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“Teeme ära 2008” muljeid

Saabudes 3. mail kella 14 paiku Mär-
jamaa jäätmejaama, mis oli üks kahest 
valla lipujaamast, vurasid järjest kohale 
mitmed haagistega autod, mille kohta 
lipnik Aaso Kleeberg arvestust pidas. 
Musti prügikotte maha loopivad talgu-
lised olid väga entusiastlikult meelesta-
tud. Perekond Pipar, mille noorim abi-
line oli neljane Markus, pani kottidesse 
Tallinna-Pärnu maanteel Kükita mäele 
veetud suurt autokoormatäit sodi. Mar-
tine Pipar ütles, et nemad koristavad 
oma Naistevalla küla rahvaga igal aas-
tal suure magistraali äärt, et oma kodu-
ümbrust puhtaks saada. 

“Inimesi on igasuguseid: ühed vii-
vad prahi metsa, teised võtavad selle 
üles,” ei nurisenud ta selle üle, et teiste 
järelt koristati. 

Järgmisena saabusid Vaimõisa me-
hed, kes samuti elavad suure maantee 
ääres. Üks neist tõdes, et Vaimõisa asub 
Statoili bensiinijaamast kohvitopsi kau-
gusel – nende maile jõudes hakkavad 

tühjad topsid aknast teeveerde lendama. 
Ka Vaimõisa küla teeb igal aastal vaba-
tahtlikult koristustalguid, et oma ümbrust 
puhtana hoida. Tänavuse esimese koris-
tuse järel on juba hakanud tekkima uus 
ladestus. 

“Minge nüüd suppi sööma, väga hea 
hernesupp on,” pani Märjamaa valla 
koordinaator Mati Erik talgulistele süda-
mele. Need vastasid, et ei ole aega, koor-
mad ootavad vedamist, aga lubasid siiski 
läbi põigata. 

Suur 30-kuupmeetrine konteiner hak-
kas lipujaamas juba täis saama. Öösel 
viidi see ära ja asendati tühjaga. Seda 
laadisid esmaspäeval täis vallavalitsuse 
majandusosakonna töölised. 

Märjamaa alevi Niidupargi tänava 
majaomanikud ja perekond Soomre tead-
sid juba talgutele registreerides, et nende 
töökohaks saab Kaisma vald. “Oleksime 
soovinud küll Märjamaa vallas töötada, 
aga kuna meie autol oli haagis, siis suu-
nati sinna,” jutustas Triin 

Vaimõisa küla talgulised viskavad lipujaamas koormat maha. 

Sipa küla pidas 
spordipäeva ja 
koristustalguid
1. mail pidasime Sipa külas perespordi-
päeva, mis asendas lumepuuduse tõttu 
ära jäänud talispordipäeva. Toimusid 
teatevõistlused peredele, kus võistkon-
nas kaks täiskasvanut ja kolm last. Ei 
puudunud ka suusatamine. Kepikõnni 
harrastajad läbisid kolmekilomeetrise 
raja. Päeva sportliku osa lõpetasid jook-
sud neljasaja meetrisel distantsil. Kõik 
osalejad said selleks päevaks valminud 
Sipa küla logo ja kompassiga võtme-
hoidjad. Nagu tavaks, ei puudunud ka 
sellel üritusel suures pajas lõkketulel 
keedetud supp.

3. mai suurel prahikoristamise päe-
val olid Sipa külas koristustalgud küla 
kiigeplatsil. On loomulik, et kevadel 
tuleb koristada talve jooksul puudelt 
pudenenud oksarisu, riisuda haljasa-
lasid, harvendada puid-põõsaid, kuid 
uskumatult palju tuli põõsastest ja 
tee äärtest ning kraavipõhjast välja 
inimeste poolt sinna sokutatud jäät-
meid. Siinkohal tahaks veel öelda, et 
pargis kiigeplatsil olev lõkkease on 
mõeldud selleks, et oleks koht, kus 
vahel mõnusalt lõkketule paistel aega 
veeta või põletada pargist tulevat ok-
sarisu. Kahjuks arvavad mõned küla-
elanikud, et lõkkeasemele on hea viia 
kõikvõimalikku prahti enda majapi-
damisest. Seal oli jalgrattakumme, 
kilet, riideid, taarat, mitmesuguseid 
metallesemeid jne. Selline tegevus on 
lubamatu. 

Tänan kõiki toredaid inimesi, kes 
osalesid küla spordipäeval ja koristis-
tustalgutel!

