee-
rimine ja ehitamine. Pakkumiste esitamine 
27.03.2008 kell 10, avamine samal kuupäeval 
10.05. Hanke täitmise tähtaeg 27.05.2008.

Pakkumiste avamise komisjoni arvata 
Gaili Ilisson, Helgi Tammaru Maigi Linna. 
Kontaktisikuks ehitusspetsialist Helgi Tam-
maru.

7. Küttepuid kasutavad kütteks Märjamaa 
saun, Märjamaa gümnaasium ja Hobulaiu 

puhkebaas. Puulõhkumismasina soetamiseks 
on võetud hinnapakkumised OÜ-lt Metsa-
omanik, Metsakaupmehelt, kauplusest Aia-
tööriistad ja FERRUM K.V. Aktsiaseltsilt.

Märjamaa saun on 2008. aasta eelarves-
se planeerinud vahendid puulõhkumismasina 
ostmiseks, jätkata läbirääkimisi FERRUMi-
ga.

8. Märjamaa rahvamaja elektriga varus-
tamine.

Ehitusspetsialist Helgi Tammaru tutvus-
tas OÜ Madexe hinnapakkumisi rahvamaja 
varustamisel elektriga Ambulantsi ja Rangu 
alajaamast.

Võtta suund rahvamaja elektriga varusta-
miseks Rangu alajaamast, koos sellega välja 
ehitada ka keskväljaku elektriga varustamine, 
mis on vajalik välisürituste läbiviimisel. Võtta 
täiendavaid hinnapakkumisi (Eltel Networks 
AS, TÜ Laukna Elekter,Halinga Elekter). 

 
Rahandusküsimused
1. Märjamaa valla 2007.aasta majandus-

aasta aruande juurde tegevusaruande koosta-
mine. – Tegevusarannete koostajad esitavad 
materjali 25. märtsiks 2008 avalike suhete 
nõunikule.

2. Rahandusosakonna juhataja Lea Laurits 
andis ülevaate eelarve eelnõust, mis esitatakse 
vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni-
le ning II lugemisele ja kinnitamiseks märt-
sikuu vallavolikogule. 2008. a vallaeelarve 
kogumaht on 152 747 200 krooni.

Sotsiaalküsimused
1. Täiendavat toetust makstakse puuetega 

inimestele esitatud taotluste alusel (ravimite ja 
küttepuude ostmine, transpordikulude katteks 
arsti juures käimisel, toimetuleku tagamine).

2. Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse 
esitatud taotluste alusel raviteenuse eest tasu-
miseks, toimetuleku tagamiseks, küttepuude 
eest tasumiseks ja abivajavatele õpilastele õp-
pereisi transpordikulude eest tasumiseks.

3. Märtsikuus on Märjamaa vallas juubi-
lare 21, väljamakstav juubelitoetuse summa 
10 500 krooni.

4. Peretoetuste maksmise peatamine.

Õigusosakonna küsimused 
1. Loodna mõisa ait-kuivati kinnistu võõ-

randamine 
Hindamiskomisjon on koostanud vara 

hindamise akti, mille alusel on kinnistu mak-
sumus 180 000 krooni. Loodna mõisa omanik 
on huvitatud ait-kuivati kinnistu omandami-
sest, kuna see on oluline mõisaansambli osa. 

Ettepanek vallavolikogule kinnistu võõ-
randamiseks otsustuskorras hinnaga 180 000 
krooni. 

2. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega 
(KEJHK) lepingu sõlmimine.

Projektile “Ohtlike jäätmete kogumisrin-
gide korraldamine KEJHK piirkonnas” on 
Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldanud 
koos käibemaksuga 466 794 krooni, omava-
litsuse osalemine projektis on 10%, projekt 
kestab 30. novembrini 2008. – Osaleme pro-
jektis, vahendid eelarve eelnõus olemas, all-
kirjastame koostöölepingu, valla esindajaks 

määrata keskkonnaspetsialist Mati Erik.
 
Abivallavanem
1. Riigimetsa Majandamise Keskus tegi 

ettepaneku anda Tervisespordi kinnistu, asu-
kohaga Nõmmeotsa küla, tasuta valla oman-
disse.

Pöörduda seisukoha võtmiseks vallavo-
likogu majandus- ja eelarvekomisjoni poole 
ja otsustamiseks vallavolikogusse. Kinnistut 
kasutatakse avalikuks otstarbeks.

2. Märjamaa valla arengukava 2008-
2015.

Vallavolikogu alatised komisjonid on ma-
terjaliga tutvunud ning oma märkused teinud. 
– Esitada Märjamaa valla arengukava ja in-
vesteeringute kava aastateks 2008-2015 sei-
sukoha võtmiseks märtsikuu vallavolikogule.

3. Lõpetada rendileping Tehnika 11 äri-
ruumile 8, mis on AS Merko Ehitus kasutuses, 
uute ametnike töölevõtmisel on vaja täienda-
vaid ruume. – Õigusosakonnal alustada doku-
mentide ettevalmistamist rendilepingu lõpeta-
miseks hiljemalt 30. aprillil 2008.

Projektijuht 
1. Märjamaa alevis Pärnu mnt 83 kinnistu 

detailplaneeringu algatamine.
Projektijuhil küsida täiendavaid doku-

mente, arvestades et tegemist on miljööväär-
tusliku alaga. Edasi menetleda.

2. Märjamaa vallas Aruküla külas Otsa 
maja ja Loigu kinnistute detailplaneeringu ala 
laiendamine.

Planeeringu eesmärk oli spordiväljaku 
ning kahe tiigi rajamine, liiklemiseks ohtliku 
koha likvideerimine ja juurdepääsutee raja-
mine, ettepanek laiendada planeeringu ala 
naaberkinnistu arvelt. – Võtta naaberkinnis-
tu Jaagu-Väike omanikult kirjalik nõusolek, 
edasi menetleda.

Maa- ja omandireform
1. Maa ostueesõigusega erastamine (Kop-

limetsa maaüksus Kangru külas, pindala 
16,83 ha).

2. Kinnistu piiride muutmine, aluseks 
omaniku taotlus.

Keskkond
1. AS Ragn Sells kiri mittetulundusühin-

gule Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus.
Keskkonnaspetsialist Mati Erik tutvustas 

lühidlat kirja sisu. Märjamaa valla eeldatav 
jäätmevaldajate arv 1500, vabastus korralda-
tud jäätmeveoga mitteliitumiseks on antud 
290 jäätmevaldajale (ei ela kohapeal, ei oma 
kinnistutel elamiskõlbulikke hooneid või on 
kinnistul ainult aiamaa), rahuldatud on 260 
taotlust, kes on soovinud harvemat tühjendus-
sagedust.

2. Segapakendi-, paberi- ja papijäätmete 
kogumiskonteinerite soetamiseks on esitatud 
projekt on KIK-ile tehtud. Segapakendijäät-
mete kogumiskonteinreid vaja juurde tellida 
24; paberi- ja papijäätmete kogumiskonteine-
reid 9 ja patareide kogumiskonteinereid 10. 
– Edasi menetleda, kui taotlus on rahastatud.

   Järg lk 9
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SAAME TUTTAVAKS

Märjamaa maadlusspordi hing Harri 
Koiduste pälvis tänavu Rapla maa-
konna tippauhinna Rapla Redel. Siin 
tegutsenud eelmise legendaarse maad-
lusjuhi Juhan Kalde mantlipärijaks sai 
mees, kes kannab edasi samu väärtusi. 

