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Ceres väljus “Laululahingust” uute kogemustega
Läinud laupäeval oli Märjamaa se-
gaansambli Cerese kord ETV ülime-
nukaks osutunud “Laululahingu” 
saatesse tormata. 7.15 vuras buss laul-
jatega telemaja poole ja õhtul pool 
kümme, kui tallad pikast proovides 
seismisest juba tulitasid ja päevaväsi-
muski märku andis, tuli hakata alles 
tõeliselt särama ja konkurentidega 
võidu laulma. 

Pärast saatesse valimist hakkas koor 
harjutama kaks korda nädalas, viimasel 
nädalal käidi koos kolm korda. Kodutöö
na tuli selgeks õppida “Julge laul”, koha
peal tõmmati loosiga vana hea “Tsir
kus”. 

Lauljad olid sellega rahul. “Lugu sai 
esimese hooga üsna ruttu selgeks, aga 
siis tekkis nagu kramp: enam ei püsinud 
tuntud laulu sõnad meeles,” jutustasid as
jaosalised. Peale selle lisandus ka küllalt 
keeruline liikumine.

Päeva jooksul käisid lauljad neliviis 
korda stuudios oma lugu harjutamas, lii
kumist lihvis energiline tantsujuht Märt 
Agu, riietust hindas stilist ja kogu aeg 
säras juures väsimatu saatejuht Tarmo 
Leinatamm, kes kordas, et lauljad aina 
naerataksid. Ta sõnadel oli mõju: “Näo
lihased on väsinud, aga kuidagi ei suuda 
seda kramplikku naeratust maha võtta,” 
lausus Grete Polding telemajast lahku
des.

Saate algusajaks võtsid fännid tribüü
nidel oma kohad sisse. Peatselt tulid koo
rid, kõigile loeti peale viimased õpetus
sõnad, koristaja tõmbas harjaga läikivalt 
põrandalt viimasedki jalajäljed ning sõu 
algas. 

Cerese riietus oli konkurentide omast 
pilkupüüdvam: naistel seljas valged 
pluusid, mille peal efektsed mustad to
pid, kaelas roosad sallid, mida teise lau
lu ajaks uutmoodi kaela seoti, meestel 
roosad särgid, algul peas sulega baretid, 
pärast kaabud. Nuku ja noorsooteatri 

esindus oli mähkunud musta, Konguta 
segakoor tuli välja teksades ja Tsärki
des. Konguta nägusad näitsikud olid ka 
niimoodi pilkupüüdvad, aga vaatajana 
eelistaksin telest siiski näha soliidsemat 
esinemisriietust. 

Ei hakka saadet ümber jutustama 
– kes nägi see teab niigi. Ja kuigi Ceres 
langes seekord võistlusest välja, esines 
koor igati hästi. 

“Saate ajal tuli “Tsirkus” kõige pa
remini välja,” märkis Endla Polding 
rahulolevalt. “Liikumine jäi veel pisut 
puiseks, selles osas on meil arenguruu
mi,” tõdes Kairi Kõvamees. Võrreldes 
kooride liikumisseadet, siis Ceresel oli 
see palju keerukam kui Kongutal. Nuku 
ja noorsooteatri professionaalidele oleks 
vist liikumisega võimatu “ära teha”. 

Järg lk 2

Ceres laulmas ETV “Laululahingu” otsesaates. 

Haimre põhikoolis esinesid Tarmo Noor
ma lõõtspillil, mehise lauluhäälega Lauri 
Õunapuu hiiu kandlel ja Gulno Malva 
akordionil ja torupillil. 

Tänavu kevadel Viljandi Lossimäge
des avatud Pärimusmuusika Aida esinda
jad olid koolis pärimusmuusikast rääki
mas, lugusid laulmas ning saatemuusikat 
mängimas.Kipume tihti unustama esiva
nemate lugusid ja kultuuri järjepidevuses 
valitseb teatud auk, aga taolised kooli

kontserdid püüavad parandada tekkinud 
olukorda. Vahetu esinemine õpilaste ees 
pani paljudel jala rütmi kaasa lööma ja 
regilaulu laulma. Saime muusikast toreda 
elamuse.Pillimeeste abil saime ühtteist 
teada ka instrumentidest (kannel, toru
pill, hiiu kannel lõõtspill ja akordion). 

Koolipoolne tänu teile, pärimusmuu
sikud!

Haimre põhikooli direktor 
Jaan Viska

Pärimusmuusikud pakkusid meeleoluka kontserdi
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KÜSIMUSTE KAST

Märjamaa vallavalitsuse tellimusel 
hakkab Eesti Kunstiakadeemia urba-
nistika eriala magistriõppe üliõpilane 
Mirjam Averin koostama Märjamaa 
miljööväärtuslikul alal ehitamise ees-
kirja. 

Bakalaureusekraadi sai Mirjam 
Averin muinsuskaitse erialal ja tema 
lõputöö kokkuvõte Märjamaa mil-
jööväärtuslikest aladest ilmus 2008. 
aasta 3., 9. ja 16. jaanuari Märjamaa 
Nädalalehes. 

Millal valmib Märjamaa miljöö-
väärtuslikul alal ehitamise eeskiri? 

Praegu tegelen taustauuringutega: 
tutvun näiteks Paide, Haapsalu, Rakve
re ja Tallinna linnaosade samalaadsete 
dokumentidega. Maikuus algab põhitöö 
Märjamaal ja suve lõpuks tahan mater
jali kokku panna. Tulevase dokumendi 

nimetuseks võiks olla Märjamaa alevi 
miljöökaitsealal paikneva hoonestuse 
konserveerimise, restaureerimise, re
mondi ning ehitamise eeskiri. 

Paides on teil käsil vanalinna 
väärtuslike hoonete inventeerimine, 
mille käigus pildistatakse ka hoonete 
detaile. Kas sama on kavas teha ka 
Märjamaal? 

Ka siin on kavas edaspidi üles pil
distada hoonete detailid (aknad, uksed, 
katusematerjal, sokkel, nurgikud, hin
ged jm huvitavad originaaldetailid). 
Sellise inventeerimise eesmärgiks on, 
et igasuguste ehitustööde puhul säiliks 
hoone autentsus ja detailid ei saaks sa
laja “ära kaduda”. 

Detailsema inventeerimise aega veel 
välja ei paku. Esialgu keskendun mil
jööala eeskirjale, kuid üksikute hoonete 
puhul on kavas ka detailsem inventee
rimine (nt Jaama tänava raudteetööliste 
elamud). 

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 pensionäri-
de 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

Mitmed vaatajad, kes Cere
sele pöialt hoidsid, arutlesid, et tegelikult 
ei ole saates konkureerivad koorid võrd
sed: ikka nimetati nuku ja noorsooteatri 
koori kui proffe harrastajate hulgas. 

Aga kui eesmärgiks on teha lahedat 
telesaadet, kus atraktiivsus on oluline, siis 
on kõik taolised üritajad teretulnud. Ei 
tasu unustada, et ehkki see on küll võist
lusmäng, kus on edasipääsejad ja välja
langejad, siis kaotajaid ikkagi pole. “See 
päev andis nii palju uusi kogemusi,” olid 
Cerese lauljad pika ja pingelise päevaga 
igati rahul. Samuti nähti, kui suur eeltöö 
on ühe laheda telesaate tegemisel. 

Dirigent Marju Plamus nentis päe
va lõpuks: “Nüüd saab rahulikult hakata 
muude kiirete töödega tegelema.” Aga 
kui juhtub, et Ceres tõmmatakse välja
langenute hulgast loosiga saatesse, hak
kab kogu pingeline ettevalmistusöö jälle 
peale. 

Reet Saar

Lugeja kiri
Saades teada “Laululahingust” tuli 

Cerese lauljail mõte end järjekordselt 
teostada ja uut kogeda. Naljaga pooleks 
ja hoogu sattudes saadetigi koorist video 
“Laululahingu” saatele. Siis ei kujutatud 
ette tööd ja kogu tralli, mis nad lahin
gusse pääsemiseks endale vabatahtlikult 
võtsid. 