Sipa külavanem 
Peeter Paunmaa
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Matsalu. Nad töötasid 

kolmes punktis, ühes karjääris oli juba 
aastatepikkune prügiladestus, mida tiriti 
suisa veest välja. Tagasiteel läbi Velise ja 
Valgu korjati kokku ka teeäärtes nähtud 
praht. Samuti pakuti abi üksikule talguli-
sele, kes õnnetuna rassis Valgu tee ristis. 

“Tore päev oli. Hea, et ühtegi laipa ei 
leidnud, nagu Harjumaal juhtus. Kindlasti 
osaleksin järgmisel aastal, kui niisugune 
kampaania tuleks,” ei võtnud selle päeva 
kogemused Triin Matsalul osalemissoovi 
ära. Ta jäi üldiselt rahule ka suure kam-
paania korraldusega. 

Teine Märjamaa valla lipujaam oli 
Velisemõisa külas, kuhu veeti ka Vigala 
vallast kogutud praht. Sinna toodi kon-
teiner alles esmaspäeval, sest pühapäeval 
ei leidunud piisavalt abilisi, kes oleksid 
saanud Velisemõisasse kotte peale viska-
ma minna.

Märjamaa noortekeskus suunati tööle 
Kernu valda. Juhataja Pille Rokk ütles, 
et seal oli nii palju abilisi ja osa töid oli 
juba eelnevalt tehtud, nii et polnud mi-
dagi koristada. Koordinaator suunas nad 
siis järgmisse kohta, ühele lõkkeasemele, 
kust tuli välja aastate ladestus. 

“Tore päev oli. See oli nii lahe ette-

võtmine. Tundsime kõik, et tegutseme 
ülla eesmärgi nimel,” vahendas Pille 
Rokk. Ta märkis ainsa miinusena, et töö-
paika suunav kaart ei näidanud kõiki väi-
kesi teid, aga kuna kaasas oli ka Regio 
Atlas, siis peeti koordinaatoriga sidet ja 
leiti õige koht üles. 

Piret Linnamägi andis teada, et Var-
bola-kandi inimesed ei 
olnud küll kampaaniaga 
seotud – enne said talgu-
liste kohad täis, kuid Var-
bolas ja Vardil koristasid 
koduümbrust nemadki. 
“Ei saa aru inimesest, kes 
veab musta prügikotiga 
puulehed metsa alla,” 
imestas Linnamägi. Aga 
see biolagunev kraam oli 
suhteliselt süütu kraam 
muu sodiga võrreldes. 

Vallavalitsuse kesk-
konnaspetsialist Mati 
Erik avaldas lootust, et 
ehk jääb pärast koristus-
kampaaniat vähemaks 
neid, kes oma prügi 
metsa viivad. Ta nentis, 
et vald peab karmimaks 
muutuma ka nende su-
vilaomanike suhtes, kes 
kinnitavad, et neil suvilas 
prügi ei teki. Mitmedki 
korraldatud jäätmeveost 
vabastuse saanud inime-
sed on öelnud, et nad ei 
kasuta oma suvekodusid 
pidevalt, kuid tegelikult 
elatakse seal ja siis tekib 
ka prügi. 

Reet Saar

Käsitööpäevad pakkusid 
elamusi kõigile meeltele
25. ja 26. aprillil toimusid Põlva Kultuu-
rikeskuses XIII Eesti käsitööpäevad. 

Raplamaa käsitöötegijaid ühendav 
seltsing Süstik osales aasta käsitööini-
meste tippsündmusel väikese esindusega. 
Märjamaa valda esindasid sel üritusel 
Riina Paisu, Õnne Kivastik, Ester Raav 
ja allakirjutanu. Kahe päeva sisse mahtus 
hulk põnevaid näitusi: teeneka käsitöö-
õpetaja, pärandihoidja ja Põlvamaa elutöö 
preemia laureaadi Heli Raidla isiknäitus, 
Soome vanad tikandid, sepatööd, puidu-
tööd ja rahvuslike ornamentidega kaunis-
tatud tänapäevased rõivad. Huvilised said 
teadmisi Põlva kandi rahvarõivastest, 
esemetest rahvakultuuris ning Setu tikan-
di eripärast. Avatud olid töötoad, milles 
osavõtjad kaasa tegid. Meisterdada sai 
kõlapille, punuda korve, õppida Setu ti-
kandit, tülltikandit, Lõuna-Eesti särgi ti-
kandit, võrkpitsi, Setu pitsi, laastumaali, 
viltimist. Toimus maakondade infolaat, 
kus iga esindatud maakonna käsitöö-
meistrid tutvustasid ja müüsid oma kä-
sitööd. Reede õhtul üllatasid korraldajad 
külalisi toreda kontserdiga ja roogadega 
rahvuslikust köögist. Väärt elamusi jagus 
kõikidele meeltele.