Harri Koiduste on 1941. aasta sügisel 
sündinud küll Tallinnas, kuid kogu elu 
elanud Märjamaa kandis. Kooli läks ta 
1949. aastal, sportima hakkas 4. klassis. 
“Elasin alevi servas, olime poistega palju 
kive loopinud ja mul oli tugev käsi. Vis-
kasin hästi granaati ja mind kutsuti kooli 
võistkonda. 6. ja 7. klassis olin kooli eest 
väljas kergejõustikus ja võrkpallis,” mee-
nutas Koiduste oma sporditee algust. 

Juhan kutsus maadlema
1955. aastal kutsus kohalik legendaa-

rne maadlusjuht Juhan Kalde poisi maad-
lema. 

7. klassi järel plaanis nooruk minna 
Räpinasse aiandust õppima, aga erine-
vatel põhjustel jäi Märjamaa kooli eda-
si. Kui seni olid hinded igati korras, siis 
nüüd tekkisid füüsikaga raskused – selle 
aine tunnid olid nädala lõpus ja alguses, 
aga nädalalõppudel olid võistlused ja 
poiss ei saanud ise õppides ainest hästi 
aru. 8. klassi kevadel jättis ta õpingud 
pooleli ja läks koos klassikaaslasest sõbra 
Priidu Väinaga rabassse tööle, kus juuri-
sid välja noori mände. Hiljem langetasid 
nad kahemehesaega puid, kolm korda nä-
dalas käisid aga maadlustrennis. See oli 
ka tulemuslik: Koiduste tuli noorukina 
1957. aastal Eesti täiskasvanute meistri-
võistlustel koguni 3. kohale. 

Sügisel kutsuti ta õppima Jäneda tehni-
kumi, kus valitses tugev spordivaim. Ag-
ronoomiaõpingute kõrval tegi Harri kaasa 
kõigil aladel, kus aga vaja. Tehnikumi II 
kursusel alustas ta ühiskondlikus korras 
treeneritööd ja temast sai nii maadlusrin-
gi kui riistvõimlemisringi juhendaja. Türil 
korraldatud ühiskondlike treenerite semi-
nar andis ka vastava tunnistuse “Olime 
põllumajandustehnikumide spartakiaadidel 
alati I või II kohal,” ütles ta. 

Algused
Esimeseks töökohaks sai Loodna kol-

hoos. Kehvapoolses majandis sai noor 
spetsialist mitmekülgsed õppetunnid: tuli 
asendada purjus töömehi ja juhtida kõik-
sugu masinaid. Algul sõitis ta Märjamaalt 

tööle jalgrattaga, sest ei õnnestunud ko-
hapeale elamist saada. “Kõik varastasid 
majandi tagant ja keegi ei tahtnud agro-
noomi enda juurde korterisse võtta – pol-
nud vaja võõraid silmi seda tunnistama,” 
jutustas Koiduste, kes lõpuks siiski leidis 
peavarju ühe vanapaari juures. 1961. 
aastal aga saabus sõjaväekutse. Pakuti: 
hakka esimeheks, saad vabastuse. Aga 
täielikku garantiid uue sõjaväekutse vas-
tu ei antud ja noor mees otsustas kroonus 
ära käia. 

Tal oli lootus pääseda Tallinnasse spor-
diroodu. See jäigi tema teenistusajal moo-
dustamata, aga spordipoisid vähemalt ko-
guti ühte ja nad said harjutada. Ka sõjaväes 
juhendas ta teisi, sest roodu koondati grupp 
tugevaid maadlejaid. Sõjaväes tuli Koidus-
te ka riistvõimlemise meistriks, sambos 
Eestis teiseks, jäädes vaid alla ühele selle 
ala meistersportlasele. 

Pärast sõjaväge pakuti noorele mehele 
tööd autoinspektsioonis. Aastakese tegut-
ses ta selles süsteemis, kus töö eriti ei meel-
dinud, aga lohutusena mõjus, et üle poole 
ajast möödus spordilaagrites. Kui teda kut-
suti Tallinna Keskrajooni spordikooli tree-
neriks, võttis mees pakkumise vastu. 

1967. aastal kolis Koiduste elama 
Märjamaale. Päeval pani traktoriteha-
ses roomikulinte kokku, üle päeva sõitis 

Tallinna treenima. Alevis hakkas ta ju-
hendama EPT sportlasi ja kuni EPT-de 
likvideerimiseni tuldi igal aastal kolme 
parema võistkonna hulka. Ta ise võistles 
viimati 42aastaselt, tulles EPTde meist-
riks: “Ehk polekski ise enam matile läi-
nud, aga oli vaja võistkond välja panna.” 

Koiduste on maadelnud üle 1000 matši. 
Ta on tulnud Eesti meistriks, saanud Düna-
mo ja maanoorte üleliidulistel võistlustel 4. 
koha.1965. aastal omistati talle Nõukogude 
Liidu meistersportlase järk. 

“Maadluse jaoks olid mul sobivad 
füüsilised parameetrid, ala sobis mulle 
ja tulemused innustasid jätkama. Juhtus 
olema ka hea seltskond, kellega koos te-
gutsesime,” loetles ta oma motivatsiooni 
allikaid. Rohkem võite on olnud klassi-
kalises (kreeka-rooma) maadluses, mida 
ta ka ise praegu poistele õpetab. Selle 
kõrvalt panevad siinse maadlusklubi liik-
med end proovile ka vabamaadluses ja 
sumoski. 

Noormaadlejate õpetaja 
1974. aastal kutsuti Koiduste juhenda-

ma Märjamaa noormaadlejaid, sest senised 
eestvedajad lahkusid. Kutsujaks oli jällegi 
Juhan Kalde. Esimesed Jõudi noortemeist-
rid tulid tema käe alt 1977.–78. aastal, edas-
pidi saadi hulganisti Eesti meistritiitleid ja 

Rapla Redeli saanud maadlustreener Harri 
Koiduste on vana Juhani vääriline mantlipärija

Harri Koiduste, Märjamaa ujula juhataja ja maadlusklubi Juhan eestveda
ja, maadlustreener, kes pälvis oma tegevuse eest tänavu vabariigi 
aastapäeval Rapla maakonna tippauhinna Rapla Redel. 
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medaleid noorteklassis. 1979. aastal juhen-
das Koiduste maadlejaid Kivi-Vigalas, kus 
tema käe all hakkas harjutama kõige kau-
gemale jõudnud õpilane Valeri Nikitin, kes 
on osalenud kolmedel olümpiamängudel 
ja saanud oma parima tulemusena Sidney 
OM-il 4. koha. 

“Töötasin EPT-s töödejuhatajana, tal-
viti põhitöö nii pingeline polnud ja sai 
käia mitmetel treenerite seminaridel, kus 
olid kohal parimad praktikud,” meenutas 
ta treeneritöö algust. 

Märjamaa maadlejad on harjutanud 
praeguses metskonna majas, kus oli 
spordiühingu Jõud kontor ja toimusid ka 
maadlustreeningud. Edaspidi maadeldi 
Haimre puiestee võimlas. 

“Meil olid seal 2 x 2 meetrit suured 
matid. Hästi rasked, vist mererohuga 
täidetud. Selle pidime iga trenni alguses 
paika lohistama, aga tõstmiseks sangasid 
küljes ei olnud. Osa poisse jäi pidevalt 
trenni hiljaks, et ei peaks vaid matti ti-
rima”. Spordiühingu Jõud maadlusvõist-
lustel tulid esimesed võidud.

1977. aastal koliti Tehase tänava elu-
maja keldrisse, kus sisustati maadluspois-
te ühistööna 4 x 6 m suurune maadlussaal. 
Sealt tulid nn keldripoiste võidud. “Küll 
oli hea meel, kui 1986. aastal valmisid 
Metsanurga võimla keldriruumid, kus 
kohe said hakata harjutama maadlejad,” 
meenutas Koiduste. Kui aga ka pallisaal 
valmis sai, hakkasid paljud maadluspoi-
sid hoopis seal tegutsema. See oli oota-
matu miinus.  

