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Rello sai züriilt kiita
Segakoor Rello koos dirigent Thea Pa-
luojaga osales 4-5. aprillil Põltsamaal X 
kammerkooride festivalil, kus esines 23 
koori. Varem on Rello end proovile pan-
nud “Tuljaku” võistulaulmisel, kammer-
kooridega võrreldi end esimest korda. 
Märjamaa koor osales C-kategoorias, kus 
saavutati III koht.

Võistlusel esitas Rello Gustav Er-
nesaksa “Sireli, kas mul õnne”, Mart 
Siimeri “Siin tahan ma elada” ja Arthur 
Sullivani-Henry Corley “The Long Day 
Closes”. Väga kõrgetasemelise festivali 
võitis Tartu Ülikooli Kammerkoor. Li-
saks konkursil võistlemisele toimus lau-

päeval suur kirikukontsert, millest Rello 
samuti osa võttis ning elavdas kontserti 
kahe Mart Siimeri looga. 

“Üritust kajastas ETV “Aktuaalne 
kaamera”, kus toodi ära žüriipoolsed 
kiidusõnad väikestest maakohtadest pä-
rinevate kooride kohta ning Ants Üleoja 
nimetas ka segakoor Rello päris head esi-
nemist,” märkis Rello koorivanem Õnne 
Pajur. 

Ta jutustas, et kuuldud kooride tase 
oli väga kõrge, eriti neil neljal kollektii-
vil, kes laulsid konkursi grand prix voo-
rus. Algul arvasid koori liikmed, et neil 
nii hästi ei läinud, aga žürii andis Rellole 

nii palju punkte, et oleks võinud julgesti 
osaleda ka B-kategoorias. 

“Teisel päeval kirikus oli palju pin-
gevabam esinemine. See näitab, et koge-
muste saamiseks tuleb rohkem osa kon-
kurssidest osa võtta,” tõdes Õnne Pajur. 
Koor tahabki nüüd taas osaleda “Tuljaku” 
võistulaulmisel. Põltsamaal taotlesid nad 
koorile ka II kategooriat, aga veel pole 
tulemus teada. 

Augusti lõpus plaanib Rello sõita Wa-
lesi, kuhu neid kutsus sealne meeskoor. 
Nimetatud kooriga oli Rellol eelmisel ke-
vadel ühisesinemine Mustpeade majas. 

2006. aasta kevadel lahendasid 58 riigi 
õpilased üle maailma rahvusvahelise PISA 
testi ülesandeid. Eestist võttis osa ligi 5000 
15aastast õpilast 170 koolist. Nende seas 
olid ka Märjamaa valla Märjamaa güm-
naasiumi ja Haimre põhikooli õpilased. 
Ülesandeid hõlmasid reaalaineid ja loo-
dusaineid; lisaks uuriti õpilaste lugemis- ja 
mõistmisoskust. Eesti õpilased said viienda 
koha maailmas, mis kinnitab seda, et mõis-
tetakse hariduse olulisust tuleviku jaoks. 

Ühelt poolt annab lootust, et Eesti edu 
garantiiks saavad olla targad, töökad ja 
avatud inimesed. Positiivne tunnustus an-
nab kindlust edaspidiseks ja tõestab, et ka 
väikesel maakoolil oli oma roll selles edus. 
Haridusministeeriumi tänukirja andis üle 
Raplamaa haridusjuht Aivar Soe, kes mär-
kis: “Täna võime tunda rõõmu saavutatu 
üle, teisalt on vaja teha pingutusi edaspi-
diseks.” PISA test andis loomulikult hea 
hinnangu ka õpetajate tööle. Kuid testist 
ei saa teha lõplikke järeldusi, sest valim ei 
olnud piisavalt suur. Testist saadi hinnang 
ka õpilase kodule, kas külastatakse teatrit, 
muuseumi või kui palju on raamatuid.

Üks oluline järeldus, mis on tulnud va-
rasematest testidest välja: õpilaste varajane 

selekteerimine ei anna soovitut tulemust, 
sest erinevus Eesti koolide vahel oli väike. 

Antud test tõstis Eesti õpilaste tuntust 
maailmas. Arvan, et peame palju pinguta-
ma selle nimel, et meil oleks palju edukaid, 
elus toimetulevaid õpilasi. Jõudu ja edu 
edaspidiseks, sest järgmine mõõduvõtmine 
on juba aastal 2009.

Haimre põhikooli direktor
Jaan Viska

Kallid Märjamaa pensionärid!

Ootame teid 

K E V A D P E O L E,

mis algab gümnaasiumi 
sööklas pühapäeval, 
20. aprillil kell 14.00

* KOHVILAUD ja KONTSERT
* S Õ P R U S K O H T U M I N E

K I I L I rahvamaja pensionäride 
klubiga Tujutare

* Meeleolukat vaheldust pakub 
ansambel CARO

* Tantsuks mängib üllatusbänd 
 AMIGOS

Osalustasu 25 krooni.
Osavõtust palume teatada 

Märjamaa sotsiaalabikeskusesse 
tööpäeviti kell 9-17 

tel 482 1139 või 
Helle-Maie Nurmele 482 1388.

Registreerimine 18. aprillini. 

Märjamaa Pensionäride 
Ühenduse juhatus

Tänukiri PISA testi eest
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Veebruari alguses asutas Lepo Arro 
koos sõbraga internetifoorumi, mille 
ülesehitus on küllalt sarnane Märja-
maa valla senise foorumiga. Üheks loo-
mise ajendiks saigi see, et valla foorum 
suleti, kuna sinna tulvanud rämpspos-
titusi, eelkõige roppuste laviini ei suu-
detud ohjata.          

 “Tuginedes inimeste soovidele aval-
dada oma arvamust Märjamaa elu ja olu 
kohta, osta, müüa ning vahetada, avasime 
uue Märjamaa foorumi. Foorum on tehtud 
heatahtelisel eesmärgil ja ei ole suunatud 
konkreetselt kellegi või millegi vastu ega 
pooldamiseks,” kirjutasid autorid oma 
sissejuhatavas pöördumises. Kuigi alga-
tajad kinnitasid, et neil puudub igasugune 
seotus Märjamaa vallavalitsusega, kumas 
esimestest vastukajadest siiski läbi kaht-
lus, et äkki on kodanikualgatuse taga 
“vallavalitsuse karvane käsi”.  

Selge ülesehitus
Selge ülesehitusega lehekülg koos-

neb viiest suuremast teemast. Esimene 
kajastab foorumi endaga seonduvat, sin-
na saab saata ettepanekuid ja tagasisidet. 
On ka vihjevõimalus aadressil vihje@
m2rjamaa.eu, kui on soov algatada mõni 
endale meelepärane teema, aga mingil 
põhjusel ei oska või ei julge inimene seda 
ise teha. 

Teine blokk on Märjamaa vald, mille 
juures on üles pandud Märjamaa Näda-
laleht, eraldi teemadena haridus, kultuur, 
sport, sotsiaalvaldkond, üritused, ehitus 
ja planeerimine. 

Kolmas teema on Märjamaa börs, 
neljandaks Märjamaa ettevõtlus ja viien-
daks Märjamaa muidujutt. 

Muidu igati selge laadi juures jääb 
“muidujutu” nimetus liiga “uduseks”, 

sest selle alla on paigutatud asjalikud tee-
mad (nt haisev joogivesi Pärna tänava to-
rustikes), aga samuti vaade läbi huumo-
riprisma. Minul tekkis pealkirja vaadates 
esimene mõte, et siit leiab midagi naised-
saunas-rääkisid-laadis, aga nii see pole. 
Tegijad võiksid otsida siin sisu paremini 
avavat nimetust.    

Maakonnaleht Nädaline leidis uue 
foorumi kiiresti üles ja andis kodanikual-
gatusest teada: “Uue foorumi algatajatel 
on usku, et kui rahvas oma arvamuse väl-
ja ütleb, mitte vaid nii-öelda nurga taga ei 
vingu, hakatakse rahva arvamust ka kuul-
da võtma. “Kui keegi midagi ette ei võta, 
siis ei muutu ju asjad üldse. Seega on 
vaja kohta, kus need paha- või heameelt 
tekitavad arvamused saaks välja öelda,” 
tõdevad nad.” (Nädaline 19.02.2008, 

Maire Kõrver “Eraisik asutas Märjamaa 
uue foorumi”)

Lepo Arro arvas ettevõtmist käivita-
des, et äkki on rahva aktiivsus nii suur, et 
foorumi haldamine võib hakata põhitööd 
segama, aga senise praktika põhjal soo-
vib ta, et palju rohkem sõna võetaks. 