Telesaates nägimegi tulemust: leidlik
kust huvitava riietuse kasutamisel, kaasa
elamist ja liikumist. Viimased päevad ku
lusidki uute tualettide hankimisele, Türilt 

juurde kutsutud abilauljate väljaõpetami
sele ja õhtustele proovidele. Ka naislaul
jate sõrmeotsad olid kiirest õmblustööst 
torkeid täis. 

Nüüd muljeid sellest suurejoonelisest 
telesaatest. Nuku ja noorsooteatri kol
lektiivil olid ju abivahendid kasutamiseks 
oma teatri laost võtta ja kooris tegid kaa
sa muusikalide solistid. Nende esinemine 
vääris tõesti esikohta. 

Konguta koor ei olnud – tänu noorte
le siredatele neidudele – üldse tualettide 
peale mõelnudki: kasutati kõige lihtsamat 
tänapäeva tänavariietust – teksapükse ja 
laiu vöösid. Nii tuldi riietuse osas puha
nult, aega ja rahu jätkus laulu lihvimisele. 
Ceres tuli laulu kõrval end ka näitama, 
nähtud vaeva järel rõõmu ja naudingut 
tundma. Seda sai ka vaataja näha ja kuul
da. Koori liikmeile tuli pärast palju vaa
tajate sõnumeid, mis kiitsid Cerese igati 
väärikat ülesastumist. 

Zürii hinnang koori ühtse kõla, kauni 
sopranihääle ja veel mõnegi plussi kohta 
rahuldasid koori igati. See andis uut indu. 
Koor oli jälle end ületanud, tulevasteks 
ettevõtmisteks hoogu saanud ja rikkam 
kogu selle pingelise päeva kogemuse 
poolest. Nüüd saab asuda igapäevaste toi
mingute juurde ning ei pea piinlema jälle 
paar nädalat esinemispalavikus. 

Ceres ei saanud sellel õhtul enam ise
enda heaks rohkem teha. Et ületada te
lefonikõnedega Konguta ja LõunaEesti 
vaatajaid, see kohustus jäi kodustele mär
jamaalastele. 

Kirja autor ei soovinud oma nime le
hes avaldada, toimetusel on see teada. 

Valgu rahvamajas 
30. aprillil kell 20.00 

ESIETENDUS

Ardi Liives

“ESMASPÄEV 
ON HIRMUS PÄEV”
Esitab Valgu näitering M.O.T.T

Näitemäng kahes vaatuses.

Arhitekt Mihkel Soe saabub vara-
jasel suvehommikul peomeele-

olus juuksur Saimaga oma 
elamisse, et rääkida Saimat huvi-
tavast sekretäri kohast. Ootama-

tult naaseb komandeeringust 
Mihkli abikaasa - algaja näitekir-
janik Irma, kes ekslikult arvab, 
et tema mees sehkendab juuk-
suripreiliga. Sellest saab alguse 
suur arusaamatuste, segaduste, 
lahutuste ja leppimiste lugu...

Pilet 30 krooni
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Märjamaa
Valla-
valitsuse 
istung  
8. aprillil

Haridus- ja kultuur
1. Anti nõusolek kevadlaada korral

damiseks 12.04 Märjamaa lauluväljakul 
ja noortele tantsuõhtudisko korraldami
seks Valgu rahvamajas 18.04.

OÜ Janirek Marketing taotleb luba 
laatade korraldamiseks (10. mai, 17. juu
li, 20. august) Märjamaa lauluväljakul. 
Kooskõlastada laatade läbiviimise ajad 
ka Märjamaa rahvamaja juhatajaga, taot
lus jätta menetlusse.

2. Valgu põhikooli taotlus: ümber 
nimetada töötajate koosseisus olev ma
jandusjuhataja direktori asetäitjaks ma
jandusalal. 

Haridus ja kultuurinõunikul vaadata 
koos hallatavate asutuste juhtidega üle 
vaadata vallaasutuste töötajate koossei
sude määrus ja vajalikud muudatused 
sisse viia. Taotlus jääb menetlusse.

3. Allkirjastada õpilastranspordi le
ping aktsiaseltsiga Haapsalu Autobaas. 
Leping käsitleb Märjamaa gümnaasiu
mi ja Kullamaa keskkooli õpilaste vedu 
sõidukaartide alusel Haapsalu Autobaasi 
poolt teenindavatel liinidel ja õpilasteveo 
sihtotstarbelist toetamist.

4. Lasteaed Karikakar soovib teise 
rühma avamist erivajadustega laste jaoks.
Toimus arutelu. 

Vaja on andmebaasi, kui palju on eri
vajadusega lapsi, kas ollakse neid nõus 
viima lasteaeda Karikakar või on otstar
bekam avada rühm mõne teise lasteaia 
juurde. Küsimusega edasi tegeleda.

Majandusosakonna küsimused
Maa ja omandireform
1.Maa ostueesõigusega erastamine 

(Võeva külas VõevaTõnise maaüksus 
pindalaga 4856 m²).

2. Nõudeõiguse eest suurema pind
alaga õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamise korral riigile tasutava võla 
suuruse määramise kinnitamine (Lestali 
maaüksus Haimre külas).

3. Vara kompenseerimise menetluse 
alustamine (Kõrgema talu Ringuta kü
las).

4. Vabade põllumajandusmaade kasu
tusvaldusesse taotlejate nimekirjad esita
takse arvamuse saamiseks vallavolikogu 
majandus ja eelarvekomisjonile ning 
vallavolikogule, kuna ühes nimekirjas on 

ühele maatükile kaks taotlejat. 

Ehitusvaldkond
1. Ehitusloa väljaandmine: osaühing 

Jaotusvõrk Viilumäe II kinnistu ja Pärnu 
mnt 13 pumpla liitumine elektrivõrguga; 
AS Merko Ehitus, reoveepuhasti ja bio
tiikide rekonstrueerimine aadressil Lauk
na reoveepuhasti, Laukna küla.

2. Anda ehitise kasutusluba: ehitise 
kasutusotstarbe muutmine aadressil Pär
nu mnt 71, Märjamaa alev. 

3. Anti nõusolek väikeehitise püsti
tamiseks: Haaviku, Vaimõisa küla; Mäe, 
Päädeva küla; Pärnu mnt 71, Märjamaa. 

4. Hinnapakkumise kinnitamine jõu
lukaunistustele.

OÜ Madexe hinnapakkumine sisaldab 
jõulukaunistuste soetamist, ülespanekut, 
mahavõtmist ja parandamist Märjamaa 
alevis ja valla keskasulates. Pakkumise 
kogusumma 135 205.33 krooni.

Kinnitada, aga kuna asjajamine ei toi
munud majandusosakonna juhataja poolt 
korrektselt, ei olnud vallavalitsusel või
malik hinnapakkumist õigeaegselt kinni
tada.

5. Pakkumise kutse dokumendid 
Märjamaal Pärna 1 geodeetiliseks mõõ
distamiseks ja alusplaani koostamiseks 
saadeti viiele firmale. Tagasiside saadi 
kolmelt: FIE Viive Igatova, KT Geo
deesia OÜ ja AS ASPI, kellest edukaks 
osutus AS ASPI. 

Sõlmida leping, vastutavaks isikuks 
määrata ehitusspetsialist Helgi Tammaru, 
kulud katta haridus ja teadusministeeriu
milt saadud vahenditest.

6. Hanke korraldamine ja pakkumise 
kutse dokumentide kinnitamine Märja
maa rahvamaja territooriumi välisvalgus
tuse ehitamiseks ja maakaabli paigalda
miseks.

Pakkumise kutsed saata: Eltel Net
works AS, OÜ TrigerE, Corle OÜ, OÜ 
Madexe, KE Elekt OÜ. Pakkumiste esi
tamise tähtaeg 21.04.2008 kell 11, ava
mine kell 11.05. Hankelepingu täitmise 
tähtaeg 27.05.2008. 