Eve Burmeister

Hansapanga 
Märjamaa kontori 

uued tööajad 
alates 26. maist:

E-R 9-16.30
L,P suletud

AS ADAM Bd otsib Märjamaal 
asuvasse tootmis- ja laohoonesse 

LAojuHAtAjAt/-HoiDjAt

Eeldame: 
täpsust, vastutusvõimet, riigikeele 
oskust, arvuti kasutamise oskust.

Kasuks tuleb eelnev laotöö kogemus.

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

Saunamees OÜ otsib 

E-KAtEGooRiA 
AutojuHti. 

5030300

Lipujaama tähistasid õhupallid ja 
tuttava kujundusega lipuke. 
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Märjamaa
Valla
valitsuse 
istung  
22. aprillil

Haridus- ja kultuurivaldkond
1. Märjamaa gümnaasiumi, Haimre 

põhikooli ja Varbola kooli direktor ning 
Sipa lasteaia-algkooli juhataja esitasid 
taotluse õppetööst vabastamiseks 2. mail, 
aluseks õppetöö alustamine 1. septembril 
2007, mis oli laupäev. – Anda nõusolek

2. Kinnitati inimesed, keda tunnusta-
takse Märjamaa valla tänukirjaga seoses 
Pillerpalli lasteaia 35. aastapäevaga.

Seoses Märjamaa puhkpillimuusika 
100. aastapäevaga tunnustada valla tä-
nukirjaga aastapäevaüritusel osalevaid 
külalisorkestreid.

Majandusosakonna küsimused
Maa ja omandireform
1. Kinnistu nime ja maa sihtotstarbe 

määramine. 
2. Vabade põllumajandusmaade kasu-

tusvaldusesse taotlejate nimekirjad.

Ehitus 
1. Anti kirjalik nõusolek: väikeehiti-

se (saun, puukuur) püstitamine aadressil 
Jõekalda, Russalu küla ja Nurme, Sipa 
küla. 

2. Ehitusloa väljaandmine: Nahkru 
elamu osaline lammutamine Velisemõisa 
külas; Manni elamu rekonstrueerimine 
Sulu külas; Nurme suvemaja Sipa külas.

3. Anda välja projekteerimise tingi-
mused: elamu ja kahe abihoone projek-
teerimine Sipa külas aadressidel Lõoke-
se, Metsaääre, ja Niidu. 

4. Korraldada hange Märjamaa güm-
naasiumi aula ja koridori renoveerimi-
seks. Pakkumiste esitamine 15.05.2008 

kell 11, avamine samal kuupäeval kell 
11.05. Hankelepingu täitmise tähtaeg 
15.08.2008. 

5. Märjamaa alevi tänavate (Kuusiku, 
Koidu, Metsa, Lauluväljaku, Männiku) 
asfaltkatte ehitus. 

Majandusosakonna juhataja Margus 
Vaher tutvustas pakkumise kutse doku-
mente ja tänavate lõikes vallapoolset fi-
nantseerimisvajadust.

Vallavalitsuse liikmete ettepanek: es-
malt vaja selgeks teha, milliseid tänavaid 
suudame 2008. aastal taastada, millised 
viia asfaltkatte alla, millised katta bituu-
menmakadamiga, millistel jätkuvad tööd 
2009. aastal. Tänavad paketeerida ja kor-
raldada üks ühine hange.

5. mail teha majandusosakonna sise-
ne eeltöö tänavate renoveerimise osas, 
5. mail kutsuda kokku ka teedekomisjon 
ning jätkata arutelu tehtud eeltöö põhjal. 
Arutelu tulemused esitada 6. mai valla-
valitsusele. 

6. Kuulutada välja hange Märja-
maa valla Tolli küla Pargi sotsiaalmaja 
veevarustuse ja kanalisatsioonitrasside 
ehituseks. Pakkumiste esitamise täht-
aeg 26.05.2008 kell 16, avamine kell 
16.05. Hankelepingu täitmise tähtaeg 
18.07.2008. Pakkumiste avamise komis-
jon: Gaili Ilisson, Maigi Linna, Helgi 
Tammaru, Margus Vaher, kontaktisikuks 
M. Vaher.