Kuna Märjamaal on huvialasid palju, 
siis peavad juhendajad pingutama, et just 
oma treeningrühmadesse huvilisi leida. 
Kuna võimla on alevi ühes otsas, sõidutab 
Koiduste kaugemal elavaid poisse treenin-
guile, ikka selle nimel, et keegi pika vahe-
maa pärast kohale tulemata ei jääks. 

“Maadluses tuleb harjutada kaua ja 
kannatlikult. Sport õpetab distsipliini,” 
selgitab treener oma poistele ja teeb 
maadlusvõtete kõrval selgeks, mis on 
õige ja mis väär. “Mõni kuulab ja mõnest 
saab asja ka,” võtab ta napilt kokku rübli-
kumate kasvatamise tulemused. 

Koiduste ei taha andekate ettevalmis-
tamise au üksnes endale võtta, vaid annab 
meelsasti oma tublimad järgmisse etappi 
edasi. Ta on rahul, et Audentese spordi-
kooli võetakse nüüd sportlasi juba ka 9. 
klassi. See õppeaasta selgitab välja, kas 
nooruk on suuteline sportimise kõrvalt 
edasi õppima gümnaasiumis või oleks tal 
õigem jätkata ametikoolis. 

Oma klubi  
Koiduste grupis on praegu 30–40 

poissi, kellest pooled käivad pidevalt 
treeningul. Ta tunnistab: “Loomulikult 

olen mõnikord sellest tööst väsinud, aga 
päriselt loobumast hoiab kartus, et siis 
võib maadlus Märjamaalt äkki hoopis 
kaduda.” 

Üks mõõnaaeg oli 2005.–2006.aastal, 
kui 18 poissi lõpetasid nii Märjamaal kui 
Audenteses kooli ning läksid laia maail-
ma laiali. Koiduste lubas siis suisa ameti 
maha panna, aga sõbrad innustasid jätka-
ma. “Teen edasi lootuses, et keegi tuleb 
mind asendama,” ütleb ta. Ta on pikemat 
aega otsinud enda mantlipärijat, kuid 
siiani pole leidnud. 

Koiduste annab endale aru, et auk 
maadlusklubi tulemustes võib tekkida 
siis, kui praegused täiskasvanud tegijad 
lõpetavad, noored pole aga veel piisa-
valt tugevad, et kõrgetele kohtadele tulla. 
Praegu näeb maadlusklubi Juhan liikmete 
nimesid ikka tegijate eesotsas. 

1999. aastal moodustati Märjamaa 
ja Vana-Vigala sportlastest ühine maad-
lusklubi Juhan, mille nimi valiti siinse 
legendaarse treeneri ja spordijuhi Juhan 
Kalde auks. 

Tänu Koiduste oskuslikule asjaajami-
sele seisab klubi kindlalt. Majanduslikel 
kaalutlustel korraldab klubi meelsasti 
kohapeal maadlusvõistlusi – siis laekub 
osalustasu klubile ja pole vaja endal ko-
dust kaugele sõita. 

Maadlusklubi liikmed on Valeri Ni-
kitin, Heiki Nabi, Olari Suislep, And-
rus Spiridonov, Tarvi ja Rait Thomberg, 
Madis Sihimets ja paljud teised tuntud 
nimed. 

“Meie klubist pole keegi teise klubis-
se ära läinud, siin pole olnud ka konflik-
te,” tõdes Koiduste rahulolevat. Hoopis 
on mõnigi nimekas tegija juurde võetud, 

nagu kunagi Heiki Nabi, keda klubil oli 
siis võimalik toetada või viimati lisan-
dunud Anar Zeinalov Kohtla-Järvelt, kes 
just vastuolude pärast treeneriga klubi 
vahetas.  

1990. aastast alates on klubil iga-aasta-
sed võistlused sõprusklubidega Soomest.  

Treeneritööd ja klubi juhi tööd teeb 
Koiduste tasuta, palgatööks on juhtida 
Märjamaa ujulat. Ise jõuab mees bassei-
ni väga harva. “Arst peaks kohustusliku 
ujumise mulle ette kirjutama, siis ehk 
läheks ujuma,” tunnistab ta ausalt. Aga 
kuna tervis on korras, siis lükkuvad vee-
protseduurid ikka edasi.          

Demonstratsioonesinemine Saulepi koolis. Püsti on Harri Koiduste,  
kükitab üks sõdurpoiss, kohtunikuks Edgar Puusepp. 

Klassivennadmaadluspoisid 1955. 
aastal. Esireas vasakult Harri Koi
duste ja Jaan Luhtjärv. Tagareas 
Vello Väin, Rein Vaher ja Inno Vai
nula.  
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Uppuja päästmine pole lihtne

KOMMERTSTEKST

KUI VALID TAASTUVENERGIA, 
KÜSI MAASOOJUSPUMPA 
JUNKERS Euroterm OÜ-lt! 

Päike pakub meile lõputut energiat. Poole 
tunni jooksul jõuab maapinnale ning sal-
vestub selle ülemistes kihtides soojusena 
nii palju energiat, et sellest piisaks kogu 
inimkonna vajaduste katmiseks terve aasta 
jooksul. Enamik sellest energiast jääb maa-
põue, kuid seda saab tänapäevast tehnoloo-
giat rakendades maasoojuspumba abil “üles 
korjata” ning hoonete kütmiseks ja sooja 
tarbevee saamiseks ära kasutada. Maapõu 
on ammendamatu energiavaramu, mis on 
kättesaadav kogu aasta vältel. 
Maasoojuspumbad töötavad täisau-
tomaatselt. Soojuse ja sooja tarbevee 
tootmisel midagi ei põletata, kõrgeid 
temperatuure ei tekitata, hoones ei ole 
karta põlevkütustest pärit plahvatusoht-
like gaaside tekkimist ning atmosfääri ei 
saastata heitgaasidega. Soojuspumpade 
osakaal meie küttesüsteemides ühe taas-
tuvenergia kasutamise võimalusena kind-
lasti kasvab, sest fossiilkütused üha kal-
linevad ning looduskeskkonna säästmine 
muutub järjest aktuaalsemaks.   
Kuidas soojuspump töötab? Sisuliselt on 
juba praegu peaaegu igas majapidamises 
soojuspump – külmik. Maasoojuspump 
töötab külmikuga samal põhimõttel, ainult 
“tagurpidi”. Külmik eraldab sellesse pan-
dud toidust soojuse ja juhib selle tagaseina 
kaudu välja. Maasoojuspump kogub samal 
moel maapinnas asuva kollektori kaudu 
maasoojust, tõstab selle temperatuuri ning 
toimetab selle tarbija kütte- ja soojaveesüs-
teemi. Kogu hoone energiavajadusest kae-
takse kuni 80% tasuta maapõueenergia 
ning vaid 20% soojuspumba käitamiseks 
vajaliku elektrienergiaga. 
Maailma suurimasse kütteseadmeid 
tootvasse ja tarnivasse üksusesse Bosch 