Foorumi loojad on kahel korral läbi 
viinud ka küsitluse. Esimesel korral kin-
nitasid kõik 38 vastajat, et taoline foorum 
on Märjamaale vajalik. Teine kord küsiti, 
kas sina oled juba foorumis oma arva-
must avaldanud? Siia laekus vaid kahek-
sa vastust, millest neli pooldasid varianti 
“võtan alles hoogu üles. 

Mida foorum näitab?
Kõige rohkem vaatamisi ja vastuseid 

on pälvinud Maxima poe detailplanee-
ringu ümber toimuv. Siin on kirjutiste 
toon palju teravam ja arvamused enam 
lahknevad, kui nt torustiku ehituse puhul. 
Viimase juures tuuakse küll välja vaja-
kajäämisi ja teraseid tähelepanekuid töö-
kultuurist, kuid kõlama jääb, et tehtu on 
väga vajalik ja kaasnevad ebamugavused 
tuleb ära kannatada. 

Ühtki postitust pole veel haridus-, sot-
siaal- ja ehitusteemal. Ka börsirubriik on 
tühi. Spordi all on tähelepanek, et Mär-
jamaa ujula vees hõljuvad karvapallid ja 
selle piletihinna eest tahaks ujuda puhtas 
vees. Tühi on töökuulutuste rubriik. Mõ-
ned tähelepanekud on teenindusest. Vas-
tukajades on kriitikat ka vallavalitsuse 
töökultuuri ja otsuste suhtes. 

Niisiis tulevad kohalikud valupunktid 
vähemalt nimetamisi esile. On hinnatav, 
et niisugune kodanikufoorum on loodud, 
aga see võiks muutuda palju aktiivsemalt 
kasutatavaks vaba mõttevahetuse kohaks, 
kus käsitletakse just kohalikke küsimusi.

Foorumist võiksid otsustajad saada 
vajalikku (tagasi)sidet nii langetatud ot-
suste suhtes kui uute kujundamisel. Sel-
leks peab aga foorumi olemasolu inimes-
te teadvusse jõudma. Üks võimalus oleks 
link, mis suunab Märjamaa valla kodule-
heküljelt otse m2rjamaa.eu-le. 

Vallavalitsuse avalike suhete nõu-
nik Aet Reinhold vastas, et vallavalitsus 
ei pidanud õigeks kaht süsteemi lingiga 
siduda, küll aga kajastub koduleheküljel 
foorumi aadress kuulutuste rubriigis. 

Kas sina oled M2rjamaa.eu juba leidnud?

näidend

Mittekompleksete esemete 
eest tuleb jäätmejaamas 
nüüd maksta
 

Märjamaa jäätmejaamas on nüüd 
kehtestatud mittekomplekssete kodu-
masinate ja elektroonikatoodete vas-
tuvõtu hinnad.

Külmkapp, millel puudub komp-
ressor, radiaator ja torustik (või üks 
neist) 100.-

Pesumasin, millel puudub elektri-

mootor, veepump või üks neist 100.- 
Televiisor (kineskoop katki, skeem 

või selle osa välja võetud) 50.-
Kineskoop 50.- (Katkine kines-

koop panna olmeprügi hulka.)
Arvuti 50.-

Muu tehnika puhul (raadiod, 
elektrilised tööriistad jms) hindab 
vastuvõtja toodete komplekssust ja 
sellest sõltub, kas tuleb nende ära-
andmise eest tasuda või mitte. 

Üks kodanikufoorumi M2rjamaa.
eu looja on Lepo Arro, kes soovib, 
et rahvas saaks siin oma arvamust 
avaldada. 
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Märjamaa
Valla-
valitsuse 
istung  
1. aprillil

Majandusosakonna küsimused
Maa- ja omandireform 
1. Kinnistu jagamisel tekkinud katastriük-

suste nimede ja sihtotstarvete määramine. 
2. Vaba metsamaa erastamine (Laane 

maaüksus Sipa külas, pindala 9.55 ha).

Ehitusvaldkond
1. Ehitusloa väljaandmine: taluhoone 

laiendamine aadressil Värava, Jõeääre küla; 
Nurga elamu püstitamine Konuvere külas ja 
Lauri elamu püstitamine Rangu külas. 

2. Projekteerimise tingimuste väljaand-
mine: Kärneri-Jõe OÜ, kuuri projekteeri-
mine, aadressil Pullikopli, Laukna küla; TÜ 
E.T.Sild, viilhalli laiendamine Metsanurga 2, 
Sõtke küla; elamu projekteerimine aadressil 
Kõrtsi, Tolli küla.

3. Ehitise kasutusloa väljaandmine: OÜ 
Celastone, ehitise rekonstrueerimine, aadres-
sil Tehno 1, Orgita küla.

4. Kinnitati pakkumise kutse dokumendid 
Valgu põhikooli õpilaste garderoobi renovee-
rimiseks. Pakkumise kutsed saata: OÜ Ants 
Lipu, OÜ VEXON EHITUS, Lalande OÜ. 
Pakkumiste esitamine 21.04.2008 kell 10.30, 
avamine samal kuupäeval kell 10.35.

Moodustada kolmeliikmeline pakkumis-
te avamise komisjon: Helgi Tammaru, Ants 
Riismaa, Maigi Linna, kontaktisikuks ehituss-
petsialist H. Tammaru.

5. Valgu raamatukogu taotlus.
OÜ Madexe hinnapakkumine Valgu raa-

matukogu rikutud valgustite väljavahetami-
seks ning elektrijuhtmestiku renoveerimi-
seks. 

Madexel esitatud hinnapakkumine täpse-
malt lahti kirjutada, ära näidates konkreetse-
te tööde mahud ja vajaminevate materjalide 
kogused. Valgu raamatukogu juhatajal võtta 
veel kaks hinnapakkumist, seejärel edasi me-
netleda.

6. Hinnapakkumise Märjamaa Pillerpalli 
lasteaia hoone ülesmõõdistamiseks ja digi-
taliseeritud jooniste koostamiseks esitasid AS 
Kommunaalprojekt, OÜ Inrestauraator Pro-
jekt ja OÜ KONFIDO. 

Kinnitada edukaks pakkujaks AS Kom-
munaalprojekt, pakkumine 123 829 krooni.

Firmal esitada digitaliseeritud joonised 
kahes eksemplaris paberkandjal ja viis ek-
semplari digitaalselt CD plaadil, hankelepin-
gu täitmise kulud haridus- ja teadusminis-
teeriumilt saadud vahenditest. Vastutav isik 
ehitusspetsialist Helgi Tammaru

7. Arutati Velise külas asuva Rippsilla 
kinnistu kasutamise hinnakirja. – Toimus aru-

telu. Edasi menetleda.
8. Nurjunuks tunnistati Märjamaa rah-

vamaja territooriumi välisvalgustuse projek-
teerimise ja ehitamise hange, kuna tähtajaks 
ei esitatud ühtegi pakkumist.

9. Märjamaa alevis Oru tänava tänavaval-
gustuse hooldustööd.

OÜ Jaotusvõrk plaanib Märjamaal Kom-
somoli AJF-1 peal madalpingeõhuliinide re-
monti, mille käigus vahetatakse peenikesed 
paljasjuhtmed isoleeritud juhtmete AMKA 
vastu ning vahetatakse osaliselt ka mastid. 
Mastidele jäävad ka Oru, Kevade, Veetorni 
ja Muru tänavavalgustused trassiga ca 710 
m. Tööd plaanitakse tellida aktsiaseltsilt Eltel 
Networks, teostamise tähtaeg märts–aprill.

Jätta menetlusse.

Keskkond
1. Kuulutada välja hange “Märjamaa val-

la teedele ja tänavatele bituumenmakadami 
katte ehitus”. Hange korraldatakse lihtme-
netluse korras. Pakkumiste esitamise tähtaeg 
21.04.2008 kell 16, avamine samal kuupäeval 
kell 16.05. Hankelepingu täitmise periood 
16.06.2008–21.07.2008. 

Vastutavaks isikuks määrata keskkonna-
spetsialist Mati Erik, pakkumiste avamise ko-
misjon: Gaili Ilisson, Maigi Linna, Mati Erik. 

2. Vaadati läbi taotlused, mis käsitlevad 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist või 
harvemat kogumiskonteineri tühjendamist. 
– Rahuldada esitatud taotlused vastavalt aru-
telu tulemusel tehtud ettepanekutele. 