Pakkumistes näidata eraldi välisval
gustuse ehitamise ja maakaabli paigalda
mise maksumus. 

Moodustada pakkumiste avamise ko
misjon: Gaili Ilisson, Helgi Tammaru, 
Maigi Linna, kontaktisik ehitusspetsialist 
Helgi Tammaru. 

7. TÜ E.T.Sild esitas hinnapakkumise 
Varbola lasteaed Muumi kolmanda rüh
ma renoveerimise mahutabelite koosta
miseks. – Kinnitada. Kontaktisikuteks 
määrata ehitusspetsialist Helgi Tammaru 
ja lasteaia juhataja Lea Rau.

Keskkond
1. Olmeelekroonika ja muu rauajäät

mete ning suuregabariidiliste jäätmete 
kogumine toimub 12.–15. mail vastavalt 
graafikule. Kogumist teostab OÜ Resk. 
Vastav informatsioon avaldatakse Märja
maa Nädalalehes ja valla kodulehel. 

2. Asulate haljasalade hooldustööd.
Kinnitada hooldustööde teostajateks 

Teenuse keskasulas FIE Heino Resik, 
Sipa keskasulas Peeter Paunmaa, Varbo
la keskasulas Eino Kuldmaa ja Laukna 
keskasulas OÜ Maxin. Läbirääkimisi pi
dada veel Kasti keskasula osas osaühin
guga Orgita Põld.– Sõlmida lepingud.

3. Hanke korraldamine ja pakkumise 
kutse dokumentide kinnitamine “Märja
maa valla kruuskattega teedel ja tänava
tel tolmutõrje teostamine CaClga”.

Kutsed saata OÜ Rapla Teed, AS SMR 
Teed, OÜ ÜLE. Pakkumiste esitamine 
28.04.2008 kell 16, avamine 16.05, han
kelepingu täitmise tähtaeg 30.05.2008 

Pakkumiste avamiseks moodustada 
komisjon koosseisus Gaili Ilisson, Mati 
Erik, Maigi Linna. Kontaktisikuks mää
rata Mati Erik.

3. Vaadati läbi taotlused, mis käsit
levad korraldatud jäätmeveoga mittelii
tumist või harvemat tühjendussagedust. 
– Rahuldada taotlused. 

Rahandusküsimused
1. Lepingute sõlmimine 2008. aastal 

alaeelarvest rahastatavate asutustega.
2. Eraldada reservfondist 27 000 kr.

Sotsiaalküsimused
1. Hooldamise ja hooldajatoetuse 

maksmise lõpetamine.
2. Hooldajatoetuse maksmise piken

damine.
3. Hoolduskulude tasumine.
4. Maksta täiendavat toetust puuetega 

inimestele esitatud taotluste alusel ( ravi
mid, prillid, abivahendid).

5. Maksta toetust valla eelarvelistest 
vahenditest esitatud taotluste alusel (tule
kahju tagajärgede likvideerimine, lapse 
koolilõpu riided, prillid, transpordikulu
de hüvitamine arsti juures käimisel). 

6. Lasteaiatasude hüvitamine valla 
eelarvelistest vahenditest.

7. Mõisamaa Hooldekodu töötad 
soovivad lõpetada kohtu otsuste alusel 
määratud eeskostel olemise hoolealuste
le, kuna hooldekodu töötajad ei saa olla 
eestkostjaks sama asutuse klientidele 
– tekib huvide konflikt. Seoses sellega 
tuleb leida 29 Mõisamaa Hooldekodu 
kliendile uued eestkostjad. – Avaldustega 
edasi tegeleda.

Järg lk 4
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4. ja 5. aprillil toi
mus Märjamaa 
n o o r t e k e s k u s e 
noorsootöötaja Me
rit Uueni ning Mär
jamaa gümnaasiumi 
sotsiaalpedagoogi 
Gerttu Aaviku eest
vedamisel esma
kordselt NoorteÖö, 
mis on mujal Eu
roopas noorte seas 
väga populaarne. 
NoorteÖö eesmär
giks oli pakkuda 
noortele turvalist ja 
tegusat vabaajate
gevust. 

NoorteÖöl oli 
noortekeskus ava
tud kella 23st kuni 
hommikul 10ni. 
Noortekeskust kü
lastas ürituse jook
sul sadakond noort. 
Noored vajasid 
osalemiseks ka va
nema / hooldaja nõusolekut. 

Noortekeskuses vaatasime filme, 
tegime maitsva küpsisetordi ning nauti
sime Thea Rahuoja valmistatud pizzat, 
mängisime laua, video ja seltskonna
mänge ning veetsime üheskoos mõnu
salt aega. Samuti pidasime lahinguid 
karaokelaulmises. 

Noortel endil oli võimalus avaldada 
ürituse kohta arvamust. 

• 16aastane Argo arvas nii: “Noor
teÖö on oluline, sest see rahustab va
nemate närve. Nad teavad, et noored 
on kindlas kohas ja ei joo alkohoolseid 
jooke. NoorteÖöl nägime, et reede õhtut 
on võimalik veeta lõbusalt ka ilma alko
hoolita mõnusalt koos tegutsedes. Lahe 

oli kõigi sõpradega koos ühes ruumis ma
gamiskottides magada.”

• “Oli täitsa lõbus, hea vaheldus 
igapäevasele elule. NoorteÖöl sai koos 
sõpradega kvaliteetselt aega veeta, nii et 
vanemad muretsema ei pidanud, kus ole
me.” (Kenno, 15)

• “NoorteÖöl oli hea sõbralik kesk
kond, noorsootöötajad (korraldajad) olid 
väga abivalmis ja professionaalsed.” 
(Jürjo 14)

 “NoorteÖöd” võiksid kujuneda mõ
nusaks traditsiooniks, järgmine üritus on 
juba planeerimisel. Avaldame tänu Mär
jamaa gümnaasiumile, Märjamaa valla
valitsusele ning usinatele lapsevanema
tele. 

Gerttu Aavik

NoorteÖö korraldajad Merit Uueni (ees paremal) ja 
Gerttu Aavik (taga vasakul) koos grupi osalejatega 
noortekeskuses.

Märjamaa noortekeskuses toimus 
esmakordselt NoorteÖö

Õigusosakonna küsimused 
1. Vallavalitsuse määruse eelnõu 

“Isikliku sõiduauto teenistus, töö ja 
ametisõitudeks kasutamise kulude hü
vitamise kord” I lugemine. 

2.AS Hansapanga kahju hüvitamise 
nõue. Summa 914 366.20 krooni. Toi
mus arutelu.

Taotleda pikendust vastamiseks täht
ajaga 23.05.2008, kuna vallaeelarves ei 
ole sellist kulu ette nähtud ja vallava
litsusel puudub pädevus nii suuremahu
liste summade otsustamise osas. Vaja
lik on vallavolikogu otsus koos eelarve 
muudatusega. Vallavalitsus informeerib 
esitatud nõudest volikogu majandus ja 
eelarvekomisjoni ja volikogu, otsusta
mine maikuu vallavolikogus.

3.OÜ Medeira Grupp esitas viivise 
arve (12 800 krooni), sest kalmistult leh
tede koristamise eest tasumine viibis.

Vallavanem
1. Pikendada OÜ Märjamaa Vesi 

nõukogu liikmete volituste volitusi 28. 
juunini 2008, tasustada nõukogu liik
mete töö vastavalt ettepanekule.

2. Märjamaa vald on sõlminud 
20.07.2005 üürilepingu ja hoonestusõi
guse seadmise kokkuleppe Riigi Kinnis
vara Aktsiaseltsiga, mille kohaselt RKAS 
omab Märjamaa valla vastu lepingutest 
tulenevat rahalist nõuet. Nüüdseks on 
RKAS nõude pantinud pangale 1.02.2008 
sõlmitud pandilepingu alusel. RKAS taot
leb kirjalikku kinnitust, et vald on sellest 
teadlik. Taotlusest on informeeritud valla
volikogu majandus ja eelarverkomisjoni 
ja vallavolikogu.  Anda sellekohane kir
jalik kinnitus.