Thermotech-
nik kuuluv 
J U N K E R S 
pakub Eestis 
2007. aasta no-
vembrist peale 
uut sarja maa-
soojuspumpa-
sid, mille abil 
tarbijad saavad 
kasutada taas-
tuvat ja kesk-
konda säästvat 
energiaallikat 
– maasoojust. 
J U N K E R S - i 
m a a s o o j u s -
pumbad tööta-
vad ökonoom-
selt ja vaikselt 
ning on ümbritsevale keskkonnale täiesti 
ohutud. Pumbad paistavad silma oma 
tehniliste näitajate poolest – ühe ühiku 
elektrienergiaga on võimalik saada kuni 
viis ühikut soojusenergiat. Pumbad anna-
vad majasisesesse küttekontuuri vett tem-
peratuuriga kuni 65 °C, järelikult sobib 
soojuspump nii madalat veetemperatuu-
ri vajava põrandakütte kui ka kõrgemat 
temperatuuri vajava radiaatorkütte jaoks 
ning seda saab kasutada nii ehitatavates 
kui ka renoveeritavates radiaatorküttega 
hoonetes. JUNKERS-i maasoojuspum-
bad töötavad äärmiselt vaikselt. Et nende 
müratase on võrreldav külmiku omaga, 
võib neid paigaldada hoone mis tahes 
ruumi. Loomulikult rahuldavad nad täie-
likult tootja Bosch Thermotechnik teada-
tuntud kõrgeid kvaliteedistandardeid.
 Pumpa valides tuleb arvesse võtta hoo-
ne seisukorda, krundi suurust ja pinnast, 
sooja tarbevee vajalikku kogust ning 
soovitavat mugavusastet. Peale pumba 
on väga oluline maasse paigaldatav kol-
lektorikontuur, täpsemalt selle õige pik-
kus ja paigaldusmeetod. Kindel on see, et 

kui maasoojusel põhinev kütte- ja sooja 
tarbevee süsteem on õigesti projekteeri-
tud ja paigaldatud, saab tarbija muretult 
nautida kõrgtehnoloogilise lahenduse ja 
ajakohase taastuvenergia eeliseid. JUN-
KERS-i teadmised ja kauaaegne koge-
mus soojustehnika valdkonnas lubavad 
olla kindlad selles, et meie aktsepteeritud 
pädevad koostööpartnerid Eestis annavad 
soovi korral tarbijale asjatundlikku nõu, 
leiavad igale konkreetsele soovile sobi-
vaima lahenduse ning tagavad paigalda-
tava küttesüsteemi laitmatu toimimise. 
 
Kui soovid lähemalt teada, siis pöördu 
meie poole. Aitame leida sobiva küttela-
henduse just Sinu majale! 

Kairi Borodin
Euroterm OÜ, 53 090 567
www.euroterm.ee

Küsi maasoojuspumpa 

11. märtsil toimus Valgu põhikoolis pääs-
teõppus, kus käis õpetusi jagamas Eimar 
Täht Pärnust, kes tutvustas erinevaid 
päästevahendeid ning -võtteid, kuidas 
aidata uppumisohu korral ennast või tei-
si. Koolitus toimus koolipargis kevadisel 
tiigijääl.

Kuna me ei teadnud, kas jää inimest 
kannab, tundus see alguses päris ohtlik. 
Selgus, et jää praegu veel kannab ning 
sellesse augu tekitamine oli üpris raske. 

Lõpuks kukkus kummiülikonnas Täht 
siiski vette ning mängis abivajajat. Kõik 
soovijad said erinevaid päästevahendeid 
omal käel proovida, aga vaid vähesed 
suutsid abivajajat aidata. See oli koge-
mus omaette.

Et päästa kedagi uppumast, pole tin-
gimata vaja spetsiaalseid vahendeid. 
Väga edukalt saab teha päästevahendeid 
näiteks pallist ja isegi pooltühjadest pu-
delitest, mis tuleb panna mõnda kotti, et 

need paremini abivajajani lendaksid. Kui 
üritada kedagi päästa, peab kindlasti ära-
tama tema tähelepanu, et ta ei saaks mil-
legagi pihta ega kaotaks teadvust.

Loodame, et see praktiline päästmis-
kogemus vähendab nõrgal jääl käijate 
arvu ning et kõik võtavad sellest õppust.

Kristel Põlluvee, 
Lisett-Marleen Tänav
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• kalmistu heakorratöölisele, 
 

kelle ülesandeks on heakorra- ja hool-
dustööde 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 “Heakor-
ratöölise konkurss”. 

• ehitus-remonditöölisele, 
 

kelle põhiülesandeks on väikesema-
huliste ehitus- ja remonditööde (sh san-
tehnilised ning elektritööd) teostamine.

 
Sobival kandidaadil on erialane kva-

lifikatsioon ja/või pikaajaline töökoge-
mus, “lahtised käed ja kuldne süda”. 
Nõutav on iseseisvus ning korrektsus 
tööülesannete täitmisel. B-kategooria 
autojuhiloa omamine on soovitav.

Avaldus ja elulookirjeldus palume 
esitada hiljemalt 28. märtsiks 2008.a 
aadressile Tehnika 11, Märjamaa 78301, 
märksõnaga “Ehitus-remonditöölise 
konkurss”.

• ehitusspetsialistile,
 

kelle ülesandeks on ehitustöö planee-

rimine, korraldamine, koordineerimine, 
hindamine ja järelvalve teostamine.

Sobiva kandidaadil on ehitusalane 
haridus, hea organiseerimis- ja koostöö-
võime ning eelnev töökogemus ehitus-
valdkonnas.

 

Spetsialistina näeme töötamas ini-
mest, kes on teenistusülesannete täitmi-
sel iseseisev, korrektne, loov ja algatus-
võimeline.

Avaldus, elulookirjeldus ja haridust 
tõendava dokumendi koopia palume 
esitada hiljemalt 28. märtsiks 2008.a 
aadressile Tehnika 11, Märjamaa 78301, 
märksõnaga “Ehitusspetsialisti kon-
kurss”. 

• teedespetsialistile,
 

kelle ülesandeks on valla teede ja tä-
navate projekteerimise, ehituse, remon-
di, hoolduse ja järelvalve teostamise 
korraldamine.

Sobival kandidaadil on tee-ehitusala-
ne haridus, hea organiseerimis- ja koos-
töövõime ning eelnev töökogemus tee-
ehitusvaldkonnas.

 
Spetsialistina näeme töötamas inimest, 

kes on teenistusülesannete täitmisel ise-
seisev, korrektne ja algatusvõimeline 
ning tunneb kehtivaid õigusakte.

Avaldus, elulookirjeldus ja haridust 
tõendava dokumendi koopia palume 
esitada hiljemalt 28. märtsiks 2008.a 
aadressile Tehnika 11, Märjamaa 78301, 
märksõnaga “Teedepetsialisti kon-
kurss”. 

• tehnilisele sekretärile, 
 

kelle ülesandeks on dokumendihal-
dus, andmesisestus, koosolekute ja nõu-
pidamiste protokollimine, valla üritustel 
abistamine, vallaelanike tehniline tee-
nindamine.

Sobival kandidaadil on:
- erialane haridus ja/või eelnev tööko-

gemus
- eesti keele oskus kõrgtasemel ning 

kahe võõrkeele oskus suhtlustasemel
- väga hea arvuti kasutamise oskus 

(teksti-, tabeltöötlus- jt programmid)
- bürootehnika kasutamise oskus

Spetsialistina näeme töötamas ini-
mest, kes on teenistusülesannete täit-
misel kohusetundlik, korrektne ja täpne 
ning suhtlemisel abivalmis.

Avaldus, elulookirjeldus ja haridust 
tõendava dokumendi palume esitada 
hiljemalt 28. märtsiks 2008.a aadressile 
Tehnika 11, Märjamaa 78301, märksõ-
naga “Tehnilise sekretäri konkurss”. 