7. Korraldada pakkumine Märja-
maa valla teede, tänavate ja platside 
pühkimiseks. Pakkumiste esitamise täht-
aeg 12.05.2008 kell 16, avamine kell 
16.05. Hankelepingu täitmise tähtaeg 
30.05.2008. 

Pakkumiste avamiseks moodustada 
komisjon: Gaili Ilisson, Maigi Linna, 
Margus Vaher, Mati Erik. Kontaktisik M. 
Vaher. 

Keskkond
1. Anda kooskõlastus Balteco Mööbel 

OÜ välisõhu saasteloa taotlusele. 

2. Hinnapakkumiste kinnitamine.
1) Rapla teed OÜ esitas hinnapakku-

mise Märjamaa valla teedel ja tänavatel 
aukude lappimiseks bituumeni ja kruus-
killustikuga, kogumaksumus 106 200 
krooni, hankelepingu täitmise tähtaeg 
16.05.2008.

2) Rapla Teed OÜ esitas hinnapak-
kumise 64 kohanimetähise paigaldami-
seks, pakkumuse kogumaksumus 62 682 
krooni, hankelepingu täitmise tähtaeg 
20.06.2008. 

3) Veski külas Velise-Keskküla teel 
oleva TORNI truubi remondi hinnapak-
kumise esitasid: TÜ E.T.Sild, pakkumine 
27 387 krooni; Timberston Ehitus OÜ, 
(29 500 kr) ja Van Mar OÜ (49 099.80 
krooni). Kinnitada edukaks pakkujaks 
TÜ E.T.Sild. 

Õigusosakonnal sõlmida tööde teos-
tajaga hankeleping.

3. OÜ Orgita Põld palub peremehe-
tu ehitisena arvele võtta Haimre külas 
Haimre lauda kinnistu sees paikneva ehi-
tise, mis on väga halvas seisukorras. OÜ 
Orgita Põld on nõus edaspidi nimetatud 
ehitise lammutama. Haimre lauda kinnis-
tule rajab OÜ Orgita Põld robotlüpsisüs-
teemiga lauda, mida soovitakse edaspidi 
eksponeerida, mistõttu on kinnistu hea 
väljanägemine vajalik. - Taotlus jätta me-
netlusse.

4. “Teeme ära 2008” kampaania raa-
mes koristavad Märjamaa gümnaasiumi 
õpilased 2. mail prügi alevi teede ja täna-
vate äärest ning parkidest. 

 
Rahandusküsimused
1. Valgu põhikooli hoolekogu 

10.04.2008 pöördumise arutelu.
Küsimus oli arutusel 22.04 valla-

valitsuses, kus otsustati, et hoolekogu 
koolituskulud kaetakse kooli eelarvest, 
lisavahendeid enne ei eraldata, kui eelar-
ves olevad vahendid on kulutatud. Koo-
lidirektor keeldus arvet viseerimast ning 
ei nõustunud kooli eelarvest maksma. 
Koolitusel osalenud hoolekogu liikmed 
maksid ise koolituse eest, nüüd soovivad 
kulutuste hüvitamist.

2) Valgu PK hoolekogu palub planee-
rida järgmise aasta eelarvesse vahendid 
valla haridustöötajate tööle- ja kojusõidu 
kompenseerimiseks vastavalt kehtivale 
seadusandlusele, et sellega tagada valla 
haridustöötajate kaadri püsivus. Võima-
lusel palub Valgu PK hoolekogu esimees 
osaleda antud küsimuse arutelul täienda-
vate selgitustega.

Esitatud taotluste arutelu jätkata 5.05 
kell 16 vallavalitsuses, kus 
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osalevad Eero Plamus, Vil-
lu Karu, Lea Laurits, Tõnu 

Mesila, Marge Järvi, Virve Kristal. 
2. Laukna lasteaia-algkooli hoole-

kogu 18.04.2008 taotluse arutelu.
Taotletakse projekti alusel Hollandi 

heategevusfondist Päikeselill vahendeid 
summas 99 956 krooni, vajalik on valla 
kaasfinantseerimine 20 000 krooni suu-
ruses summas. – Projekti rahastamise 
korral nõustume kaasfinantseerimisega 
soovitud ulatuses.

3.Eraldada reservfondist 4800 kroo-
ni Cesvaine Muusika- ja Kunstikooli 
delegatsiooni vastuvõtukuludeks, kes 
külastas meie muusika- ja kunstikooli 
18.–19.04.

Eraldada 27 200 krooni majandus-
osakonnale uue paljundusmasina-printeri 
ostmiseks.