Rahandusküsimused
1. Märjamaa valla 2008. aasta alaeelarve-

te kinnitamine. 
Toimus arutelu, mille käigus määrati vas-

tutajad alaeelarvete täitmise eest.
2. Kinnitati munitsipaalharidusasutuste 

tegevuskulu arvestuslik maksumus aastas ühe 
õpilase ja ühe lasteaialapse kohta. Määrust ra-
kendada tagasiulatuvalt 01.01.2008.

Sotsiaalküsimused 
1. Matusetoetuse maksmise kord ja matu-

setoetuse määra kinnitamine.
Ettepanek kinnitada matusetoetuse mää-

raks 1000 krooni, jõustumisega 01.05.2008.– 
Esitada eelnõud läbivaatamiseks vallavoliko-
gu sotsiaalkomisjonile ja kinnitamiseks april-
likuu volikogule.

2. Sõlmida leping Beebikeskuse Osaühin-
guga, tegevus toimub 9 kuud aastas ( jaanuar–
mai ja september–detsember), arvestusega 
200 krooni kuus ühe beebikoolist osavõtva 
lapse kohta, kelle rahvastikuregistrijärgne 
elukoht on Märjamaa vald. Arvestatud on 34 
lapsega.

3. Sotsiaalkorteri Kasti 4-2 akende vahe-
tus. Kinnitati Kvaliteetaken OÜ hinnapakku-
mine.

4.Hooldamise ja hooldajatoetuse maks-
mise lõpetamine.

5. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse 

maksmine.
6. Pikendati hooldajatoetuse maksmist.
7. Ravikindlustamata isiku ravikulude hü-

vitamine 
8. Eestkoste seadmine alaealise üle.

Õigusosakonna küsimused 
1. OÜ Rapla KEK esitas 14.11.2007 taot-

luse omanikujärelevalve käsunduslepingu nr 
65 muutmiseks. Ettepanek muuta käsundusle-
pingu nr 65 punkte 3 ja 7 teenuste osutamise 
ajavahemiku ja lepingu tasu osas. Nõustuda 
esitatuga

2. Märjamaa rahvamaja hoone rekonst-
rueerimistööde ajal tuleb teha projekti auto-
rijärelevalvet, mille teostajaks on renoveeri-
misprojekti koostaja AS Kommunaalprojekt. 
Töö teostamise tähtaeg 30.11.2008.a. 

Sõlmida autorijärelevalve teostamise le-
ping ASiga Kommunaalprojekt.

Vallavanem 
1. Märjamaa Valla Noortekeskuse juha-

taja Pille Rokk soovib maleva läbiviimiseks 
luba, mis on vaja esitada Eesti Noorsootöö 
Keskusele.– Anda nõusolek.

Avalike suhete nõunik 
1.Tunnustada valla tänukirjaga Varbo-

la Kooli muusikaõpetajat Marju Plamust ja 
Märjamaa Gümnaasiumi kunstiõpetajat Ulvi 
Zagurskajat.

2. Kuulutada välja Märjamaa valla mee-
nevõistlus, mille eesmärgiks on saada oma-
valmistatud, kaunilt kujundatud, omapära-
seid, paikkonnale iseloomulikke esemeid, 
mis sobivad valla külalistele, partneritele ja 
sõpradele kinkimiseks. Soovitav kasutada 
looduslikke materjale: puit, kivi, sepisraud, 
vill, lina paber, savi, klaas jne. Võistlustööd 
esitada 01.06.2008.

3. Jooksvad küsimused
• Otsustati Infoatlas AS ettepanekut Mär-

jamaa valda tutvustava reklaami avaldami-
seks mitte vastu võtta.

• Vihanti vald ootab külla 6.08– 
10.08.2008.a.

• Esitada kandidaat”Raplamaa aasta ema” 
aunimetuse saamiseks. Aunimetus antakse 
emale, kelle kasvatada on kaks või enam last 
ja kes on ka aktiivne tegutseja valla- või kü-
laelus.

Abivallavanem
1. Seoses uute ametnike töölevõtmisega 

lõpetada rendileping ASiga Merko Ehitus 
ruumile 8, asukohaga Tehnika 11 Märjamaa 
alev hiljemalt 31.05.2008.

Projektijuht
1. Märjamaa vallas Orgita külas Kaseoru 

kinnistu detailplaneeringu algatamine ja läh-
teseisukohtade kinnitamine.Detailplaneeringu 
eesmärk: kinnistu jagamine elamukruntideks. 

2. Märjamaa vallas Orgita külas Viilumäe 
kinnistu detailplaneeringu algatamine ja läh-
teseisukohtade kinnitamine.
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2008. aasta 25. märtsil võttis Märjamaa 
vallavolikogu vastu Märjamaa valla 
2008. aasta eelarve, mille koostamine 
algas mullu septembris. Palkade tõusuks 
oli valla asutustes kavandatud 20%, ma-
janduskuludeks 10%. 

Veebruarikuu istungil kinnitati Mär-
jamaa valla töötajate ja vallavalitsuse 
töötajate palgakorralduse alused. Istungil 
otsustati pärast pingelist arutelu, et kuna 
riik suurendas õpetajate palku tänavu 
22%, siis tõsta kahe protsendi võrra ka 
alampalka saavate töötajate palgaastet. 
Nende palgamääraks kinnitati 4390 kr 
(alampalk riigis on 4350 krooni). 

Ka allasutuste ja vallavalitsuse pal-
gatõusuks jäi üldjuhul 22%. Mõnedel 
ametikohtadel (nt noortekeskuse juhata-
ja) suurenes palk rohkem kui 22%. Valla 
lasteaedade ja munitsipaalkoolide kesk-
eriharidusega õpetajad saavad alanud 
aastast kõrgharidusega õpetajaga võrdset 
palka (palgamäär 10 080.-). 

Volikogu esimehe tasuks kinnitati  
10 900 krooni ja vallavanema palgaks  
36 600 krooni kuus.

Pärast I lugemist laekus 36 muuda-
tusettepanekut, millest enamus viidi eel-
arvesse sisse. 

Märjamaa valla 2008.a eelarve ko-
gumaht on 152 747 200 krooni. Sellest 
moodustavad tulud 110 467 200 krooni, 
kulud 147 961 200 krooni ja finantseeri-
mistehingud 37 494 000 krooni. 

2007.a lõpuks kulusid ületanud tulud 
suunati 2008.a eelarve kuludesse kogu-
mahus 8 616 500 krooni.

Kokkuvõte on koostatud 2008. aasta 
eelarve seletuskirja põhjal. 

Vallavalitsuse rahandusosakonna ju-
hataja Lea Laurits peab tänavuse eelarve 
kõige iseloomulikumaks küljeks seda, et 
investeeringud moodustavad eelarve ku-
ludest koguni 36%, kokku 53,3 miljonit 
krooni. See tähendab pingelist tööd, et 
kõik hanked ette valmistada ja läbi viia. 

TULUD
Maksud 
Kogu eelarve tuludest laekub maksu-

dest 52,4%, kokku 57 910 000 krooni.
Füüsilise isiku tulumaks 47,4 %, 
52 365 000 krooni. 
Maamaks 5%, summas 5 500 000 kr. 
Reklaamimaksust on kavandatud saa-

da tulu 45 000 krooni. 
Maksutulude kasvuks võrreldes eel-

mise aasta kinnitatud eelarvega on 22,9%. 

Tänavuses eelarves ei ole kavandatud 
saada tulu täiendavate kohalike maksude 
kehtestamisest.

Kaupade ja teenuste müük 
Kaupade ja teenuste müügist saadav 

tulu moodustab eelarve tuludest 4,7% 
ehk 5 146 000 krooni (tõus mullusega 
võrreldes 2,9%). Kavandatud on laste-
aedade osalus- ja õppetasude ning ujula 
tulude 20-protsendiline arvestuslik kasv. 

Toetused
Toetused moodustavad tuludest 41,3% 

ehk 45 591 200 krooni ning kasvuks on 
14,7% võrreldes 2007. a eelarvega. 

Sihtotstarbelisi toetusi põhivara soe-
tuseks laekub käesoleval aastal 29% 
enam kui mullu. Tasandusfondi §4 lg 1 
vahendid suurenevad aga 2008. aastal 
vaid 4,7% ning §4 lg 2 vahendite kasvuks 
on 14,4% võrreldes eelmise aasta laeku-
mistega. 

Muud tulud
Muud tulud moodustavad tuludest 

1,6% ehk 1 820 000 krooni. Sellest on 
kavandatud 700 000 krooni saada maa 
müügist, 920 000 krooni varadelt ning 
200 000 krooni tulu trahvidest ja saaste-
tasu hüvitust. 