Märjamaa Vallavalitsus pakub tööd 

12. märtsil 2008 Märjamaa Nädalale-
hes ilmunud “Avalik kiri Pärnu mnt 
31a elanikele” põhjal esitas vastulau-
se Heikki Järvsoo. 

Ta ütles, et vaid tema on esitanud 
Kasti tee 1 ja 3 detailplaneeringu me-
netluses eriarvamuse ja pole õige teisi 
majaelanikke kirjutises nimetada. Sa-
muti peab ta kirjas esitatud seisukohti 
Pärnu mnt 31a majas asuva kaupluse 
maine kahjustamiseks, sest pole põh-
jendatud, millele need väited tugine-
vad. 

Märjamaa Nädalaleht palub va-
bandust Heikki Järvsoolt ja Pärnu 
mnt 31a elanikelt neid avalikus kirjas 
riivanud seisukohtade pärast. 

RAPLAMAA 
“MISSIS VANAEMA” 

KONKURSI JUHEND 2008

Eesmärk 
kutsuda osalema tublisid vanaemasid, 
et tunnustada nende tegevust. Anda 
võimalus väikesele mõõduvõtmisele. 
Ergutada kenal kevadel Raplamaa va-
naemade aktiivsust. Näidata oma tege-
vusega noorematele positiivset ellusuh-
tumist ja olla neile eeskujuks. 
Selgitada välja Raplamaa “Missis vana-
ema” 2008.aasta tiitlikandja.
Soov on kujundada sellest konkursist 
traditsiooniline üritus. 

Osalejad: Raplamaa vanaemad vanu-
ses 55 ja vanemad
Aeg: 5. aprill 2008.a.
Koht: Kaiu vald Kuimetsa rahvamaja

“Missis vanaema” konkursil osalemiseks  
registreeruda hiljemalt 20. märtsiks 
2008 telefonil 55913954 või 4846669 
või  kyll54@hot.ee

Ajakava
15.00 – osavõtjate kogunemine – tutvu-
misring
15.30 – algavad eelproovid
16.30 – kohvipaus
17.00 – I ala lillekimpude valmistamine, 
osavõtjate rahvariietesse riietumine.
17.30    žürii vastuvõtt
18.00 – peo algus, kõned
18.15 – osalejate omapoolne tutvustus
18.45 – eeskava taidlejatelt
19.30 – II voor - õhtutualett
üksikute paaride valsitantsu hindamine 
ja perekonnavalss 
küsimused žüriilt
20.30 – eeskava taidlejatelt
21.00 – võitjate väljakuulutamine
22.00 – tantsuõhtu kõigile

Toimkond
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Valgu põhikooli meediaring tutvus 
telemajaga
Sellest õppeaastast tegutseb  Valgu Põhi-
koolis meediaring, kus õpitakse meedia 
põhitõdesid ning kirjutatakse kooli aja-
lehte Uhhuu. Ringi juhendab meie kooli 
vilistlane Evelin Sedrik. Tema eestveda-
misel külastasime 13. märtsil telemaja, 
et oma silmaga näha, kuidas valmib te-
lesaade “Paar”.

Meie ekskursioonijuhiks oli “Paari” 
režissöör Mihkel. Koos temaga uurisime 
telemaja sõna otseses mõttes keldrist ka-
tuseni läbi. Käisime kümnetes ruumides, 
kus kõigis tehti hoolimata õhtutundidest 
tööd. Uurisime monteerijate, digitalisee-
rijate ja teiste tööruume. Nägime stuu-
diot, kus filmitakse lastesaadet “Saame 
kokku Tomi juures”. Vaatasime ka le-
gendaarsele telemehele Valdo Pandile 
pühendatud näitust. 

Kohtusime “Paari” saatejuhtide Anu 
ja Markoga, kes olid meie vastu väga 

sõbralikud. Ka “Paari” maskott Baruto, 
kellest on tänu saatele saanud Eesti kuul-
saim koer, jalutas mööda stuudiot ringi. 
Köitva saate esimest osa jälgisime stuu-
dios kaamerate tagant ning teist osa re-
žissööri tööpostilt. Seal otsustati, millise 
kaamera pilt parasjagu eetrisse lasta. Kui-
gi tegijatel juhtus ka pisikesi apsakaid, 
suutsid kogenud saatejuhid neid televaa-
tajate eest varjata. 

Tänu sellele kogemusele saime teada, 
kui suurt tööd ja vaeva nõuab telesaate te-
gemine tegelikult. Seda enam, et tegemist 
oli otsesaatega. Meil oli telemajas väga 
huvitav ning me saime sealt palju uusi 
teadmisi. Loodame, et meie kohalolek 
muutis ka “Paari” meeskonna õhtu pisut 
elavamaks. 

Anett Riismaa ja Liina Taim 

Märjamaa rahvamajas 
 Pärnu mnt 56

20. märtsil kell 11–13 
Eesti–Soome jalatsivabriku 

naturaalnahast 
TALVE– JA KEVADJALATSITE 

MÜÜK.
            

Jalatsid alates 400 kroonist
Hinnad väga soodsad!

Info 482 1355

“Väike heategu” 
tõi preemiaks 
ekskursiooniraha
2007. aasta sügisel osalesid Märjamaa 
gümnaasiumi 4a ja b klassi õpilased es-
makordselt UNICEFi heategevuslikus 
jõulupostkaartide müümise projektis 
“Väike heategu”. Sellest võttis osa 5188 
õpilast ja 175 kooli Eesti erinevatest 
paikadest. Usinate õpilaste abil müüdi 
kokku 136 417 kaarti, mille toel saab 
UNICEF paremini toetada nende eakaas-
lasi Eestis. 

Juba seitsmendat aastat osalesid koo-
liõpilased UNICEFi heategevusprojektis 
”Väike heategu”, kus saadi kogemusi 
suhtlemisel ja rahaga ümberkäimisel, 
õpiti tegema meekonnatööd, paremini 
tundma oma õigusi ja kohustusi, arutati 
koolirahu ja demokraatia teemadel ning 
saadi rohkem teada ÜRO Lastefondist 
UNICEF.

Märjamaa gümnaasiumi õppealajuha-
taja Lia Puhm ütles, et siinsed õpilased 
müüsid 1160 kaarti, mille eest laekus 
8120 krooni. Sellest 20% saavad müüjad 
endale. 4.a ja b klass otsustasid jätta saa-
dud 1624 krooni klassiekskursiooni fon-
di. Märjamaa gümnaasium on ka nende 
15 kooli hulgas, kellele hea panuse eest 
projekti eraldati 3000 krooni huvitege-
vuseks või klassiekskursiooniks. Ka see 
summa lisandub 4. klassidel ekskursioo-
ni korraldamiseks. Samuti sai iga projek-
tis osaleja ja ka gümnaasium UNICEFi 
tänutähe.  

Parim müügimees oli Tambet Holm-
berg, kes realiseeris 120 kaarti. Getery 
Gabrite müüs 70 ja Elli Sepp 60 kaarti.

7. märtsil toimus Pärnus tänuüritus, 
millest võttis osa Tambet Holmberg. Li-
saks sellele pakkus Tervise Paradiis kõi-
gile kohaletulnutele võimalust nautida 
veekeskuse mõnusid. 

KOMMERTSTEKST

Kui varasemalt tegi Eesti Energia elekt-
ritöid vaid oma vastutusalasse kuuluvas 
elektrivõrgus, siis alates eelmise aas-
ta novembrist pakub energiafirma oma 
klientidele terviklikku sise- ja väliselekt-
ritööde teenust. Uuteks teenusteks on 
elektripaigaldise projekteerimine, ehita-
mine, ümberehitamine ning elektripai-
galdise tehniline kontroll.