3. LääneEesti Päästekeskus saatis 
kirja kulu põletamisest ja lõkke tegemi
sest. Kulu põletamine on keelatud kogu 
riigis alates 12. märtsist 2008.a. Lõkke 
tegemisel tuleb kinni pidada tuleohu
tusnõuetest. 

Abivallavanem
1. Kinnitada Märjamaa vallas Or

gita külas Midrimaa katastriüksuse 
detailplaneeringu algatamise lähtesei
sukohad.

Planeeringuga määratakse lasteaia 
juurdeehituse ehitusõigused, kommu
nikatsioonide asukohad, ohutu liikle
mise ala, dendropargi, õueõppeklassi, 
loodusliku parkmetsa, mänguväljakute 
laienduse, palliväljaku, suusa ja kel
gumäe, spordi ja terviseradade ning 
lõkkeplatsi paiknemine ja heakorrapõ
himõtted.

Märjamaa noortekeskuses
 

16. aprill kell 17.00 Noorteka matk. Kogunemine noortekeskuses, kaa-
sa võtta näksimist, et piknikku pidada.

18. aprill noortekeskus suletud. Pille ja Merit koolitusel.

24. aprill kell 18.00 Piljarditurniir.

2. mai Noorteöö. Noortekeskus on avatud kell 18.00-08.00. 
Tule küsi infot noortekeskusest.
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Omaloominguvõistlus julgustas otsima oma laadi

KRIISIABI KOOLITUS

LAUPÄEVAL, 26. aprillil 
11.00–15.00 MÄRJAMAA 

SOTSIAALABIKESKUSES

Inimene võib sattuda kriisi erinevatel 
põhjustel ja iga inimene talub kriisi eri
nevalt.
Mis aitab kohaneda, mis soodustab toi
metulekut raskes olukorras ja milline 
võiks olla lähedase inimese osa selles

 Koolitusel räägitakse:
• toimetulekust psühholoogiliste kriisi

dega ( rasked üleelamised, läbi elatud 
õnnetus, lähedase inimese haigus või 
kaotus)

• kuidas toimida abistajana ning abista
ja enda emotsionaalsetest reaktsiooni
dest.

Koolitust viivad läbi psühholoogid 
Urve Uusberg ja Pille Kuldkepp.

Osavõtuks registreerimine ja täpsem 
info sotsiaalabikeskuse telefonil  

4821 139 või 5648 4190 
(Tiina Kokemägi)

Märtsi lõpus olid Märjamaa Muusi-
ka- ja Kunstikoolis noored kunstnikud 
– kunstikonkursile “Üllatav leid” esita-
tud paremate tööde autorid ja nende ju-
hendajad. 5. aprill tõi Märjamaale noo-
red muusikud – tulevased võimalikud 
heliloojad – toimus õpilaste muusikalise 
omaloomingu konkursi lõppvoor. 

Kooli õpetajatest koosnev žürii oli 
eelnevalt kõik 1. märtsiks laekunud tööd 
läbi kuulanud ja lõppvooru jaoks valiku 
teinud.

Konkurss oli seekord üsna osavõ
turohke – esindatud olid Pärnu, Lihula, 
Kuusalu, Kiili, Tabasalu, Saku, Tallinna, 
Kohila, Kehtna, Vanalinna Hariduskol
leegiumi, Märjamaa muusikakoolid ja 
Kibuvitsa Muusikastuudio.

Lõppvooru žüriisse kuulusid lisaks 
Märjamaa õpetajatele Talvile, Helenile, 
Polinale ja Tõnule veel õpilaste esinda
jad Liis ja Triin, nende tööd suunas väga 
oskuslikult ja professionaalselt Eesti 
Muusika ja Teatriakadeemia õppejõud, 
helilooja Piret Rips. Tema andis päeva 
lõpus noortele muusikutele ka soovitusi 
edasisteks loomingukatsetusteks: püüa 
vältida tänapäeva popmuusikast mõju
tatud suhteliselt igavat ja üksluist har
mooniat, mitte minna kaasa moesuunaks 
oleva monotoonse rütmiga, püüa mitte 
jäljendada oma lemmiklooja loomingut, 
vaid katsetadakatsetadakatsetada, et 
leida oma muusikaline käekiri ning kiitis 
vahelduva taktimõõdu kasutamist. Piret 
Rips jäi päevaga väga rahule ja tunnustas 
korraldajaid – nii sirgubki Eesti heliloo
jate järelkasv.

Võitjad
Võitsid kahtlemata kõik konkur

sil osalejad, saades kogemusi, vahetuid 
muljeid ja uusi ideid. Tööde hindamine 

(kuigi väga subjektiivne – on muusika 
ju reaalselt mõõdetamatu nähtus) toimus 
kolmes vanuseastmes.

Noorem aste – kuni 10aastased
I Birgit Katriin Born Tallinna MK
II Karl Joonas Reisko Kohila Kooli

tuskeskus
III Peter Alex Mahhov Tallinna MK
Eripreemia eriilmeliste palade eest: 

Karl Roomet Randvee Kibuvitsa Muusi
kastuudio.

Keskmine aste – 11–14-aastased
I Karoliina Saatpalu Vanalinna HK 

pillistuudio
II Anet Vendel Kiili KK
III Rael Kõiv Kohila Koolituskeskus
Eripreemia instrumendi pianistliku 

kasutamise eest: Liliane Reiljan  
Kehtna KK.

Vanem aste – 15–18-aastased
III MatisLeima Saku MK 

 Priidik Purga Kehtna KK
III Tauri Trik Märjamaa MKK
Eripreemia isikupärase helikeele eest: 

SvenJoonatan Siibek Tabasalu MK.

Publikupreemiad pälvisid Anet Ven
del, Matis Leima ja SvenJoonatan Sii
bek.

Kena kokkusattumus oli, et siinse 
konkursi ajal Tallinnas toimunud Eesti 
Muusika Päevad olid keskendunud just 
noorte muusikale ja nii tundsime meiegi 
end osana suurest ettevõtmisest.

Märjamaa gümnaasiumi saali (muusi
ka ja kunstikooli poleks me lihtsalt ära 
mahtunud) oli kokku tulnud rohkearvu
line publik – noortel olid kaasas lisaks 
juhendajatele ka palju pereliikmeid ja 
sõpru.

Järgmine õpilaste muusikalise oma
loomingu konkurss Märjamaal toimub 
aastal 2010.

Maiu Linnamägi

Kohila võidukas esindus. Reet Aro foto

Head sügisel I klassi tulevate 
laste vanemad!

Märjamaa Gümnaasium 
ootab teid oma last registreeri-

ma 2008/09.õ.-a. I klassi.

Registreerida saab kooli 
kantseleis 15.04–15.05.08 

kell 10.00–15.00.

Kaasa võtta lapse 
sünnitunnistus.
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Publik tänas tšelliste ja Luisat püsti seistes

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!

Tšellokvartett J-Jam Varbolas. Piret Linnamägi foto.

KONTSERDIKAJA

Läinud laupäeval oli Varbola rah-
vamaja tulvil kaunitest helidest. 
Külakosti olid pakkumas ERSO 
tšellokvartett C-Jam ja superstaari 
saates osalenud Luisa Värk. 