4. Kinnitati Märjamaa vallale 
2008. a I kvartalis laekunud sihtotstarbe-
liste eraldiste lisaeelarve.

5. Pearaamatupidaja Enna Ots tutvus-
tas Märjamaa valla OÜ Orgita Elamu, 
OÜ Märjamaa Vesi ja Märjamaa Haigla 
AS 2007. a majandusaasta aruandeid.

Kinnitada esitatud kujul. Valla 2007. 
aasta majandusaasta aruanne esitada kin-
nitamiseks maikuu vallavolikogule.

Sotsiaalküsimused
1. Hooldaja määratakse ühele raske 

puudega isikule.
2. Hooldajatoetuse maksmine.
3. Hooldamise ja hooldajatoetuse 

maksmise lõpetamine.
4. Hooldajatoetuse maksmise piken-

damine.
5. Hooldajatoetuse maksmise muut-

mine.
6. Täiendava toetuse maksmine puue-

tega inimestele esitatud taotluste alusel 
(ravimid, transpordi hüvitamine, korteri 
kohandamiskulud puudega inimesele).

7. Toetuse maksmine valla eelarvelis-
test vahenditest (toimetuleku tagamine). 

8. Maksta täiendavat sotsiaaltoetust 
toimetulekutoetuse vahenditest.

9. Jooksvad küsimused.
1) Kuuda sotsiaalmajas küttekehad 

amortiseerunud, küttekolded vaja korda 
teha, alustada hanke ettevalmistamisega, 
vahendid toimetulekuvahenditest sotsiaal-
teenuse arendamiseks.

2) Valla juubilaride õnnitluskaardi ku-
jundaja on Märjamaa Muusika- ja kuns-
tikooli õpilane Diana Ossipova, tänuks 
tehtud töö eest tunnustada teda Märjamaa 

valla tänukirjaga.
3) Otsustati toetada ainult õpilaste 

Eesti-siseseid eksursioone ja lõpuüritusi.

Õigusosakonna küsimused 
1. Märjamaa vallavolikogu tunnis-

tas 22.04.2008 otsusega nr 181 pereme-
hetuteks ehitisteks: Orgita külas asuva 
kartulihoidla, Paeküla külas Joosva ar-
teesiakaevu ja Märjamaa alevis Uus t 2a 
autoremonditöökoja. Vaja alustada et-
tevalmistusi hoonete ja rajatiste mõõdis-
tamiseks, hindamiseks ja kandmiseks 
ehitisregistrisse.

2. Pärandvarana hoiustatud raha väl-
jamaksmine pärijatele.

3. Loodna mõisa ait-kuivati müügist.
Lauri Buntseli poolt telliti ekspertar-

vamus Loodna mõisa ait-kuivati kinnistu 
turuväärtuse saamiseks, hinnatud turu-
väärtus 70 000 krooni. Eksperthinnangu 
koostas AS Tõnisson Kinnisvara. 

Esitada seisukoha võtmiseks vallavo-
likogu majandus- ja eelarvekomisjonile 
ja maikuu vallavolikogule.

4. Hinnapakkumised lasteaed Midri-
maa mööblile võttis Midrimaa juhataja 
Elve Toome. Tunnistada edukaks OÜ 
Varvo (pakkumine esitatud 12 madratsi-
le ja ühele tagaseina riiulile, kogumak-
sumus 17 747.20 krooni) ja Akko Wood 
OÜ(pakkumine esitatud 24 lastetoolile, 
kuuele kolmekohalisele sahtelvoodile, 
kuuele neljakohalisele sahtelvoodile ja 
kahele teisaldatavale raamaturiiulile, ko-
gumaksumus 96 819 krooni).

Sõlmida leping edukate pakkujatega. 
5. Lihtmenetluses hanke “Mööbli 

ostmine valla lasteaedadele” väljakuu-
lutamine. Pakkumiste esitamise tähtaeg 
19.05.2008 kell 10, avamine samal kuu-
päeval kell 10.05.

Hanke eest vastutab Tõnu Mesila. 
Pakkumiste avamise komisjon: Tõnu 
Mesila, Gaili Ilisson, Maigi Linna, Ants 
Riismaa.

6. Anda nõusolek lasteaed Pillerpall 
juhatajale Ene Mätasele pakkumuse esi-
tamise ettepaneku tegemiseks mööblit 
tootvatele firmadele. Eduka pakkumuse 
kinnitab Märjamaa vallavalitsus.