Elektritööde teenuseid pakub Eesti 
Energia ühtviisi nii kodu- kui äriklien-
tidele. Ettevõtte Rapla-Järva piirkonna 
juhtivkonsultandi Olavi Saare sõnul kor-
raldatakse kõiki elektriga seotud töid, 
esialgu vaid mitte avariitöid.

“Otsustasime elektritööde teenuse-
ga turule tulla, sest selle vastu on olnud 
klientide pidev huvi. Kliendil on mugav, 
kui ta saab kõik elektriga seotud teenu-
sed ühest kohast tellida; lisaks on meil 
kogu Rapla-Järva piirkonda kattev tee-
nindusvõrk,” räägib ta. “Enamasti ei ole 
kliendid elektriala inimesed, mistõttu 
meie abiga leitakse elektriettevõtetega 
lihtsamini ühine keel.”

“Aasta jooksul plaanime elektritööde 
teenuseid Rapla-Järva piirkonnas pak-
kuda vähemalt 120 kodu- ja äriklien-

dile, kuid tegelik projektide arv sõltub 
nii nõudlusest kui ka projektide keeru-
kusest,” nendib Saar. “Lisaks on kavas 
laiendada teenust lähitulevikus nõrkvoo-
luga seotud töödele, mille alla kuuluvad 
arvuti- ja televõrgud, tulekahju- ja valve-
signalisatsioonid. Paari kuu pärast hak-
kame rentima ehitusaegseid elektrikilpe 
ajutiste võrguühenduste kasutajatele.”

Elektritöid saab klient tellida esita-
des tellimuse oma piirkonna kliendihal-
dur Tiit Runnole, külastades kohalikku 
klienditeenindusbürood või vormistades 
taotluse Elektritööde kodulehel www.
elektritood.com. 

Et lihtsustada pakkumise tegemist, 
tuleks kliendil kohe esitada ka võimali-
kult palju lisamaterjale, näiteks objekti 
projekt või majaplaan. Vajadusel täpsus-
tab Eesti Energia projektijuht tellimu-
se ja meie poolt valitakse välja kliendi 
jaoks parim hinnapakkumine. Lõpliku 
otsuse hinnapakkumise sobivuse osas 
langetab klient, misjärel sõlmitakse töö-
võtuleping. Pärast lepingu sõlmimist ju-
hib Eesti Energia projekti kulgu, suhtleb 
ise tööde teostajaga ning vastutab tööde 
kvaliteetse ja õigeaegse lõpetamise eest. 
Eesti Energia annab tehtud tööle kahe-
aastase garantii.

Eesti Energia korraldab elektri
töid kodu ja äriklientidele
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24.–27. märtsil 
on KÕIGIL huvilistel võimalik 

tutvuda Märjamaa muusika- ja kuns-
tikoolis rohkem kui saja töö 

näitusega teemal “Üllatav leid”.
Autorite vanus 9–18 aastat, 

juhendanud õpetajaid ligi 30.

Kui kooli või lasteaia õpetaja on 
tulemas, siis helistage palun eelne-
valt telefonil 482 1627, et teaksime 

teid ja lapsi oodata.

MMKK kunstiõpetajad

I kanne  78301
Aia
Autobussijaama tee
Kalmistu tee
Kase 9
Kastani
Koluvere mnt.
Kure
Liiva
Lohu
Maasika
Männiku
Nõmme 13-17;14;18- L ; 
19-L
Paemurru
Pastoraadi tee
Pänu mnt. 1-47; 2-36
Rohu
Saare 1-9;2-10;33-L;34-L
Sipa tee
Sireli 7;8
Toome
Toominga
Vahtra 1-3;2-6;10
Viilu
Välja
Õie

II kanne 78302
Aasa

Eha
Haimre pst. 13- L ; 14- L
Jaama
Kadaka
Kannikese
Kase
Kasti tee
Kevade
Koidu
Kullerkupu
Kuuse
Lauluväljaku
Loigu
Mulla Muru
Niidu
Niidupargi
Nurme
Nurmenuku
Nõmme 1-11; 2-12; 16
Oru
Oti tee
Pihlaka
Pärna
Ristiku 3-L ; 4-L
Saare 11-31; 12-32
Sauna
Sireli 1-5;9-L;2-6;10-L
Turu
Uuemõisa
Vahtra 5-L;8;12-L
Veetorni

Veski
Ülase

III kanne  78304
Eha 16
Haimre pst. 1-11 ; 2- 12
Koidu 7
Kuusiku
Laane
Lemmiku
Loo
Metsa
Otti tee
Pae
Pargi
Pikk
Põllu
Pärnu mnt. 49-L ; 38-L
Raadio
Raua
Raua põik
Ristiku 1; 2
Sihi
Staadioni
Tamme tee
Tehase
Tehnika
Tööstuse
Uus
Vaigu
Võimla

Haimre rahvamajas

23. märtsil kell 14.00 
Haimre raamatukogu 

- 85
Kavas : Ajalooline ülevaade
H.Lindepuu “Memmed ja taadid”
rahvamaja näiteringi esituses
Kirjanduse väljapanek kohalikelt
kirjameestelt

Silmade kontroll ja prillide müük 
17. aprillil kella 10-st Märjamaa 

internaadimajas. Info ja etteregist-
reerimine tel 48 21 355.

Silmarõõm optika 

12. märtsist Märjamaa 
TAARAPUNKT taas avatud. 

T–R kell 10–18
L 10–15

P, E suletud 

15. märtsil peeti Tapal Eesti meistrivõist-
lusi kreeka-rooma maadluses kõige noo-
remale vanuseklassile. Maadlesid 1993–
1996. aastal sündinud poisid ja kohal oli 
ligi 140 sportlast 26 klubist.

Samas peeti ka Eesti meistrivõistlusi 
naistemaadluses, kus osales 44 tüdrukut 
kahes vanuseklassis (vanemas vanuse-
klassis 1988.–1992. a sündinud tüdrukud, 
nooremas 1993–96 sündinud). 

Maadlusklubi Juhan tüdrukute maad-
luses veel ei võistelnud, kuid oleme 
mõelnud, et kui leidub huvilisi, siis ole-
me valmis ka tüdrukuid treenima.

Klubi poisid maadlesid aga tublilt ja 
saavutasid mitmeaastase vaheaja järel 
jällegi meeskondliku esikoha (viimati 
võideti selles vanuseklassis esikoht 2004. 
aastal). Teine oli Tapa SK ja kolmas 
Heraklese Jõud Kohtla-Järvelt.

Seekord individuaalselt Eesti meistri 

tiitleid ei võidetud, aga kolm hõbeme-
dalit tuli oma kehakaalus: 32 kg Mar-
kos Merisalu (Märjamaa), 53 kg Marek 
Lainela (V-Vigala), 73 kg Edvin Bomm 
(Märjamaa).

Samuti saadi kolm pronksmedalit: 42 
kg Karro Kuusberg (Märjamaa), 66 kg 
Elari Voolaid (Märjamaa) ja 73 kg Krist-
jan Krasnikov (V-Vigala). 

Veel tõid võistkonnale punkte ja tulid 
5. kohale: 38 kg Tanel Hiie ja 47 kg Karl-
Robert Ruubel (mõlemad Märjamaa). 

Võitjas võistkonnas maadlesid ka 
Kristjan Erm, Jürjo Rahuoja, Joonas 
Andesalu, Ardi Orgusaar (kõik Märja-
maa) ja Riho Tammis (V-Vigala).

Klubi tänab kõiki poisse tubliduse, 
üksmeele ja kohusetunde eest! Jätkake 
samas vaimus.