CJamist teatakse üsna vähe. Kvar
teti juht Pärt Tarvas, kelle kaaslased Ku
ningaks nimetanud, ütles, et kuna nende 
põhitöö on riiklikus sümfooniaorkestris, 
siis kvartetiga esinevad nad nädalalõp
pudel. Tšelloansambleid on maailmas 
vähe ning CJam ainus Eestis tegutsev 
trupp. Nad on ühendanud klassikalise 
keelpillikvarteti, improvisatsioonili
se bigbandi, metalse ja kaasakiskuva 
rockmuusika tundliku ja emotsionaa
lse tšellokõlaga. Neid püütakse sa
mastada soomlaste Apocalypticaga, 
kuid sellesse klassi mehed end ei sea.  
“Me oleme neist kohe mitu sammu 
ees…” sõnab Pärt. Nad tõmbavad pub
liku käima pillimängu, mitte sõuga ja 
seda suudeti teha ka Varbolas…

…Pime saal, laval ja saalipõrandal 
värelevad küünlaleegid ja neli šikki 
meest suurte tšellodega vallutasid juba 
esimeste poognatõmmetega enam kui 
poolesaja kohaletulnud muusikahuvili
se südamed. Kõlasid tuntud ja vähem
tuntud lood nii Händeli, Brahmsi, Rein 
Rannapi, Raimond Valgre, rockansam

bite Queen, StatusQue jt bändide re
pertuaarist. Pikad aplausid iga loo jä
rel ja tänuhõiked saalist andsid märku 
publiku rahulolust ja vaimustusest. 

Luisa Värk sulas mõnusalt ansamb
lisse ja lisaloona tuli pärast rahva tun
givat nõudmist esitamisele Ivo Linna 
laulurepertuaari jääv “Vana vaksal.” 

See, et saalitäis rahvast püsti tõuseb 
ja esinejaid tänab, ei ole väikestes esi
nemispaikades just igapäevane. Aga nii 
juhtus. Lisaloo, Queeni “We Will Rock 
You” ajal lõi kaasa juba kogu kuulajas
kond.

“Me oleme väga tänulikud sooja 
vastuvõtu eest. Oli väga hubane esi
neda. Olime sel korral väljas kahe uue 
liikmega, kuna mõni päev tagasi pidi
me esinema lahtises kiletelgis ühel laa
dal ekskavaatorite esitlusel ning sellist 
vastuvõttu nagu Varbolas, saab selle 
kõrval ülivõimsaks pidada. Meid võeti 
tõesti vastu nagu kuninga meeskonda!” 
sõnas ansambli juht Pärt Tarvas. 

Luisa Värk tunnistas kontserdi al

gul: tema arvas, et esinemine tuleb üle 
lahe Soomes, kuna tema sellist paika 
nagu Varbola üldse ei tea ning oli üli
õnnelik, et avastas ühe ilusa koha Ees
timaal. Luisa sõnas pärast kontserti, et 
ta on tšellistidega päris palju esinenud, 
kuid seekordne ülesastumine oli kuida
gi väga hingeline ja nii head publikut 
igal pool ei leia. Ja see küünalde võbe
lus lisaks…

Pikki aastaid Varbolas elanud Hel
me Tamm ei mäleta, et sellist kontserti 
üldse kunagi kohapeal on toimunud. 
“Väga võimas ja ilus kontsert oli ning 
hea, et kodukohta ka selliseid artiste 
esinema kutsutakse!” Samad emotsioo
nid olid ka teistel külastajail. 

Märjamaa vallavolikogu liige Ilju 
Aviste, kes püüab üritustest, on need 
siis Märjamaal või Varbolas, alati osa 
võtta, pidas laupäevast õhtut hinge 
puhastavaks ja emotsiooniderikkaks. 
“Julge pealehakkaimine on pool võitu,” 
lisas ta, pidades silmas riski selliseid 
esinejad maakohta kutsuda. Kunagi ju 
ei tea, kui palju rahvast kohale tuleb. 
Tšelliste tuldi kuulama isegi Tallinnast, 
rääkimata Raplast ja selle ümbrusest. 

CJami oodatakse Varbolasse taas 
esinema uue aasta algul. Siis juba elekt
ritšellodel ja koos Rebecca Kontuse või 
Bonzo ja Tõnniga.

Järgmise üritusena peetakse rah
vamajas koos kooli ja lasteaiaperega 
emadepäeva ning mais tuleb külla Val
gu rahvateater ning kuu lõpus peetakse 
suur esimese poolaasta lõpupidu. Volb
riööl lennatakse aga luudade seljas ja 
tehakse kodukoha ümbrust korda. Nii 
see elu meil kulgeb…

Piret Linnamägi 
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Kolmandat korda toimunud koolinoorte 
rahvatantsufestivalile liideti tänavu ka 
noorte pillimeeste võistumängimine. Ees
ti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ja 
Pelgulinna gümnaasiumi ellukutsutud 
üritus on iga aastaga saanud üha laiema 
kandepinna ja tänavu oli juba üle tuhande 
osavõtja. 

Märjamaa gümnaasiumist on kõigist 
festivalidest osa võtnud Karin Andesalu 
juhendatav segarühm Lustiline, teist aas
tat osales sama õpetaja 6. klassi tüdrukute 
rühm ja esimest korda tegi kaasa Darja 
Lehtsalu 7.–9. klassi Tantsurõõm. 

5. aprillil oli festivali tegevus Viimsi 
keskkoolis, kus sai ujuda, olid sportmän
gud, tantsutund ja esmakordselt ka tead
miste võistlus. Spordis said nii 6. klassi 
tüdrukud kui Lustiline oma vanusegrupis 

II koha. Teadmisteproovil tantsudest ja 
tantsupidudest tulid samad koosseisud 
võitjaks. 

Esmakordselt viidi Maido Saare ju
hendamisel läbi tantsutund, mille eesmärk 
oli õpetada end muusikas vabalt tundma. 
Muusika pandi mängima, üks paar kut
suti lavale ette näitama, mis liigutusi nad 
antud muusikas teha soovivad ja saalitäis 
kordas järele.

Esimese päeval oli ka suur omaloo
mingukontsert, kus rühmad esitasid 31 
eesti rahvamuusika põhjal valminud 
tantsu. Lustilise “Üks lust” valmis rühma 
ühistööna hiljuti tantsulaagris Vigalas ja 
meeldib neile niivõrd, et jääb kindlasti 
repertuaari. 6. klassi tüdrukud esitasid 
“Vallatu polka”, mille panid kokku Karin 
Andesalu ja Lia Puhm. 

“See festival annab lastele nii palju 
ja meeldib neile väga, ega osalejate arv 
muidu nii jõudsalt kasvaks. Õhkkond on 
siin vaba, on leitud uusi sõpru, üksteisega 
pidevalt ei võistelda, aga samas jälgitakse 
rühmade tantsimist väga tähelepanelikult 
ning märgatakse kohe eksimusi,” tõi 
juhendaja Karin Andesalu välja ürituse 
kasutegureid. 

Ta lisas, et kuna lasterühmadel on 
vähe esinemisvõimalusi, siis siit saab ka 
suurel laval esinemise kogemuse. Festi
vali teisel päeval oli Salme kultuuripalees 
suur kontsert, kus kõik rühmad esinesid 
ühe tantsuga. 

Tavapäraselt läheb iga lapse 50krooni
sest osavõtutasust 10 krooni tantsuõpe
taja fondi. See on noorte tantsijate panus 
tantsuõpetajate tunnustamisel. 

Piilupardi Mängutoas võivad suured tun
da end väikestena ja väikesed suurtena. 
Selleks on Raplas, Viljandi mnt 3 teisel 
korrusel võimalusi mitmeid – tulla lap
sega mängima, tuua laps lastehoidu või 
pidada sünnipäeva. Lapsi aitavad esmas
päevast reedeni 10–16 toredad lastehoid
jad. Kohapealt on võimalik osta kohvi, 
teed, mahla, näkse, puuvilja ja kiirputru. 