7. Jurist Maigi Linna tutvustas hanke 
dokumente pikaajalise laenu võtmiseks 
investeeringute katteks. Finantseerija 
leidmiseks algatada riigihanke avatud 
pakkumismenetlus, pakkumiste esitami-
se tähtaeg 27.06.2008 kell 10, avamine 
samal kuupäeval kell 10.05. Määrata 
riigihanke eest vastutavaks vallavanem 
Eero Plamus.

Pakkumiste avamise komisjon Eero 
Plamus, Lea Laurits, Enna Ots, Maigi 
Linna.

Vallavanem
1. Saab alustada pinnaseveoga Orgi-

ta reoveepuhastite katmiseks pinnasega, 
vastav luba välja anda

2. Märjamaa vallale on eraldatud ka-
heksa mastivimplit väljaandmiseks kau-
nile kodule. Andmed esitada maavalitsu-
sele 2.maiks 2008. 

Detsembris 2007 selgitati välja ilu-
samate jõulukaunistustega kodud, kuid 
konkursi tulemused on siiani lõplikult 
vormistamata. Konkursside läbiviimine 
ja lõplike kokkuvõtete tegemine majan-
dusosakonna ülesannetes.

Vallasekretär 
1. Vallasekretär tutvustas ametitele-

fonilt jaanuarikuus võetud kõnede osas 
vaiete lahendamise hetkeseisu.

Algas 2008. aasta värvikampaania
AS JATS, ES Sadolin AS ja Märjamaa valla vaheline värvikampaania koostöö-

projekt on aastatega kujunenud edukaks ettevõtmiseks, mille tulemusel on 
paranenud Märjamaa valla välisilme. Kõik nimetatud pooled toetavad ka tänavu 

värvikampaaniat 10% ulatuses, misläbi ostja saab värvi kätte 30% soodsamalt. 

Soodsama ostu tegemiseks on esmalt vaja Märjamaa vallavalitsusest välja 
võtta värvipass. Selle saab kas ehitusspetsialisti Helgi Tammaru käest (Tehnika 

11 tuba 14, 489 8859, 5305 2423) või sekretäri juurest 
(tuba 21, 489 8851, 5661 4893). 

Välistöödeks mõeldud värv ostetakse välja JATSi ehitusmaterjalide kauplusest. 

tänavune värvikampaania kestab 1. maist kuni 30. septembrini. 
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Maadlusuudised
• 2. mail peeti Kehtnas kreeka-rooma 

maadlusvõistlused noortele. Märjamaa 
poistest sai Ardo Pajur kuni 10aastaste 
raskekaalus hõbemedali ja Kristo Kal-
jumaa kuni 9aastaste kehakaalus 32 kg 
pronksmedali. Meie poistel tuli seekord 
maadelda endast tunduvalt raskemate 
vastastega, Ardol koguni 20 kg raskema 
poisiga, aga medalid võideldi auga välja.

• 3. mail toimusid Tallinnas 53.  
Georg Lurichi mälestusvõistlused kree-
ka-rooma maadluses, kus osalesid seits-
me riigi maadlejad. Maadlusklubist Ju-
han võistlesid Eesti võistkonnas Margus 
Umda, Rait Thomberg ja Madis Sihi-
mets. 

Kõige paremini läks Raidil, kes saa-
vutas kehakaalus 96 kg esikoha. Eest-
lastest saavutas veel esikoha Alo Toom 
(Vändra SKP) 84 kg kehakaalus.

• Nädal varem võistlesid Eesti kuni 
20aastased matimehed Saksamaal tuge-
val Junior Cupil. MK Juhan liikmetest 
osales seal Madis Sihimets, kes saavutas 
8. koha.

• Samal ajal peeti Suure-Jaanis Ees-
ti meistrivõistlusi vabamaadluses kuni 
17aastastele noormeestele.

Maadlusklubi Juhan maadlejad võit-
sid nendelt võistlustelt kaks pronksme-
dalit: Jaan Kuusik kehakaalus 76 kg ja 
Indrek Pilv (100 kg). Marko Piir (85 kg) 
saavutas 5. koha (kõik V-Vigala) ja Mär-
jamaa valla maadleja Karl Robert Ruubel 
(46 kg) 6. koha.

Harri Koiduste

PiLtuuDiS

Nädalavahetusel lõppesid valla MV korv-
pallis. Alustas 8 ja lõpetas 6 meeskonda. 
Finaalis võitis võistkond LOX võistkon-
da PAKS tulemusega 45:39. III koha 
mängus alistas Stegerdoni meeskond 
Gümnaasiumi esinduse 53:31. Võistlus-

test täpsemalt weebisaidist www.marja-
maakorvpalliklubi.pri.ee

Võitnud meeskond LoX. Esireas 
vasakult Martin Pikani, Aivar Lok-
kota ja Kaur Heinaru, tagareas Keijo 
Valting, janno Vilde, Raimo Loel ja 
Aivar Hannus 

Kalle Kollini tekst ja foto

Valgu näiteringil oli 
esietendus
Valgu rahvamaja näitering M.O.T.T. sai 
30. aprillil maha täispika Ardi Liive-
se etendusega “Esmaspäev on hirmus 
päev”. 