KULUD
Kokku on kuludeks planeeritud  

147 961 200 krooni, millest 53 313 300 kr 
ehk 36,0% moodustavad investeeringud. 
Investeeringute kogumahust tuleb 32 mlj 
krooni katta investeerimislaenu arvelt. 

Üldised valitsussektori teenused
Üldised valitsussektori kulud moo-

dustavad ilma reservfondi ja valitsussek-
tori võla teenindamiseta eelarve kuludest 
7,9%, kokku 11 667 800 krooni ja jagu-
nevad järgmiselt: 

vallavolikogu   761 100, 
vallavalitsus   10 034 800, 
Sipa kontor   129 400, 
omavalitsuste liikmemaks ja 
ühistegevuse kulud  742 500. 
Valitsussektori võla teenindamiseks 

kavandatud 911 400 krooni ja reservfon-
di suuruseks 712 100 krooni. Kokku ül-
dised valitsussektori teenused 13 291 300 
krooni, mis moodustab kuludest 9,0%.

Avalik kord ja julgeolek
moodustab eelarve kuludest 0,5%, 

kokku 666 700 krooni. Avaliku korra ta-
gamiseks ostetakse valveteenust turvafir-
malt aktsiaselts Securitas Eesti. 

Majandus
Majanduse kulud moodustavad 

kogu eelarve kuludest 11,1%, kokku  
16 426 200 krooni ning jagunevad järg-
miselt: 

maakorraldus   71 500, 
vallateede ja tänavate korrashoid 
   15 393 400, 
liikluskorraldus  251 700, 
Märjamaa autobussijaam  129 000, 
turism    100 000, 
territoriaalne planeerimine 60 000, 
MTÜ Märjamaa Ettevõtjate 
Piirkondlik Ühendus  71 500, 
MTÜ Raplamaa Partnerluskogu  

2008. aasta eelarve keskendub investeeringutele

Märjamaa valla 2008. aasta eelarve kulude struktuur tegevusvaldkonda-
de lõikes. 
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    2300, 

Valgu kontor   346 800.

Keskkonnakaitse
kulud moodustavad eelarve kuludest 

1,3%, kokku 1 921 800 krooni ning jagu-
nevad järgmiselt: 

jäätmekäitlus 429 700 krooni, 
sh kavandatud  74 000 kr KEJHK 
liikmemaks ja osalustasu ning 
Märjamaa jäätmejaama rent 65 000 kr), 
haljastus  1 340 900 krooni, 
heakorra töölaager  96 200 krooni, 
eelpool nimetamata keskkonnakaitse 
kulud    55 000 krooni.

Elamu- ja kommunaalmajanduse
kulud moodustavad eelarve kuludest 

3,4%, kokku 5 013 800 krooni ning jagu-
nevad järgmiselt: 

AS Matsalu Veevärk 3 306 100 krooni, 
tänavavalgustus 1 032 200 krooni, 
Märjamaa kalmistud 139 500 krooni, 
Velise kalmistu 82 600 krooni, 
hulkuvate loomadega soetud tegevus 40 

000 krooni, 
Märjamaa saun 271 500 krooni, 
muu elamu- ja kommunaalmajandus 141 

900 krooni (heakorrakonkurss, värvikampaa-
nia, valla korterid). 

Tervishoid
Tervishoiu kulud moodustavad eelar-

ve kuludest 0,2%, kokku 270 700 krooni 
ning jagunevad järgmiselt: 

SA Rapla Maakonnahaigla 82 600, 
Märjamaa Perearstikeskus OÜ 
   80 300, 
Märjamaa Arstid OÜ  71 500, 
Loodna piirkonna perearst 16 300, 
ravikindlustusega hõlmamata isikute 
arstiabi   20 000. 

Vaba aeg, kultuur ja religioon
Moodustab eelarve kuludest 31,9%, 

kokku 47 176 300 krooni ning jagunevad 
järgmiselt: 

Märjamaa ujula  2 785 400, 
Märjamaa Spordiklubi  1 412 000, 
spordiklubid kokku  264 000, 
vaba aja ja spordiüritused 33 500 krooni 

(Rapla Maakonna Spordiliidule koolispordi 
toetus), 

Järta tervisespordikeskus  339 900 
(Regionaalsete tervisekeskuste program-

mi 2006–2010 kaasfinantseering 150 000 kr), 
Hobulaiu puhkebaas  340 400, 
Märjamaa Muusika- ja Kunstikool 
   3 330 400, 
muusika- ja kunstikooli projektid 58 900, 
Märjamaa Valla Noortekeskus 503 600, 
laste suvelaagrid 77 500, 

noorsootöö projektid  4500, 
MTÜ Rapla Maakonna Noorte 
Puhkpilliorkester  3000, 
SA Loodna Vabaajakeskus 295 000, 
MTÜ Russalu Külade Ühendus 53 300, 
MTÜ Varbola KHS  30 400, 
MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts 
   25 000, 
MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate
Ühendus   118 800, 
Teenuse mõis   193 000, 
Teenuse ait-kuivati projektid 105 000, 
7 raamatukogule 3 015 600 krooni sh
Märjamaa raamatukogu 1 612 800,
Haimre raamatukogu  254 400,
Valgu raamatukogu  302 000,
Varbola raamatukogu  225 200,
Sipa raamatukogu  223 700,
Laukna raamatukogu  210 000,
Teenuse raamatukogu 187 500. 
5 rahvamaja 32 238 300, sh Märjamaa 

rahvamaja renoveerimine 28 894 200 kr,
Märjamaa rahvamaja  30 101 600,
Haimre rahvamaja  421 700,
Valgu rahvamaja  654 000,
Velise rahvamaja  97 400,
Varbola rahvamaja  963 600,
Sillaotsa Talumuuseum  518 900, 
kino    110 400, 
kultuuriüritused  589 200, 
seltsitegevus   168 500, 
Märjamaa Nädalaleht  411 800, 
EELK Märjamaa Maarja Kogudus 
   150 000.

Haridus
Hariduskulud moodustavad eelarve 

kuludest 39,1%, kokku 57 949 200 kroo-
ni ning jagunevad järgmiselt: 

lasteaiad 14 055 900 kr (4 lasteaeda), sh 
lasteaed Pillerpall  7 076 500,

lasteaed Midrimaa  3 365 900,
lasteaed Karikakar  1 252 100,
Varbola lasteaed Muumi  2 361 400,
koolid 37 077 300 krooni (6 kooli) sh
Laukna Lasteaed-Algkool 1 271 400,
Sipa Lasteaed-Algkool 1 679 700,
Varbola Kool   3 058 600 ja 
Varbola Kooli projektid 33 200 krooni,
Haimre Põhikool  4 110 700,
Valgu Põhikool   6 059 900,
Märjamaa Gümnaasium 20 857 800 ja 

Märjamaa gümnaasiumi projektid 6000,
arvlemised teiste valdade lasteaedadega 

268 000 krooni ja koolidega 2 272 000 kroo-
ni, 

õpilasveo eriliinid 3 105 000 krooni, 
stipendiumid ja projektide omaosalused 

185 000 krooni, 
muu haridus 986 000 krooni, 
sh ATS-ide väljaehitamine 521 000 krooni 

ning lasteaedadele inventari (mööbli) ostmine 

465 000 krooni.

Sotsiaalse kaitse
kulud moodustavad eelarve kuludest 

3,5%, kokku 5 245 200 krooni ning jagu-
nevad järgmiselt: 

puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 
   962 800, 
eakate sotsiaalhoolekande asutused 
   715 000, 
Märjamaa Sotsiaalabikeskus 344 400, 
muu eakate sotsiaalne kaitse 
  689 800 (koduhooldus), 
muu perekondade ja laste sotsiaalne 
kaitse   749 200, 
riigi poolt rahastatav lapsehoiuteenus 
  118 700, 
töötute sotsiaalne kaitse 12 500, 
eluasemeteenused sotsiaalsetele 
riskirühmadele   375 200, 
riiklik toimetulekutoetus 1 270 100, 
usaldustelefon   7500.

FINANTSEERIMISTEHINGUD
Aktsiate ja osade müük 
(OÜ Kuuda Hooldekodu) 1 650 000, 
antud laenude tagasimaksed 13 500 

krooni (Märjamaa alevi eluasemefondist 
antud laenude põhiosade tagasimaksed), 

laenude võtmine 32 000 000 krooni, 
võetud laenude tagasimaksmine 
  4 786 000 krooni,
kulude katteks suunatud jääk 
  8 616 500 krooni.