Meil on kolm mängutuba, kus saab 
liumäest alla lasta otse pallimerre, ehi
tada suurtest klotsidest padjamerd või 
mängida padjasõda, mängida mänguma
jas nukkudega ja teha süüa või käia poes, 
sõita autodega või olla remondimees. 
Samuti on võimalus vaadata DVDplaa
tidelt multikaid, kuulata muusikat, joo
nistada, mängida lauamänge või lihtsalt 
joonistada ja värvida. Tuju teeb heaks 
värvusmuusika ja pimedamal ajal teki
tab elevust UVlamp, mis paneb valged 
ja neoonvärvides riidedehtedpildid mõ
nusalt helendama. Ka väikestele printses
sidele on oma toake. Täiskasvanutele on 
üks puhketuba, kus saab peoks ette val
mistuda ja ka lihtsalt vaiksemas seltskon
nas suuremast melust puhata. 

Mängutuba oli Raplas olnud juba kaks 
aastat, kui uute omanike, Jane ja Joel Sc
helejeviga alustas Piilupardi mängutuba 
oma uuenduskuuri 8. novembril 2007. 

Esimeseks sammuks oli otsida ava
ram pesa. Üheks olulisemaks otsustajaks 
sai meie viieaastase tütre arvamus uues 
võimalikus kohas ringi vaadates, et “siin 

on rohkem ruumi rin
gi joosta”. 

Kindlasti tuli 
mõelda ka uuele ku
jundusele. Kui juba 
Piilupardi mängutu
ba, siis loomulikult 
kolisid seintele Pii
lupart ja Puhh oma 
sõpradega. Esimene 
sünnipäev uutes ruu
mides toimuski 24. 
novembril 2007. aas
tal. Detsembrikuus 
jätkus / lisandus ka 
mängimise ja lastehoiu võimalus koos 
hoidjatädi Kirsikaga, esialgu kahel päe
val nädalas, aprillikuus olime aga lahti 
kõikidel tööpäevadel ja külastajaidki jät
kus. 

Sünnipäevapidajatele on samuti lisan
dunud uusi võimalusi: saab laenutada 
kostüüme, paluda külla mõni kostümee
ritud tegelane ning kutsuda sündmust 
jäädvustama fotograaf. 

Et ometi on saabunud kevad, tahab 
Piilupardi mängutuba rõõmustada koos 
laste ja lapsemeelsetega. Sel puhul kor
raldame PIILUPARDI MÄNGUTOA 
KEVADPÄEVA laupäeval, 24. mail 2008 
meie ruumides ja tagaõues. Toimub kont
sertetendus, laulame lastega ja lastele, 
joonistame, laulame karaoket, võistleme 
ning mängime ja loomulikult on terve 
päeva avatud ka mängutuba. Tegevust 

suunab lõbus tegelane ja toredaid pater
dajaid on teisigi. 

Sellega seoses kuulutab Piilupardi 
mängutuba välja fotokonkursi 

PISIKESTE PISIKESED PÄRLID
Aeg: 10.04–16.05.2008

Fotosid ootame paberkandjal A4for
maadis Piilupardi mängutoas (Viljandi 
mnt 3 / 2. korrus) või posti teel aadressil 
Viljandi mnt 3, Rapla 79513.

Võistlustööle lisa oma nimi, vanus, 
kontaktid ja pildi pealkiri (ka saamislu
gu, kui soovid). 

Parimatest töödest korraldatakse näi
tus Piilupardi mängutoa kevadpäeval, 24. 
mail 2008. Võitjatele autasud.

Lisainfo aadressilt www.piilupart.ee 
ja tel 528 9771 Jane.

Jane Schelejev

Piilupardi mängutuba korraldab fotovõistluse

Koolinoorte rahvatantsufestivalil osales kolm Märjamaa rühma
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KOLMAPÄEV 16. aprill 
19.00 vesiaeroobika ujulas

NELJAPÄEV 17. aprill 
 10.00–17.00 OÜ Silmarõõmu silma
de kontroll ja prillide müük Märjamaa 
internaadimajas. Registreerimine 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 ae
roobikasaalis. 
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 kallikallid. 
Peale sellist tervisenädalat olete kindlasti 
terved, rõõmsad ja õnnelikud!

Kepikõnni keppide müük Märjamaa 
rahvamajas Pärnu mnt 56

Info tel: 5656 4614, 482 1355

Südamenädal 
Märjamaa gümnaasiumis

* Tervisekilomeetrite kogumine – võimalus 
tunda rõõmu oma saavutuste üle.

* Filmi “Suurendage mind!” 
vaatamine.

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

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

saalis Valdo Kanguri juhendamisel.

Tervisenädal Märjamaal 14.-20. aprillil 

12. märtsil peeti Põltsamaal Eesti meist
rivõistlusi vabamaadluses kuni 20 aas
tastele noormeestele ja naistemaadluses 
kuni 17aastastele tüdrukutele ning täis
kasvanud naistele.

Maadlusklubi Juhan osales seekord 
nelja noormehega ja esimest korda ka 
ühe tüdrukuga.

Järjekordselt võitsid Eesti meistritiitli 
Ardo Arusaar poolraskekaalus ja Madis 
Sihimets raskekaalus.

Margus Soome ja Ivar Saar kaotasid 
oma kehakaalus pronksmedali võitnutele 
ja edasi maadlema ei pääsenud.

Tüdrukutega maadles maadlusklubi 
Juhan eest Eero Praksi judotreeningutel 
harjutav Lydia Kiveste ja saavutas tub-
li kolmanda koha kehakaalus kuni 70 
kilogrammi.

13. märtsil võistlesid maadlusklubi 
nooremad poisid Vändras, kus osales 
140 maadlejat üle kogu Eesti.

Juhani poistest võitsid esikoha 1999.
aastal sündinud ja nooremate vanuse

klassis Andreas Välis (VVigala). Samas 
kehakaalus võitis teise koha tema kaksik
vend Hannes Välis.

1994.a sündinud ja nooremate vanu
seklassis võitis 42 kg kehakaalus esikoha 
Karro Kuusberg (Märjamaa). Kehakaa
lus 60 kg võitis Janari Kuusemets (Märj.) 
kolmanda koha.

Tublid olid ka Martin Aduson, Ardo 
Pajur (mõlemad Märjamaa) ja Hans Ves
kimägi (VVigala).

1991.a sündinud ja nooremate va
nuseklassis võitsid esikoha VanaViga
la poisid Karlis Kaldma (63 kg) ja Jaan 
Kuusik (76 kg). Raskekaalus võitis teise 
koha Indrek Pilv. Tublid olid ka Marko 
Piir ja Beau Pearson (kõik VVigala).

Nädal varem lõppesid Soomes Tam-
peres Euroopa meistrivõistlused maad-
luses, kus Eesti koondis oli esindatud 
viie maadlejaga. Maadlusklubist Ju-
han oli koondises kolm sportlast. 

Kehakaalus 55 kg kohtus Anar Zei
nalov kohe esimeses ringis tugeva ungar

lasega, kes võitis lõpuks pronksmedali. 
Kuna edasi saavad maadelda ainult fina
listidele kaotanud, siis oligi Anari võist
lus läbi. Kuni 84 kg kaalus maadles Tarvi 
Thomberg. Esimese ringi kohtumise Tar
vi võitis. Teises ringis oli vastaseks itaal
lane, kellele meie esindaja kaotas pärast 
tasavägist võistlust 1: 2. Kuna itaallane 
maadles samuti pronksile, siis oli Tarvi
gi võistlus lõppenud ja tasuks 13. koht. 
Kehakaalus 96 kg maadles Heiki Nabi 
kolm esimest ringi võidukalt. Teiste hul
gas alistus ka rootslane, kahekordne EM 
medalimees, Jimmi Lidberg.

Poolfinaalis tuli Heikil vastu võtta nn 
loosikaotus sakslaselt. Matši jooksul jõu
ti korraks kuulutada

võitjaks ka Heiki, kuid FILA tähtsa 
tegelase sekkumise järel see tulemus tü
histati. Pronksimatšis aga eksis Heiki ise 
ja nii tuli leppida juba teist aastat järjest 
5. kohaga.

Harri Koiduste

Leitud laste jalgratas
Reedel 11. aprillil leitud Pargi tänava met
sa äärest laste jalgratas. Omanikul palume 
pöörduda vallavalituse majandusosakonda 
Tehnika 11 kab 14. Tel 4898 859.