“See oli meie jaoks suur väljakutse ja 
tõsine töö. Kui arvasime publikuks neli-

kümmend inimest, siis etenduse alguseks 
oli saalis üle kaheksakümne inimese. 
Näitering tänab kõiki, kes meid vaatama 
tulid ja meid lilledega meeles pidasid!” 
ütles lavastaja Mervi Vaarmann. 

Ta avaldas lootust, et publik jäi näh-
tuga rahule. Näitlejad leidsid, et töö läks 
korda, kuigi kindlasti on arenguruumi. 

Lavastust saab Varbola rahvamajas 
näha 10. mail kell 19.00. 

juHAn KALDE 100

7. mail täitub 100 aastat kunagise 
Märjamaa rajooni spordijuhi ja 
maadlustreeneri juhan Kalde 

sünnist. Selle tähtpäeva märki-
miseks korraldab maadlusklubi 

juhan maadlusvõistlused noortele. 
Võistlused peetakse Märjamaa 

Spordiklubi võimlas 7. mail 
algusega kell 12.00. 

MK juhan kutsub kõiki vana 
juhani õpilasi ja tuttavaid võistlusi 
vaatama, sest seal saab näha pilte 
juhanist ning tema tegemistest. 

Klubi on andnud välja raamatuke-
se spordimehe eluloost ja seda on 
võimalik väikese raha eest osta.

4. mai õhtul täpselt kell üheksa õhtul süt-
tisid üheaegselt Eestimaa seitsmes paigas 
lõkketuled. Nii ka Varbola linnusel, kus 
ettevõtmise korraldaja Helve Huttunen 
palus mul Nelja Kuninga Teed valgusta-
da. Tegimegi seda koos Varbola külava-
nema Maire Põhjalaga. 

Iidne linnus oli vaikne ning tulesüüta-
misele tulijaid kasinalt. Eks põhjuseks ka 
pühapäevaõhtu ning mõtted olid inimes-
tel juba algavas töönädalas. Kuigi algul 
oli plaan ka linnuse vallile lapiküünaldest 
tuledekett luua, tõmbas sellele kriipsu 
peale tuleohtlik periood looduses. Aga 
elav tuli tekitab alati hinges sooja tunde 
ja seda said need inimesed, kes linnusel 
olid, linnulaulu saatel nautida.

Loitsu tegemine ja rüütlite kaasamine 
üritusse on plaanis järgmisel aastal, mil 
Jüriöö ülestõusust möödub 666 aastat. 

Eks iga uus ettevõtmine vajab sisse-

töötamist, nii ka see Nelja Kuninga Tee 
projekt, mis järvamaalaste initsiatiivil 
käima lükati. Tee, mis on 160 kilomeetrit 
pikk ja kulgeb ohutult väiksemaid, kuid 
samas aastaringselt läbitavaid teid pidi, 
oleks tõesti toredaks matkamarsruudiks. 
Kuna Kuningate tee kulges ka Varbola 
linnusest mööda, siis tahaks nende nel-
ja kuninga peatumisest siin möödujate-
le märku anda. Ehk teeb mõni skulptor 
tulevaks aastaks valmis jalgu puhkavad 
puust kuningad. Mõtteid on palju, aga et 
see ainult mõttetasandile ei jääks, tuleb 
meeskond luua ning just Jüriöö ülestõusu 
aastapäeval ühiselt Raplamaal neis pai-
gus, mis Nelja Kuninga Teele jäid, vahva 
ühisüritus teha. 

Varbolas võeti antud ettevõtmist sel 
korral veel tagasihoidlikult. 

Piret Linnamägi

Varbola linnusel süttis tuli kuningatele
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Kultuuritöötajate kohtumine pakkus õlatunnet
KuLtuuRitÖÖtAjAtE 

VEStLuSRinG

Märjamaa valla rahvamajade töötajad on 
külastanud Valgu, Haimre ja Märjamaa 
rahvamaja ja tööjuttu puhunud. Seekord 
kutsus Varbola rahvamaja juhataja Piret 
Linnamägi kolleegid endale külla. Ta 
palus vestlusringi hiljuti maavalitsuse 
kultuuritöö peaspetsialisti asendajana 
alustanud Helle Nikonovi, Raplamaa 
rahvakultuurispetsialisti Irina Pärila ja 
Märjamaa vallavalitsuse haridus- ja kul-
tuurinõuniku Tõnu Mesila. Kuuldust tegi 
ülevaate Märjamaa Nädalalehe toimeta-
ja. 