Lubada Märjamaa vallavalitsusel 
võtta pikaajalist laenu 32 000 000 

krooni alljärgnevate investeeringu-
te katteks:

1) Märjamaa rahvamaja reno-
veerimine 27 646 400 krooni;

2) Märjamaa vee- ja kanalisat-
siooniprojekt Matsalu alamvesikon-
nas 3 000 000 krooni;

3) ATS-ide väljaehitamine kogu-
summas 521 000 krooni alljärgne-
valt: Sipa Lasteaed-Algkool, Lauk-
na Lasteaed, Lasteaed Midrimaa, 
Haimre Põhikool, Lasteaed Karika-
kar, Metsanurga võimla;   

4) Varbola Lasteaed Muumi re-
noveerimine ja III rühmaruumi väl-
jaehitamine 532 600 krooni;

5) videovalve 100 000 krooni;
6) Hobulaiu puhkebaasi puur-

kaev 100 000 krooni;
7) Teenuse mõisa renoveerimine 

100 000 krooni.
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Muumid pidasid teatripäeva

Laupäeval. 12. aprilli õhtul võistleb ETV “Laululahingu” 
saates Märjamaa segansambel Ceres. 

Tulge omadele teleri vahendusel kaasa elama ja 
Cerese poolt hääletama!!!

Raplamaa naisselts kuulutab emadepäeva 
eel 11. korda välja “Raplamaa aasta ema” 
tiitlikandja ja aunimetuse saajad. Statuu-
di kohaselt antakse aunimetus pereemale, 
kelle kasvatada on kaks või enam last. 

Eeldame, et kandidaadil jagub lisaks 
armastuse, hoole, eeskuju ja õpetuse ja-
gamisele kodustele ka pealehakkamist 
aktiivselt tegutseda valla- või külaelus, 
rikastades nii oma isiksusega veel palju-
sid teisi.

Märjamaa vallavalitsus ootab 11. 
aprilliks ettepanekuid, keda võiks meie 
vallast esitada aasta ema kandidaadiks 
e-posti aadressile aet.reinhold@marja-
maa.ee, telefonil 489 8840, 5621 4608 
või Tehnika 11, Märjamaa 78304. 

Kandidaadi kohta esitada järgmised 
andmed: nimi ja elukoht; töökoht ja amet; 
laste arv, nimed ja vanused; kandidaadi ja 
tema tegevus(t)e lühikirjeldus; kandidaa-
di osa küla- või vallaelus.

Kandidaadi esitamisel paluvad kor-

raldajad jälgida seda, et teda poleks eel-
nevatel aastatel pärjatud “Raplamaa aasta 
ema” tiitliga. 

“Raplamaa aasta ema” 
tiitli saajad läbi aegade
1998 - MARJE KRUSELL 
(Rapla linn)
1999 - HELGI TUUGA 
(Rapla linn)
2000 - ENE SULG (Kehtna vald)
2001 - VALVE JAAKSON 
(Vigala vald)
2002 - PILLE MUTLI (Rapla vald)
2003 - KULLA ELIAS 
(Rapla vald)
2004 - URVE HAASMA 
(Kehtna vald)
2005 - KAIRE HEIN (Kaiu vald)
2006 - KRISTA OLESK 
(Kehtna vald)
2007 - KAIA VALLI (Rapla vald)

Teadmiseks Märjamaa 
valla puuetega inimestele

Pensioniameti Rapla osakonnast teatati, 
et paljud Märjamaa valla puuetega ini-
mesed ei ole taotlenud puudega täiskas-
vanu toetust. 

Toetust tuleb taotleda iga kord, kui 
puude tähtaega pikendatakse. Selleks täi-
ta vastav avaldus, millele lisada koopia 
isikut tõendavast dokumendist ja arstliku 
ekspertiisi otsusest. Samuti on vaja teada 
arvelduskonto numbrit, juhul kui toetus 
kantakse pangaarvele. Tagasiulatuvalt 
makstakse toetust vaid kolme kuu eest.

Avalduse blanketti saab täita ja vaja-
likke koopiaid teha ka Märjamaa valla-
valitsuse sotsiaalosakonnas tuba 16.

Sotsiaaltööspetsialist
Riina Sui

Keskkonnakomisjonis 
on kuus liiget

Volikogu otsustas moodustada kesk-
konnakomisjoni, sest maardlatega seon-
duvad küsimused, jäätmemajandus, 
planeeringud ja muu keskkonnaalase 
tegevusega seonduv on muutunud järjest 
olulisemaks. Komisjoni esimeheks va-
lis volikogu Sulev Mölderi. Liikmed on 
Mati Erik, Tõnu Lõhmus, Tiit Hiiemaa, 
Rene Tobbi ja Peeter Paunmaa.

Raplamaa naisselts palub esitada
aasta ema kandidaate

Kui suuremates teatrites Eestis tehakse 
märtsikuus kokkuvõtteid ja premeeritak-
se parimaid, siis Muumi lasteaias Varbo-
las on tavaks saanud etendada vanematele 
mõlema rühma poolt üks vahva näidend. 
31. märtsil saabusidki külalised etendusi 
vaatama.

Näidendite õppimisega alustati juba 
jaanuarikuus, et kõik ikka õigeks ajaks 
selgeks saada. Muumipõnnid, kus tegid 
kaasa lapsed vanuses 2-4 aastat, ilmes-
tasid oma etendust “Päikesele külla” to-
redate kostüümide ja lauludega. Muumi-
trollid, lapsed vanuses 5-7 aastat, võlusid 
välja “Vikerkaart”. 

Näidendite vaheajal leidsid Muumi 
lasteaia töötajad hea võimaluse tunnus-
tada lapsevanemaid, kes on lasteaia elu 
paremaks muutmisel kaasa aidanud. Nii 
tänaski juhataja aktiivsemaid lilleõie ja 
tänukirjaga. 

Etenduste 
lõppedes tä-
nasid lapseva-
nemad oma-
korda lapsi. 
Nende suureks 
rõõmuks kin-
giti igaühele 
üllatusmuna, 
lisaks puuvilju 
ja maiustusi. 
Nii lõppes üks 
kaunis kevade-
päev. Toredate 
emots iooni -
dega ja kõrvu 
k u m m i t a m a 
jäänud lausega 
etendusest “Vikerkaar”, mindi koduteele: 
“Kas kõik see kestab vaid viivu?” – “Jaa, 
jaa, kõige ilusamad hetked on ikka lühi-

kesed, see on juba kord nii!”
Muumi lasteaia õpetaja 
Külli Post
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4. aprillil andis maailmakuulus tsirku-
seartistide trupp nimega “Bambini” 
täiusliku etenduse Märjamaa Midri-
maa lasteaia saalis. Vaatama olid kut-
sutud teised rühmad ja lapsevanemad. 
Klassikalisest tsirkuseprogrammist 
olid esindatud pea kõik žanrid: klou-
nid, mustkunstnikud, õhuakrobaadid 
köitel, žonglöörimine ja akrobaatika. 
Ühest õigest tsirkusest ei puudu kuna-
gi dresseeritud loomad. Bambini trupil 
oli selles osas pakkuda suuri üllatusi. 

Show algas kogu trupi tervitusega pub-
likule. Intro saatel marssisisid reipalt leh-
vitades kirevalt kostümmeeritud artistid 
lavale ja esitasid ühise tantsunumbri. 

Esimesena tulid areenile metsikute ho-
buste taltsutajad Geidi ja Ragnar, kes esi-
tasid hobustel ilusa ballaadi. Kohe järg-
misena esitleti ühte maailma kuulsamat 
mustkunstnikku Andrat, kes demonstree-
ris mitut keerulist paberi lõikamise trikki. 
Väga graatsilise tantsu esitasid köietant-
sijad Diana ja Eda Riin. Publik hoidis 
hinge kinni, kui vihmavarjuga Diana ja 
lehvikutega Eda Riin köiel üksteisest 
möödusid. Hulljulgeid trikke kurikatega 
esitas köiel tõmmunahaline musklimees 
Johannes. 

Pinge maandamiseks esinesid trikkide 
vahel klounid: Aleksander, Kert ja Taavi. 
Aleksander oli kõige ehtsama klouni riie-
tusega, millest täielikult piisas publiku 
tuju üleval hoidmiseks ja kui veel lipsust 
hakkas kirjuid rätikuid välja tulema, oli 
nalja palju. Kloun Kert naerutas publi-
kut köiega, üritades köietantsijaid järgi 
teha. Kloun Taavi julges norida üliuhket 
ja tähtsat konferansjeed loopides talle 
püüdmiseks palli. Kuna aga palli küljes 
oli kumminöör, siis ei õnnestunudki tea-
dustajal palli kuidagi kätte saada. 