Leitud fotoaparaat
10. aprillil leitud Märjamaa vallavalitsuse 
koridorist digifotoaparaat. Kätte saab val
lavalitsuse kantseleist Tehnika 11 tuba 21. 
Tel 489 8851, 5661 4893

Esimest korda võistles Juhani maadlusklubi eest ka tüdruk 

LUGEJA KIRJUTAB

Porine tee Joosva allikani
Mina ei tea kedagi, kes ei teaks kedagi, 
kes ei tooks vett Joosva allikast, kirju
tab lugeja, kes ei soovinud, et ta nimi 
lehes avaldataks. Ta jätkab: 

Allikaid on ajastaega peetud ter
vise, elu ja ilu andjateks. Allikatest on 
kauneid maale ja laule loodud.

Joosva allikas asub valla maadel ja 
on üldkasutatav (loe:üldreostatav). Au
tojäljed on peaaegu vees, kuna ümbrus 
on nii mudale trambitud, et puhta jalaga 
ligi ei pääse. Kõikjal vedelevad plast
masstaara jäänused, puude oksad on 
murdunud.

Siin alevirahvale paar soovitust:
1. Iga veetooja võiks võtta kaasa 

paarkolm paekivitükki ja sillutada nen
dega teed nii endale kui kaasteelistele.

2. Riiklikul sodikogumise talgul 3. 
mail oleks kena kui kas või üks kol
meinimeseline seltskond leiaks tee ka 
Joosva allikale. Varustusse võiks kuu
luda võsalõikur, mootorsaag, hea tuju 
ja piknikuvarustus.

 Toimetaja täiendus
Kuna Joosva allikat ümbritsev maa

tükk on munitsipaliseerimisel, siis ala 
põhjalik korrastamine on võimalik edas
pidi, aga porist maapinda täita või veel
gi parem – autoga otse mitte veeni sõita 
–saab juba täna. Vaja on vaid tahtmist. 
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“Viimasel ajal on elanikelt tulnud teateid, 
et tiheasustusalal põletatakse jäätmeid, 
tekkiv suits ja ving häirib naabreid,” ütles 
vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Mati 
Erik. Ta rõhutas, et niisuguse tegevuse 
eest võib määrata trahvi. 

Meeldetuletuseks väljavõte Märjamaa 
valla jäätmehoolduseeskirjast. 
 § 9. Jäätmete põletamine
(1) Jäätmete põletamine on lubatud ainult sel
leks jäätmeluba või ohtlike jäätmete käitlus
litsentsi omavas ettevõttes.
(2) Jäätmete põletamine väljaspool selleks et

tenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes võib 
loata põletada ainult immutamata ja värvima
ta puitu ning kiletamata paberit ja pappi. 
(21)Hajaasutuspiirkonnas, kus ei ole otstarbe
kas paigaldada pakendijäätmete kogumiskon
teinereid, võib paberi, papi ja paberkarton
gipakendit põletada eramute kütteseadmetes, 
seejuures mitte põletada plastpakendeid ja 
ohtlikke jäätmeid sisaldavaid pakendeid.
(22)Pakendid ja pakendijäätmed tuleb ko
guda teistest jäätmetest eraldi ja viia selleks 
ettenähtud kogumispunktidesse. Kodus on 
lubatud põletada polüetüleenkilet ja polüpro
püleeni (näiteks vastava kirjaga märgistatud 
leivakotid) väikestes kogustes koos puudega 

küttekoldes. Teisi plastjäätmeid on keelatud 
kodus põletada.
(3) Okste ja prahi põletamine on lubatud jäät
mevaldaja kinnistu piires ajavahemikul 01. 
oktoobrist kuni 01. maini tuulevaikse ilmaga 
naabreid mittehäirival viisil ja tule tegemise 
koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel 
mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest 
hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel met
sast. Tiheasustusalal on selline tegevus kee
latud. 
(4) Välikaminas võib oksi ja risu põletada aas
taringselt. Okste, risu ja leheprahi põletamine 
väljaspool oma kinnistu piire on keelatud.

VANAD KÜLMIKUD, TELERID, ARVUTID, 
GAASI- ja ELEKTRIPLIIDID, PESUMASINAD, 
JALGRATTAD, OLME METALLIJÄÄTMED ja 

MUUD RAUAJÄÄTMED 
saab tasuta ära anda. 

Kogumist teostab OÜ Resk
Kogumisauto peatuskohad valla külades: 
1. Valgu küla end katlamaja parklas  12.05 kl 10–12
2. Kasti küla end. kaupluse juures 12.05 kl 12.30–14.30
3. Teenuse mõisa aitkuivati juures 13.05 kl 11.00–12.00
4. Laukna küla end. kontorihoone ees 13.05 kl 12.30–14.00
5. Varbola küla TÜ kaupluse juures 14.05 kl 10.00–12.00
6. Sipa küla end automajandi territ. 15.05 kl 10.3012.00
7. Orgita küla Midrimaa parkla 15.05 kl 12.30–14.00

Märjamaa alevis on võimalus ülevalpool nimetatud jäätmed 
viia Märjamaa jäätmejaama, Märjamaa Jaama 5. 
 Neljapäev 14.00 – 19.00
 Reede 14.00 – 19.00
 Laupäev 10.00  16.00

Kellel ei ole võimalust jäätmete kogumiskohta äraviimi-
seks, tullakse koju järgi vastavalt telefoni (info 56453046) 
teel eelkokkulepitud ajal, teenus on tasuta.

Laupäeval, 17. mail 2008.a toimub Märjamaa vallas
OHTLIKE JA ELEKTROONIKAJÄÄTMETE 

KOGUMISRING
Palume tuua elanikel ohtlikud jäätmed järgmistel aegadel ni
metatud kohtadesse:
VanaNurtu bussipeatus    9.00–9.15
Valgu klubi juures   9.20–9.35
Velise end kaupluse juures    9.45–10.00
Konuvere küla 8 korteriga elamu  10.15–10.30
Haimre töökoja juures   10.45–10.55
Kasti küla, endise kaupluse juures   11.05–11.15
Orgita küla, parkimisplatsil    11.25–11.35
Paeküla 2korr elamu juures   11.45–11.50
Tolli bussipeatus    12.00–12.10
Teenuse mõisa aida juures   12.30 – 12.40
Laukna küla, end. kontorihoone juures 13.00–13.10 
Loodna bussipeatus    13.20 – 13.30
Sipa külas, end. automajandi territooriumil 13.40 – 13.50
Kohatu küla, uue maja juures  14.00 – 14.05
Lümandu küla, VaimõisaNurme teerist 14.15 – 14.25
Vaimõisa mõisa juures   14.30 – 14.35
Varbola sots. maja juures   14.50 – 15.00
Ohukotsu küla    15.10 – 15.15

Kogumisringe teenindab AS RagnSells.

Ohtlikke jäätmeid saab TASUTA üle anda. Ohtlikud jäät
med on: õlijäätmed, -filtrid, ohtlike ainetega reostunud mater
jalid, päevavalgustuslambid, elavhõbe, vanad värvid, kemi
kaalid, taimekaitsevahendid, vanad ravimid, lahustijäätmed, 
akud, patareid, kemikaalid, ohtlike ainete jääke sisaldav 
pakend, kõik elektrilised kodumasinad (külmkapid, telekad, 
raadiod, lambid, mikserid, arvutid jne).
NB! Vanad külmkapid peavad olema komplekssed ehk siis 
külmkapi tagaosas peavad alles olema mootor ja jahutusto
rustik ning vasktorud, mis neid kahte omavahel ühendavad. 
 Olmejäätmeid vastu ei võeta!