Harri Koiduste

Mitme aasta järel tuli meeskondlik esikoht Vallavalitsuse istung
Algus lk 3
4.  Rahvusvaheline autoralli 

Koger&Partnerid toimub 9. ja 10.mail 2008 
ning läbib Sooniste–Leevre–Soosalu–Ellamaa 
ja Napanurga–Vaimõisa teelõike. Pärast rallit 
tagab korraldaja teede korrashoiu samale tase-
mele, mis oli enne rallit. Külavanematega on 
kooskõlastatud. – Anda kooskõlastus.

5. Pakkumine “Märjamaa valla kruusakat-
tega ja mustkattega teede omanikujärelevalve 
teostamine”

Pakkumise kutsed saadeti viiele firmale, 
tagasiside saadi Teehoiu Ekspert OÜ-lt. – Kin-
nitada vastavaks ja edukaks pakkujaks Tee-
hoiu Ekspert OÜ, vastutavaks isikuks määrata 
keskkonnaspetsialist Mati Erik.

6. Taotluste läbivaatamine, mis käsitlevad 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist, või 
harvemat kogumiskonteineri tühjendamist. 
– Rahuldada esitatud taotlused vastavalt aru-
telu tulemusel tehtud ettepanekutele. 

Alates 1. aprillist kehtivad Märjamaa alevis uued postiindeksid

Märjamaa gümnaasiumis 
24.–28. märtsil 

Rapla maakonna lasteaialaste 
kaardinäitus.

Avatud 24. märtsil alates kell 14.
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VANAD FOTOD

Järgnevalt siirdume sujuvalt kiriku tee-
madelt mõisate teemale.

Märjamaa kirikukihelkond asutati 
XIII sajandil, mil püstitati tähtsasse tee-
risti ka esimene kirik. 

Sellele eelnenud muinaskihelkond 
arvatakse olevat ühine hilisemate Vigala 
ja Kullamaa kiriku-kihelkondadega; kes-
kuseks võis oletatavalt olla kas Sõtke või 
Konuvere muinaslinnus. Selle suure mui-
naskihelkonna nimetus ei ole teada. On 
arvatud, et nimi võis olla Maritima, kuid 
rohkem fakte lubab oletada, et Maritima 
tähendas Eesti mandriosa kogu lääneala. 
Pärast Eestimaa vallutamist võõrvõimu-
de poolt moodustatigi kirikukihelkonnad 
ja kirikumõisad.

Vahepealne aeg kuni XVI sajandi lõ-
puni oli suur võimuvõitluse ja segaduste 
aeg. Ega me sellest ajast kohapeal väga 
palju tea. XVII sajandist on teada, et ki-
rik oli kehvas seisus ja kirikumõis veel 
halvemas – puudusid abihooned ja kiri-
kuõpetaja pidi näiteks oma loomi hoid-
ma eeskojas. Põhjalik uuenduskuur tehti 
alles 1686. aastal. Kuid uuest saadi rõõ-
mu tunda lühikest aega, sest 1716. aastal 
põles kirikumõis maha koos kirikuarhii-
viga. Seepärast teamegi kohapealsest va-
rasemast ajaloost väga vähe.

Kui XVIII sajandi algul rajati Märja-
maa mõis, sai selle omanikust kiriku pat-
roon. Sipa tee äärse ’vana’ kirikumõisa 
kompleksile pandi alus 1798.aastal, mil 
ehitati põlenute asemele täiesti uued hoo-
ned. 

Läänemaal üldse kujunes ja ehitati 
uhkematena välja meile tuntud mõisate 
võrk kõige aeglasemalt ja hiljem. Huvi-
lised saavad sellest mõisavõrgust põh-
jalikumalt uurida Eesti mõisaportaalist 

www.mois.ee ja tänaseks väljaantud pä-
ris paljudest Eesti mõisate kogumikest-
raamatutest. 

Märjamaa kihelkonnas paiknes 22 
mõisat - 1 kirikumõis, 12 rüütlimõisast 
peamõisat koos 4 kõrvalmõisaga, 3 pool-
mõisat ning 2 mõisa staatuse enne 1910. 
aastat minetanud mõisat. Sellele lisandus 
7 karjamõisat.
Haimre (Heimar) rüütlimõis
Kasti e Vana-Kasti (Alt-Kasty) rüütli-
mõis
Kauri (Kauri) Sõtke kõrvalmõis
Kuuda (Kuda) poolmõis
Kõrvetaguse (Körwentack) rüütlimõis
Lümandu (Limmat) rüütlimõis
Mõisamaa (Moisama) rüütlimõis
Mõraste (Fersenau) rüütlimõis
Männiku (Mennik, Tannenhof) endine 

poolmõis, hiljem mõisa staatuse mineta-
nud
Nõmmpere (Waldeck) poolmõis
Orgita (Rosenthal) rüütlimõis
Paeküla (Paenküll) rüütlimõis
Pargi (Parkhof) poolmõis
Päädeva (Pedua) Orgita kõrvalmõis
Sõtke (Sötküll) rüütlimõis
Uue-Kasti (Neu-Kasty) Vana-Kasti kõr-
valmõis
Uue-Märjamaa (Neu-Merjama) Vana-
Kasti kõrvalmõis
Uuesalu (Neuhall) oli hiljem mõisa staa-
tuse minetanud
Vaimõisa (Waddemois) rüütlimõis
Valgu (Walck) rüütlimõis
Vana-Märjamaa (Alt-Merjama) rüütli-
mõis

Tõnu Mesila

Märjamaa kihelkonna mõisad

Märjamaa kirikla 1943. aastal. 

Hinnasula -30%.
 Kampaania kestab 15. aprillini. 

Info 
38 53 022
51 33 648
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KIRIKU TEATED

EELK Märjamaa 
Maarja kogudus
Kõik tegevused toimu-
vad kogudusemajas

K 19. märts 
Õhtupalvust ja piiblitundi ei toimu!
N 20. märts
7.30 Hommikupalvus ehk laudes 
18.00 Suure Neljapäeva missa ehk jumalatee-
nistus armulauaga 
R 21. märts
11.00 Suure Reede jumalateenistus. 
Kaasa teenib koguduse segakoor Mariema 
(kogudusemajas)
15.00 Jumalateenistus Kuuda hooldekodus
18.00 Õhtupalvus ehk vesper 
L 22. märts
10.00 Hommikupalvus ehk laudes
18.00 Õhtupalvus ehk vesper
P 23. märts
11.00 Meie Issanda Jeesus Kristuse ülestõus-
mispüha missa ehk jumalateenistus armu-
lauaga. Kaasa teenib koguduse segakoor 
Mariema 
12.00 Pühapäevakool 
15.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
Valgu põhikoolis.
18.00 Õhtupalvus ehk vesper 
E 24. märts 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
15.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
Kuuda hooldekodus.
18.00 Vesper ehk õhtupalvus
T 25. märts
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
K 26. märts 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 

Kaotus on valus, mälestus jääb...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Edale lastega

 
KALEV SIIMO 

surma puhul.

Ülle ja Birgit peredega
Töökaaslased Wellspast

Südamlik kaastunne Helile perega 
ema

HELJA JUHKENTALI 
surma puhul.

Klassikaaslased Valgu kooli päevilt

Hiietse külavanemat 
KALEV SIIMOT

 

mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet perekonnale 

Varbola piirkonna külavanemad.

Kusagil õitsevad meelespead,
tasa kiiguvad tuules.
Emast mälestus kaunis ja hea
püsib ikka meeles...

Siiras kaastunne Helile perega 
kalli ema 

HELJA JUHKENTALI 
kaotuse puhul.