Bambini trupil oli pakkuda üllatus veel 
teisegi kuulsa mustkunstniku Sten-Marti-
ni trikkidega. Ta suutis mündi kinnisesse 
pudelisse panna ja õhupalli pudeli sisse 
puhuda, mida ei suutnud publiku hulgast 
proovijad. 

Etendusest jäid silma osavad žonglöö-
rid Katrin ja Hendrik, kes žonglöörisid 
erinevate kurikate ning rõngastega. Kat-
rin näitas osavust ka mustkunstis, tõm-
mates nööri läbi näppude. 

Trupi rammumees, erkpunases trikoos 
Kaspar, oli nii tugev, et tema kangi ei 
jõudnud areenilt ära viia publiku hulgast 
appi kutsutud kaks tugevat meest. Peale 
mitut proovimist otsustati kang areenilt 

ära veeretada, et etendus saaks jätku-
da. Esinemisjärje võtsid üle akrobaadid: 
Geidi, Kert ja Hendrik, kes moodustasid 
mitu püramiidi ning tegid muid akrobaa-
tilisi trikke. 

Pinevuse kruvisid haripunkti konfe-
ransjee Pireti ja tema abi Mai poolt suure 
hirmuga lavale toodud korvid. Kui kor-
vid lõpuks kohale said, tulid lavale kart-
matud maotaltsutajad: Stiina, Kermo ja 
Kristjan. Maod vingerdasid vilepillide 
saatel kõrgele korvist välja ning siis jäl-
le aeglaselt tagasi. Julged maotaltsutajad 
näitasid publikule ka madude sabasid. 

Muidugi oli konferansjee abil Mail 
tegu, et madudega korve jälle lavalt ära 
saada. Mai väsis askeldamistega nii ära, 
et otsustas vahepeal endale salaja kohvi 
keeta. Kohvikeetmise juures sai ka tema 
näidata, et on tsirkuses töötamisega mõ-
ned trikid omandanud. Mai valas pudelist 
külma vee termosesse, käis siis sellega 
publiku hulgas ringi ja koos loeti termo-
sele võlusõnad peale. Termost avades oli 
seal sees mõnusalt aurav kohv. Aga kohe 
tuli tähtsust täis konferansjee Piret ning 
saatis Mai tagasi tööpostile. Nii jäid Mai 
ja publik unistama mõnusast kohvist.

Etenduse finaalina tuli lavale lõvitalt-
sutaja Andra, kes demonstreeris lõvi hüp-
peid läbi tavalise ja põleva rõnga. Lisaks 
lõvile toodi lavale tantsiv Karu ja metsik 
Hobune. Kuna Andra oli veel kogenema-
tu taltsutaja, siis üritasid loomad isetege-
vust teha. Vahepeal tekkis juba hirm, et 
kolme loomaga korraga see noor tüdruk 

hakkama ei saa. Aga just siis võttis Andra 
ennast kokku, tõstis häält, andis looma-
dele maiust ning kord oli jälle majas.

Etendus lõppes trupi ühise tantsuga. Oli 
näha, et artistid olid oma esitlusega üli-
malt rahul, nautides hoogsat muusikat.

Bambini esietendus Midrimaa lasteaias 
õnnestus ülimalt hästi. Soovime trupile 
edukaid ülemaailmseid esinemisi ja jät-
kuvat kuulsust!

Suur tänu toreda etenduse eest laste-
aed Midrimaale ja Tammetõrude rühma-
le koos õpetajate Pireti, Virve, Mai ning 
Annikaga!

Etendusest osa saanud 
lapsevanem Anneli

Tsirkusetrupp Bambini haruldane esietendus Midrimaal

Koht, kus kohtuvad sõbrad...

Haimre rahvamajas 19. aprillil 
kell 21 PEOÕHTU 

ansambliga Absolut Lühis
Pääse 60 krooni & Õnneloos

Laudade tellimine 48 26 744

Sõber, kingi endale 
tõeline pidu!
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ESMASPÄEV 14. aprill 
15.00 laste võistlusmängud ujulas
19.00 vesiaeroobika ujulas

TEISIPÄEV 15. aprill 
17.30 lasteaias “Pillerpall” psühholoog 
Tõnu Otsa loeng “Mured koolieelse lap-
se kasvamisel”                            

KOLMAPÄEV 16. aprill 
19.00 vesiaeroobika ujulas

NELJAPÄEV 17. aprill 
 10.00–17.00 OÜ Silmarõõmu silmade 
kontroll ja prillide müük            Mär-
jamaa internaadimajas. Registreerimine 
tel. 482 1355

REEDE 18. aprill 
19.00 Rein Veberi loeng sotsiaalabikes-
kuses “Feng Shui saladused”

LAUPÄEV 19. aprill 
10.00 beebide ujumine ujulas
10.00 rattamatk allikale. Kogunemine 
keskväljakul purskkaevu juures.
11.00–15.00 perearstid mõõdavad ja 
kaaluvad sotsiaalabikeskuses.
13.00 Katrin Väli aeroobika kooli aeroo-
bikasaalis. 
16.00 Kepikõnnimatk piknikuga loodu-

sesse. Kogunemine Jaama poe juures.
PÜHAPÄEV 20. aprill 

Sinule sobival kellaajal kutsu oma pere 
jalutama mõnda oma lemmikpaika Mär-
jamaal. Tõmmake kopsud tugevasti värs-
ket õhku täis ja tehke tugevad kalli-kallid. 
Peale sellist tervisenädalat olete kindlasti 
terved, rõõmsad ja õnnelikud!

Kepikõnni keppide müük 
Märjamaa rahvamajas 
aadressil Pärnu mnt 56
Info tel: 5656 4614
       482 1355

Südamenädal 
Märjamaa gümnaasiumis

* Tervisekilomeetrite kogumine – võima-
lus tunda rõõmu oma saavutuste üle.

* Filmi “Suurendage mind!” 
vaatamine.

* Õpetajatele kepikõnni matk ja piknik.
* Terviseteemaline viktoriin V klassile.
* Sõudeergomeetri tutvustamine õpilas-

tele ja õpetajatele nädala jooksul.
* I–IV klasside õpilaste tervisematk.
* Ronimisseina kasutamise võimalus 

spordisaalis Valdo Kanguri juhendami-
sel.

Tervisenädal Märjamaal 14.-20. aprillil 2008Eesti Spordimuuseum 
kogub kettaid
Eesti Spordimuuseumis avab jaanipäeva 
paiku uksed meie kergejõustiku tänasele 
paraadalale – kettaheitele – pühendatud 
näitus. Näituse paremaks õnnestumiseks 
vajatakse muuseumis spordisõprade abi. 

Nimelt on kavas eksponeerida võima-
likult palju ja võimalikult erinevaid ket-
taid. Seega, head spordisõbrad, kellel on 
tallel mõni vana või uuem või muudmoo-
di põnev heitevahend, saab seda nüüd 
avalikkusele esitleda. Sealjuures on täht-
sad ka konkreetsete ketastega seonduvad 
lood. Iga eksponeeritav heitevahend saab 
ära rääkida oma loo – kes seda on kasuta-
nud, kuidas ketas saadi, juhtunud õnnes-
tumised ja äpardused jne. Kettad võivad 
olla ka omavalmistatud või katkised, sa-
muti võib muuseumile pakkuda ka muid 
esemeid, mida on kettaheiteks kasutatud.

Kettakogumise kampaania kestab 31. 
maini 2008. Kellel asja vastu huvi, saab 
näituse tegijatega ühendust võtta telefo-
nidel 730 0758, 53 425 200 või meili teel 
info@spordimuuseum.ee. Samuti võib 
muuseumile kirjutada aadressil: Eesti 
Spordimuuseum, Rüütli 15, Tartu 51007.

NB! Näitusele kaasa aitajatele kingi-
takse tasuta pääsmed spordimuuseumis-
se. Ja muidugi tagastatakse kõik väljapa-
nemiseks toodud kettad näituse lõppedes 
omanikele.

Eesti Spordimuuseum
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Tšellomehed vallutavad maarahvamaja

Märjamaa Valla Laste ja Noorte Sihtkapitali Nõukogu 
kuulutab välja 

AVALIKU KONKURSI STIPENDIUMI 
TAOTLEMISEKS

Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse Märjamaa valla ela-
nike registrisse kantud õpilasi, olenemata õppeasutusest, 
kus õpitakse ja kuni kahekümne aasta vanuseid noori, kel 

on suuri teeneid Märjamaa valla ees.

Taotlusi konkursile võivad esitada kõik avalik- õiguslikud 
ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning füüsilised isikud. 
Vormikohane kirjalik taotlus stipendiumi määramiseks 
tuleb esitada Sihtkapitali nõukogule märkusega “Märja-
maa valla laste ja noorte sihtkapital” aadressil Märjamaa 

Vallavolikogu, Tehnika 11, Märjamaa alev, Märjamaa 
vald, 78301 Rapla maakond.