Lisainfo tel : Mati Erik 48 98 843; 5306 3415

Projekti viib läbi MTÜ KeskEesti Jäätmehoolduskeskus
Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus

SUUREGABARIIDILISTE JÄÄTMETE 
KOGUMINE

Suuregabariidiliste jäätmete kogumine toimub alates 
15. maist 2008. Kogumist teostab OÜ Resk. Kes soovib 
suuregabariidilistest jäätmetest lahti saada, andke sellest 

teada kuni 9. maini 2008. Telefon 489 0200
Tahame teada jäätmete loovutaja nime, aadressi, telefoni 

numbrit ja milliseid suuregabariidilisi jäätmeid soovitakse 
ära anda.

Suuregabariidiliste jäätmete kogumine toimub tasuta.
Suuregabariidilised jäätmed on need jäätmed (ainult möö
bel), mida ei ole võimalik olmejäätmete kogumiskonteine

risse paigutada. 

Jäätmete põletamiseks on kehtestatud reeglid 
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Sipa mõis

• 1. 1939. aastal tehtud fotol on Sipa mõisa omanikud Margarethe ja Ernst 
von Wetter-Rosenthal. • 2. Mõisa trepikojas oli kunagi kamin. • 3. Söögi-
tuba • 4. Üks tuba • 5. Sipa mõis pärast põletamist 1905. aastal. 

1
VANAD FOTOD

Keskajast pärinevast Sipa mõisast (saksa 
k Sipp) on esimesi teateid 1527. aastast. 
18. sajandi teisel poolel kuulus mõis von 
Fersenitele. 1816. aastal müüdi mõis 
WetterRosenthalidele. 

1905. aastal põletasid mõisahoone 
ülestõusnud, misjärel see taastati enam
vähem endisel väliskujul. 

Eesti Vabariigi maareformiga 1919. 
aastal riigistati mõisate maavaldus. Sa
geli jäid mõisasüdamiku ning endise här
rastemaja omanikuks varasemad pereme
hed. Nii oli ka Sipa mõisa puhul. 

Pärast II Maailmasõda asus mõisa
hoones Sipa masinatraktorijaama (hili
sema Märjamaa EPT algrakuke) ja ühis
majandi kontor, lõpuks kool. 

Sipa mõisa kõrvalhooneid on säilinud 
vaid üksikud (sh peahoone esise auringi 
äärne talltõllakuur) ning needki on tund
matuseni ümber ehitatud. 

Tõnu Mesila

4

3

5

2
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KIRIKU TEATED

EELK Märjamaa 
Maarja kogudus
Kõik tegevused toimu-
vad kogudusemajas

K 16. aprill 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
5.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
Kuuda hooldekodus
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
19.00 Piiblitund. Filmi “Taavet” II osa
N 17. aprill
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
R 18. aprill 
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
NB! Laupäeval, 19. aprillil missat ja 
õhtupalvust ei toimu!
P 20. aprill 
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
18.00 Vesper ehk õhtupalvus 
E 21. aprill
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
18.00 Palvetund 
T 22. aprill
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
18.00 Palvetund (kogudusemajas)
K 23. aprill
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga

Mälestame 
lahkunuid

Surnud veebruaris
 

Viktor Perman
Aino Sepp
Udo Lepiku
Enn Soomre
Evi Kuus
Elisabet Pärkson
Maimu Keldremaa
Jaanus Jõesaar
 
 
Surnud märtsis
 

Helmi Tilling
Helja Juhkental
Pauliine Jaago
Kalev Siimo
Lembit Kork
Kalev Tõnsau
Herta Kornak
Hilda Veimann

Avaldame kaastunnet Rein Aavale

EMA 
surma puhul.

Tööstuse 1 elanikud

Eesti valdade XVI suvemängude 
alagrupp võrkpallis 19. aprillil 

algusega kell 11 Märjamaal.

Märjamaa–Paikuse 
Viimsi–Karksi

Märjamaa–Karksi 
Viimsi–Paikuse

Märjamaa–Viimsi 
Paikuse–Karksi 

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti 
tööde kava 

Märjamaal 14.04–20.04.2008 

Torustike ehitus: Lauluväljaku, Sihi, 
Laane, Ristiku, Pargi, Raua tänav, 

Pärnu mnt (alevi piir kuni Viilu tn).

Algavad taastamistööd tänavatel, 
kus on teostatud toruehitustöid.

Oru II astme pumpla ehitustööd.

Märjamaa RVPJ ehitustööd.

NB!
Sihi tänav lõigul Meierei tnPõllu tn 

liikluseks suletud.

Lauluväljaku tänaval üks sõidu-
suund suletud lõigul Pihlaka tn-

Haimre pst.

Laane tn liikluseks suletud.

Ristiku tn lõigus Lauluväljaku tn-
Uuemõisa tn liikluseks suletud.

Pargi tn liikluseks suletud.

 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!

20. aprillil kell 12.00 antakse start 

XVI VARBOLA 
JÜRIÖÖ  JOOKSULE. 

Finiš Varbola maalinnusel. 
Kõiki osavõtjaid ootab 

tassike sooja teed. 
Iga vanuseklassi kiirematele 

auhinnad. Stardimaksu ei ole.

Info Jooksu korraldajalt 
Piretilt tel 50 27 322

Südamlik tänu lähedastele ja tuttavatele, kes saatsid meie kalli ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema HILDA VEIMANNI tema viimasesse puhkepaika.

Südamlik tänu: EELK Märjamaa Maarja Koguduse õpetajale Illimar Toometile, 
organist Tooni Leedjärvele, kalmistuvaht Hillar Männile, Luhtre Turismitalu 

perenaisele ja peremehele Marje ja Kaido Schmidtile.

Leinavad omaksed
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91: Salme Terasmaa  14.04

90: Linda Kasemägi  19.04

87: Johanna Tali  14.04

85: Valentina Saidla  14.04

83: Salme Nasir  19.04

78: Lembit Puri  19.04

77: Silvia Messek  15.04

75: Anette Kuulmann  15.04

70: Jüri Oniks   20.04

65: Liia Berlin   17.04

65: Helgi Tõiste  19.04

MÜÜK

Müüa prusse 50x150x5300. 
Tel 515 9409.

Müüa elamumaa Märjamaal Oru 16, 
1191 m2. Kontakt: Kristiina 512 2571

Müüa 2toal korter Sauna t. 5340 8063

Müüa kartuleid. Soodne hind ja 
transport. 5695 7677

Müüa 50 cm lõhutud küttepuid. 5646 5873

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

MITMESUGUST
Pakun tööd kingseppvõtmevalmistajale. 
Väljaõpe kohapeal. Tel 5593 6364

Pakume lisateenimisvõimalust. Vaba 
töögraafik. Väljaõpe töö käigus. 5666 0472

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.

AS ADAM Bd otsib Märjamaal 
asuvasse tootmis- ja laohoonesse 

järgmisi töötajaid:

LAOJUHATAJA/-HOIDJA
Eeldame: 

täpsust, vastutusvõimet, riigikeele 
oskust, arvuti kasutamise oskust.

Kasuks tuleb eelnev laotöö kogemus.

Kontakt: Tanel Kupri,  
tel 56 621 283, adam@adam.ee

Firma müüb Vändras bituumen katu
sekattematerjali 85 kr/m2. 

Müüa veel saematerjali, kivivilla, 
saunalauda, höövelpuitu! 

Hinnad soodsad!Transport!
Info tel 504 8211 ja 5451 8881. 

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

Päiksejänkus tegutseb taas 
KÜÜNETEHNIK. 

* Geelküüned

Pakume tööd massöörile.

489 0692

Müüa PUITBRIKETTI. 
Kohalevedu. 514 9745

PAKITUD TURBABRIKETT 
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses. 

514 9745 

Laupäeval, 19. aprillil kell 12 
Märjamaa raamatukogu 
lastekogus (Tehnika 11)

 

KAIRITI 
MUINASJUTUHOMMIK. 
Oodatud on kõik väikesed ja suured 

muinasjutuhuvilised. 
Kaasa palume võtta värvipliiatsid 

ja käärid.