Silvi, Maire ja Vello

Kulu põletamine on keelatud
Lume sulamisest sügisvihmadeni on 
kulu põletamine keelatud. Samuti ei 
tohi metsas ja põõsastikus ning tuld 
võtva taimestikuga kaetud alal lõket 
teha.

Kui varasemalt oli kahe nädala jook-
sul pärast lume sulamist lubatud kulu 
põletada, siis alates möödunud aastast 
on pärast lume sulamist kulu põletamine 
täiesti keelatud. Sellise regulatsiooni on 
tinginud inimeste arutu käitumine, kus 
maa niitmise asemel pisteti heinapõld ke-
vadel hoopis põlema.

Üks kurioossemaid näiteid kulutule-
kahju tagajärjest on pärit ülemöödunud 
aastast Saaremaalt, kus Üru külas põlesid 
maha pooled majad, kokku 2 elumaja ja 6 
kõrvalhoonet. Tuli levis naaberkülast Üru 
külani mööda elektriliinialust kuluheina.

Lisaks mahapõlenud hoonetele, saa-
vad kulutulekahjudes inimesed tervise-
kahjustusi. Ülemöödunud aastal hukkus 
Eestis kulupõlengutes neli inimest, möö-
dunud aastal leiti kulupõlengu alalt üks 
hukkunud inimene

Suur osa igakevadistest loodustule-
kahjudest saab alguse käest läinud pra-
hilõketest. Enamasti on tule laiali kan-
dumise põhjuseks ootamatu tuuleiil, mis 
viib sädemed kulusse või on lõke hoo-
piski järelevalveta jäetud. Lõket tohib 
teha ainult tuulevaikse ilmaga taimesti-
kust puhastatud pinnasel, kus tule levik 
on piiratud. Lõke peab paiknema eemal 
hoonetest ja tuld võtvatest materjalidest. 
Pärast tule tegemist tuleb lõkkekoht vee-
ga üle valada, juhuslikult võib kuumale 
lõkkeasemele sattuda tuld võttev materjal 
ning tuul leegi uuesti lõkkele puhud.

Enne prahi põletama asumist peab 
selgeks tegema omavalitsuses kehtivad 
heakorrareeglid, sest kohalik omavalitsus 
võib heakorraeeskirjaga oma territooriu-
mil lõkke tegemise üldse ära keelata.

Ka need, kes ise lõket ei tee, peaksid 
tule leviku vältimiseks oma hoovi niitmi-

se ja riisumisega korras hoidma, et välti-
da kusagilt mujalt alguse saanud tulekah-
ju jõudmise hooneteni.

• Tuld tohib teha ainult tuulevaikse il-
maga. Tuul võib sädemed kanda mitme-
saja meetri kaugusele.

• Lõke peab asuma vähemalt 15 m 
kaugusel hoonest või põlevmaterjalist ja 
30 m kaugusel metsast. 

• Lõkke tegijal peavad kaasas olema 
esmased tulekustutusvahendid (luud või 
oksad tule materdamiseks, paar ämbrit 
vett)

• Tuld ei tohi valveta jätta ega lahkuda 
enne, kui tuli on kustunud või kustutatud

• Pärast tule tegemist tuleb lõkkekoht 
veega üle valada. Sädemed on väga elu-
jõulised ning võivad põlengu põhjustada 
ka päev pärast tule tegemist.

• Kui lõkketuli on kontrolli alt välju-
nud, helista kohe hädaabinumbril 112 ja 
kutsu abi ning asu siis ise võimalusel tuld 
kustutama. Ise kohe kustutama asudes 
võib siiski juhtuda, et oma jõud põlengust 
üle ei käi ja ikkagi on vaja abi kutsuda, 
mida kauem kustutustööde algus viibib, 
seda suuremale alale põleng levib.

• Kulupõletamise keelust üleastujaid 
ootab rahatrahv kuni 18 000 krooni, tu-
lekahju põhjustajal tuleb tasuda ka teki-
tatud kahju.

Sirle Matt
Lääne-Eesti Päästekeskus

Tulekahju võib looduses
 põhjustada:

• kulu põletamine
• lõke
• grillahjust lenduv säde
• mootorsõidukist lenduv säde
• suitsukoni
• elektriliinist lenduv säde
• päikesekiiri koondav klaasikild
• pikselöök



MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1220 eksemplari 

Toimetus 78301 Märjamaa Tehnika 11 tuba 10, telefon 482 1263
Toimetaja Reet Saar, 5306 5805, reet.saar@marjamaa.ee

12 Märjamaa Nädalaleht 19. märts 2008

87: Hilda Poltov  21.03

86: IreneMarie Vohlbrück  22.03

86: LyaUlrike Niks  23.03

85: Hugo Kalev  17.03

81: HelmiElisabet Kruuse  21.03

81: Helmut Enok  22.03

80: Laine Tomasov  20.03

80: Mirdza Vaks  21.03

77: HeljuMargotte Muru  18.03

77: Leili Tiik  21.03

76: Evald Silberg  17.03

76: Heljo Arula  20.03

75: Lembit Kork  18.03

75: Endel Lauri  21.03

65: Valve Eha  19.03

65: Inge Sepp  22.03

MÜÜK

Müüa 3toal korter Tehase tänavas. 5624 
3808

Orgital müüa 3toaline möbleeritud korter 
tehnikaga, II k. H 525 000. Tingi! 515 0119

Müüa 50 cm lõhutud küttepuid kojutoo-
misega. Ostan raudteerelsi. 5646 5873

Müüa uted koos talledega. 502 9368

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 3-toal korter või vahetada 2-toal 
vastu. Tel 56989628, muska989@hot.ee

OST
Ostan segumasina. 5662 6043

Ostan väiksema vana palkidest aida või 
sauna äravedamiseks. Tel 502 7414 Ergo

MITMESUGUST
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

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

N 20.03 Vana-Vigala rahvamajas 16.30 
“ALVIN JA KOOPAORAVAD” 
1.31 / USA kogupere-komöödia 
Lubatud kõigile

P 23.03 Vana-Vigala rahvamajas 11.00 
“SABATÄHT MUUMIORUS” 
1.10 / Jaapani 1992. a kogupere-joonisfilm 
EESTI KEELES loeb Kärt Tomingas 
Lubatud kõigile

P 23.03 Märjamaa kooli internaadimajas 
Pärnu mnt 56 kell 17; 19; 21
“SABATÄHT MUUMIORUS” 
Lubatud kõigile

Pilet 25 krooni

Müüa detailplaneeringuga krundid 
Märjamaal:

Sihi tn 3a - 1622 m2, elamumaa
Pärnu mnt 76a - 5279 m2, ärimaa
Pärnu mnt 76c - 8827 m2, ärimaa
 

OÜ Uranos 
502 9997

DRACULA
TÖÖRIISTADE RENT

AVATUD IGA PÄEV
12.00-20.00

PÄRNU MNT 68
55 66 99 03

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

29. märtsil toimub

MÄRJAMAA VALLA 
KÜLALIIKUMISE 
VIIES TÄNUPÄEV. 

Seoses sellega palume teada anda 
inimestest, keda võiks tänada Mär-
jamaa 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 vallavalit-
susse aadressil 

lii.lember@marjamaa.ee ja telefoni 
teel 489 8840.

MVKV juhatus

20. märtsist on avatud 
Elle Sireli juuksurisalong 

uutes ruumides Sauna 4-10.
Sel päeval ootame külastajaid 

kell 12-20. 
Teenindama hakkame 22. märtsist.

Info 48 21 357, 55 21 515 Elle 

Müüa PUITBRIKETTI. 
Kohalevedu. 

514 9745

PAKITUD TURBABRIKETT 
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses. 

514 9745 