Taotlus tuleb sihtkapitali nõukogule esitada hiljemalt 
30. aprilliks 2008.

Sihtkapitali korraga on võimalik tutvuda Märjamaa valla-
volikogu ja vallavalitsuse kantseleis ning Märjamaa valla 
kodulehel www.marjamaa.ee rubriigis “Märjamaa valla 

tunnustusavaldused”

Konkurss kuulutatakse välja hilinemisega seoses valla 
eelarve vastuvõtmisega 25. märtsil 2008.

ALGAB MEENEVÕISTLUS
  
1. Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja meenevõistluse.
2. Võistluse eesmärgiks on leida ja saada omavalmistatud 

esemeid, mis on kaunilt kujundatud, omapärased ja paik-
konnale iseloomulikud ning sobivad Märjamaa valla küla-
listele, partneritele ja sõpradele kinkimiseks. 

3. Ese peaks olema äratuntavalt “märjamaalik” ja/või varus-
tatud kirjaga “Märjamaa”.

4. Ese ei tohiks olla liiga suur, liiga raske ega ohtlik.

5. Eseme valmistamiseks on soovitav kasutada looduslikke 
materjale nagu puit, kivi, sepisraud, vill, lina, siid, nahk, 
savi, klaas, paber jne.

6. Eset peaks olema võimalik lähikonnas valmistada. 
7. Osavõtjate arv ja vanus ei ole piiratud.
8. Võistluse toimkond võib välja valida 1–3 enam meeldi-

nud võistlustööd.
9. Enam meeldinud tööde autoritele makstakse rahalist pree-

miat.

10. Võistlustööd esitada märgusõnaga varustatult hiljemalt 
1. juuniks 2008 Märjamaa valla kantseleisse Tehnika 11, 
Märjamaa 78304, lisades kinnise ümbriku oma andmete-
ga. 

Lisainfo tel 489 8840 ja 5621 4608.

Häid ideid, osavaid näppe ja julget kaasalöömist kõigile!

Eeloleval laupäeval, 12. aprillil saab 
Varbola rahvamajas kuulata tõeliselt 
ilusat muusikat. Maale on kultuuri 
toomas neli meest: Pärt Tarvas, Villu 
Vihermäe, Andreas Lend ja Margus 
Uus oma nelja tšelloga. Võtavad kaasa 
ka Superstaari saates oma lauljakar-
jääri laustanud Luisa Värgi.

Ansambel C-Jam viljeleb igasugust 
muusikat, nende repertuaari kuulub nii 
klassikat kui ka poppi. Nad on võtnud 
suuna vanade rockbändide, näiteks Bon-
Jovi, Status Que, Queeni, AC/DC kui ka 
Metallica ja Abba repertuaari jäävate lu-
gude esitamisele. Külmavärinaid tekitab 
aga Alice Cooperi “Poisoni” kuulamine. 
Sama võimsalt mõjuvad ka ansambel 
Queeni lood. Kõik mehed on tegevad 
ERSO-s, nooremad, Margus ja Andreas 
lõpetavad õpinguid muusikaakadeemias, 
ansambli juht Pärt on aga ERSO kont-
sertmeister ja tšellosolist. 

C-Jami repertuaaris on vähemalt viie-
kuue tunni jagu muusikat kõige erine-
vamatele maitsetele. Nad püüavad alati 
kontserdi tellija maitsega arvestada ning 
seda tehakse ka Varbolas. Lisaks pop-
muusika töötlustele saab kuulata nii Hän-

delit kui Brahmsi ja meie heliloojate Rein 
Rannapi, Raimond Valgre jt loomingut. 
Luisa Värgi esituses tulevad ettekandele 
Webberi, Abba ja Lennon/McCartney ja 
Eesti heliloojate palad. 

C-Jami kiputakse võrdlema üle lahe 
ülipopulaarse bändi Apocalypticaga. Pä-
ris sellesse klassi mehed end ei pane.  
“Me oleme neist kohe mitu sammu ees!” 

sõnab Pärt. Riideid nad seljast ei loobi, 
on pigem James Bondi tüüpi viisakad. 
Nad tõmbavad publiku käima pillimän-
gu, mitte sõu tegemisega. 

Tšelloansambleid on maailmas väga 
vähe ning C-Jam Eestis praegu ainuke. 

Vt ka kuulutust lk 11. 

Piret Linnamägi 
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VANAD FOTOD

Kasari jõe paremkaldal paiknev Tolli 
rüütlimõis (saksa k Pargenthal) on ümb-
ruskonna üks vanimaid. Esimesed teated 
Tolli külast ja asundusest pärinevad aas-
tast 1456 (Parientall ja Ubenal); mõisa 
kohta aga 1512. aastast (mõnedel andme-
tel 1531. aastast - Parital). 

Oma eestikeelse nime on mõis saanud 
XVII sajandi omanike von Tollide järgi. 
XVIII sajandil oli mõis von Lilienfeldide 
käes; alates 1778. aastast kuulus see aga 
von Stackelbergide aadliperekonnale, 
kelle käest see 1919. aastal ka võõrandati 
(riigistati).

Kuuda poolmõis 
Külakoolmeistreid ettevalmistava ees-

tikeelse õppeasutuse avamise mõte tek-
kis Tolli mõisa omanikul Christoph von 
Stackelbergil (1777–1841) juba 1818. 
aastal. Selleks eraldati 1828. aastal mõi-
samaadest Kuuda (saksa k Kuda) pool-
mõis, mis kavandati kinkida avatavale 
seminarile. Paraku seminari käivitamine 
võttis aega ja seepärast asutati Kuuda 
mõisakool, mis koos Kasti külakooliga 
olid esimesed Märjamaa kihelkonnas. 

Kuuda Seminar asutati tegelikult alles 
1854. aastal uue mõisaomaniku Friedrich 
von Stackelbergi poolt. Pärast mõneaas-
tast tegevust, võõrandati seminar koos 
mõisaga Eestimaa Rüütelkonnale (Rit-
terschaftliches Lehrer Seminar Kuda). 
Venestamise tagajärjel lopetas seminar 

oma 33aastase tegevuse. 1896. aastal 
asutati protestiks riigi venestamispolii-
tika vastu uue tsaari kroonimisepäeval 
leeprahaigete asutus. Kuni 1970ndate 
aastate lõpuni tegutseski mõisas Kuuda 
leprosoorium (uusi haigeid hiljem juur-
de ei toodud). Viimane leeprahaige suri 
1994. aastal. Ühismajandite aja lõpuni 
raviti mõisas närvihaigeid ja eelkõige 
viinasõltlasi. Tänapäeval tegutseb paigas 
vanurite hooldekodu. 

Tolli mõisal oli ka oma karjamõis 
– Ketu (saksa k Ketto) karjamõis.

XIX sajandi teisel poolel kerkis Tolli 

mõisa kahekorruseline puidust historit-
sistlik peahoone – seda ilmestasid eriku-
julised viiluväljad. Hoone põletati maha 
1905. aastal. 

Põletamise järgselt kerkis varemete 
asemele mõisa uus kahekorruseline pui-
dust heimatstiilis peahoone, mida ilmes-
tasid väikeseruudulised aknad. Uus hoo-
ne valmis ajavahemikul 1906–1912.

Kõrvalhooned paiknesid peahoone 
vahetus läheduses. Mõisasüdame kohal 
Kasari jõel asus vesiveski. 

1920. aastatel jagati mõisasüda (sh 
peahoone) asunike vahel. Kahekorruse-
line peahoone lammutati selle järgselt 
ühekorruseliseks. Sellisena on hoone 
säilinud tänini, olles kasutusel elamuna. 
Säilinud on ka mõned ümberehitatud kõr-
valhooned. 

Tugevalt on muutunud mõisa ümb-
ruse teedevõrk. Mõisasüdames vesiveski 
kõrval asus ajalooliselt tähtis Kasari jõe 
ületuskoht ning ühendustee, mis võimal-
das Loodna ja Luiste kandist liikuda 
teisele poole jõge, Konuvere ja Paeküla 
lähistele. Enne Teenuse mõisa asuta-
mist 1530ndatel aastatel oli Tolli mõisa 
jõeületuskoht arvatavasti ümbruskonna 
ainus. Kaasajal mõisa kohal Kasari jõel 
silda ei ole ning mõisasüdamese viiv tee 
on muutunud sellega umbteeks. 

Ajaloolise jaotuse järgi Läänemaa-
le Kullamaa kihelkonda kuulunud mõis 
jääb kaasajal Raplamaale Märjamaa valla 
territooriumile. 

Tõnu MesilaTolli mõis pärast ülesehitamist. Mõlemad illustratsioonid on võetud raa-
matust “Läänemaa mõisad”. 

Tolli ja Kuuda mõis

Eesti Rahva Muuseumis säilinud joonistus 1905. aastal mahapõletatud 
Tolli mõisa vanast peahoonest. 
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KIRIKU TEATED

EELK Märjamaa 
Maarja kogudus
Kõik tegevused toimu-
vad kogudusemajas

K 9. aprill 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
19.00 Piiblitund. Filmi “Taavet” I osa
N 10. aprill
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
R 11. aprill 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
NB! Õhtupalvust ei toimu!
L 12. aprill
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
P 13. aprill
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
12.00 Pühapäevakool (kogudusemajas)
14.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
Valgu põhikoolis
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
E 14. aprill
7.30 Missa ehk jumalateenistus armu-
lauaga 
 T 15. aprill
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
15.00 Käsitööring (kogudusemajas) 
 18.00 Vesper ehk õhtupalvus

Mälestame 
OSKAR REEDERIT 
ja avaldame kaastunnet 

pojale perekonnaga. 

Annika perega ja Laine

Märjamaa Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute ehitistena Mär-
jamaa vallas, Märjamaa alevis, Pärnu mnt 69a ja 69b asuvad hooned: värava-
hoone ja töökoja hoone.
Viimane omanik Rapla Teedevalitsus ja Rapla Vesi, kuid omaniku ja ehitiste 
andmed ehitisregistris puuduvad. 
Kõigil, kellel on vastuväiteid eespool nimetatud ehitiste peremehetuks tunnis-
tamise vastu, esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul peale käesoleva teate 
ilmumist Märjamaa Vallavalitsusele aadressil Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 
11, Märjamaa alev, 78301 RAPLA MAAKOND.

Täname päästeka poisse, naabritädi 
Ainot, majarahvast, Kati poodi, 

kõiki häid sõpru ja abivalmis inime-
si, kes aitasid ja toetasid meid. 

Maret ja Kalle

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti 
tööde kava 

Märjamaal 7.04–13.04.2008 

Torustike ehitus: 
Lauluväljaku, Sihi, Laane, Ristiku 
Metsa, Eha, Metsanurga, Tehase, 

Raua tänav, Pärnu mnt 
(alevi piir kuni Viilu tn).

Oru II astme pumpla ehitustööd.

Märjamaa RVPJ ehitustööd.

 NB!
Sihi tänav lõigul Lemmiku t – 

Põllu t liikluseks suletud.

Lauluväljaku tänaval üks sõidu-
suund suletud lõigul 
Pihlaka t–Sauna t.

Laane t liikluseks suletud.

Ristiku tänav lõigus Lauluväljaku t 

– Pärna t liikluseks suletud.

Liiklustakistusi esineb 
Metsa ja Eha tänaval.

Tehnika tänaval on ühel sõidurajal 
liiklus raskendatud (tee ebatasane), 

kaevik on täidetud killustikuga..

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

ebamugavuste pärast!

Kui on olnud veekatkestusi ja pärast 
seda on veesurve nõrk, siis palu-

me kontrollida esmalt veesüsteemi 
filtreid.

Probleemide korral pöörduda AS-i 
Matsalu Veevärk poole numbritel: 

48 92 556 
56 465 085 (Marko Matsalu) 

56 246 431 (Marju Murumets) 
e-mailile info@matsaluvv.ee

Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse 
aruande-valimiskoosolek toimub 

17. aprillil Haimre rahvamajas algusega kell 18.00. 

Kutsume osa võtma kõiki külavanemaid ja sädeinimesi!

12. aprillil kell 19.00 
Varbola rahvamajas

KONTSERT KÜÜNALAVALGEL 

TŠELLOKVARTETT 
C-JAM & LUISA VÄRK

Ettekandele tulevad 
Händeli, Wagneri, Lennon/McCart-

ney, Anderson/Ulveuse, Lloyd 
Webberi, Bon Jovi, 

AC/CD, Status Que, Queeni, Me-
tallica, Rannapi, Valgre jt helilooja-

te loomingu parimad palad.

Tule ja saad fantastilise 
muusikaelamuse!

Piletid eelmüügis Varbolas Rita 
poes ja Märjamaa rahvamajas, 

hind 100.-
Kontserdipäeval 125.-

IGA EELMÜÜGIST OSTETUD 
KÜMNE PILETI OSTU KORRAL 
ÜHETEISTKÜMNES TASUTA!!!

Broneerida saab juba täna!
Kogu info PIRETILT 50 27 322

Kuula ja vaata c-jam kodulehte: 
www.c-jam.eu/
Loe ka lk 9.

Kevad
ärkamise aeg

Austajate arvamus
on mulle toeks

Värvid
tänu teile

kevadisemaks
ehk muutuvad need veelgi

mida suudan 
seda teen

Ants Nisumaa
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12 Märjamaa Nädalaleht 9. aprill 2008

91: Selma Mäeumbaed  11.04

82: Vilma Tamme  10.04

80: Linda Noormets  9.04

79: Laine Kohasaar  8.04

79: Anne Veskimets  10.04

79: Leida Viipsi  10.04

75: Endel Oldekop  9.04

75: Marta Ilmand  10.04

70: Elvi Uuemäe  7.04

65: Mihkel Mõis  10.04

MÜÜK

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

Müüa 50 cm lõhutud küttepuid. 5646 5873

Müüa kuivi küttepuid. Tel 5453 2599

Müüa 3toal krt Tehase tänavas. 5624 3808

Müüa voodrilauda, alates 85 kr/m2, 
sauna sisevooder, põrandalaud. Vedu. 
5650 7888, www.profiillaud.ee

Müüa VW Golf Variant 1,9D, nov 2002, 
tumeroh met, manuaal, universaal, ls 106 000 
km, kütusetarve keskm 5,4 l. 5341 3647 

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

Võtan rendile põllumaid. 5621 4081

Ehitustööd. Tel 5453 2599

JAnsEn REhViD
Välja 2 Märjamaa

• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik tuntud 

firmade uusi ja kasutatud 
rehve

• Autode käsipesu, poleerimine, 
vahatamine

56 59 824
5650 5247

Kotkamaa OÜ suletööstus 
võtab tööle mitmes töövaldkonnas 

KOGENUD TööMEHE. 
Tel 5691 6453, 

aadress: Pärnu mnt 96, Märjamaa.

P 13.04 Märjamaa kooli internaadi-
majas Pärnu mnt 56 kell 17; 19; 21 
“MINU HOBUNE” 
Norra / 1.18 
EESTI KEELES, lubatud kõigile

T 15.04 Vana-Vigala rahvamajas 16.30 
“VESIHOBU” 
1.51 / USA kogupere-seiklusfilm 
Mittesoovitatav alla kuueaastastele.

    Pilet 25 krooni

OÜ Kivitäks

HAUAKIVID JA -PLAADID
Rohu 3 Märjamaa

5668 1861

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

KEVADLAAT
 laupäeval, 12. aprillil 

Märjamaa lauluväljakul kell 9-15

Info 5382 8997

Kati pood vajab MÜÜJAT. 
50 87 451

Müüa PUITBRIKETTI. 
Kohalevedu. 514 9745

PAKITUD TURBABRIKETT 
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses. 

514 9745 

Võtame tööle noorepoolse 
KOKAÕPILASE.

Vajalikud oskused:
töötahe ja sobivus meeskonnaga. 

Tule vaata ja küsi lisa tel 5344 3305 
või Pärnu mnt 44, Märjamaa.

Kes ei soovi, et teda valla lehes sünni-
päeva puhul õnnitletaks (65,70, alates 
75. eluaastast igal aastal), palun tea-

tada nädalalehe toimetajale 489 8842, 
5306 5805 või reet. saar@marjamaa.ee

FILMITUTVUSTUS
“MINU HOBUNE”
       
Välk on imekaunis hobune, kellega 

11-aastane Alise ühel saatuslikul päe-
val kohtub. Hobune on täiesti metsik ja 
tema jalgadel on peksmise jäljed. Sellest 
kohtumisest algab seiklus, mida keegi 
ei oleks osanud oodata ning Alisest, kes 
üle kõige kardab hobuseid, saab korraga 
enese tahtmata ainus inimene, kes võiks 
hobuse elu päästa.

Režissöör: Gunnar Vikene

Koristame ära teie VANAMETALLI 
JA AUTOROMUD. 5673 4767