Väikeste rahvamajade juhatajad on 
esitanud vallavalitsusele soovi, et koos-
seisu lisataks poole kohaga kunstilise 
juhi ametikoht, et suurendataks ringide 
juhtimiseks ettenähtud summat ja nõupi-
damistel on jutuks tulnud ka ettepanek, et 
juhatajate palgaastet tõstetaks. Praegu tu-
leb Valgus, Varbolas ja Haimres juhatajal 
üksi hakkama saada nii oma asutuse sisu-
lise kui majandusliku poole juhtimisega. 
Nad tunnevad, et tahaksid üritusi ette val-
mistades kellegagi eelnevalt nõu pidada, 
pidusid jm korraldades on vaja abijõudu. 
Seni seatakse kodused kuulaja rolli, abi-
listena on nad töösse haaratud nagunii. 

“3. juunil võetakse vallavalitsuses 
kokku kõikide lisakohtade taotlused ja 
pärast seda hakatakse kaaluma, kas saab 
mõne soovi juba sel aastal rahastada. Aga 
tõenäolisem on see siiski uuest aastast,” 
kommenteeris Tõnu Mesila. Valla palg-
aastmestik põhineb pedagoogide palka-
del, teiste ametikohtade tasustamist on 
sellest lähtuvalt süsteemi pandud ja ta-
sapisi palkasid järele aidatud. Riik tõstab 
alampalka ja ka õpetajate palkasid tem-
pos, mis ei luba kohalikul omavalitsusel 
ülejäänud töökohtade palgamäärasid soo-
vitult tõsta. Nii on spetsialistide palgad 
“jäänud jalgu” lihttöötajate omadele ja 
ka asutuste juhtide töötasud spetsialisti-
de omadele. Nõunik selgitas, et järgmisel 
aastal on plaan tegeleda asutuste juhtide 
palkadega.

Elavalt kulgenud vestlusringis tuli 
välja iga rahvamaja eripära ja erinevad 
soovid, mistõttu ühiseid tegutsemisreeg-
leid ja soovitusi pole võimalik anda. 
“Ärge puhuge pilli lõhki,” märkis Helle 
Nikonov, kui räägiti ületundide ja õhtuse 
tööaja tasustamisest. Irina Pärila soovitas 
kaardistada oma senise igapäevatöö, mis 

võimaldab paremini välja tuua juhataja ja 
taotletava kunstilise juhi ülesanded. Val-
gu ja Haimre juhataja tõid välja, et ne-
mad on majas kohal ka ringide proovide 
ajal, sest “taidlejad on sellega harjunud 
ja kuidas jätta maja omasoodu”, aga see 
viib tööpäeva väga pikaks. Pärila väitis, 
et kultuuritöö korraldus on inimeste har-
jumustes kinni, kuid juht ei peaks alati 
kohal olema. 

Rahvamajade rendihindade ühtlusta-
mist ei peetud vajalikuks, igal majal on 
need oma eripärast lähtuvalt välja kuju-
nenud. 

Kultuuritöötajad olid rahul, et Märja-
maa Nädalalehes saab väga operatiivselt 
ürituste teateid avaldada. Pärila soovitas 
rohkem kasutada ka Nädalise “Kuhu 
minna?” rubriigi sõbrahinnaga kuuluta-
mist, et info jõuaks veelgi kaugemale. 
Arutleti vajaduse üle, et ka Raplas võiks 
maavalitsuse ees olla üldkasutatav tea-
detetahvel, kuhu saaks üles panna oma 
ürituste plakateid. Ühtse kujundusega 
stendid võiksid olla ka vallas rahvamaja-
de juures. 

“Kas saate aru, kui tänuväärt tööd te 
teete! Kõige selle juures peate oskama 
hästi suhelda ja inimestele meeldima. 
Toetan teie tegemisi!” tunnustas Irina 
Pärila vestluskaaslasi. Helle Nikonov 
lisas, et sama võib öelda näiteks raama-

tukogu- või sotsiaaltöötajate kohta. Kuid 
erinevalt näiteks raamatukogundusest, on 
Pärila sõnul kultuuritööd korraldav sea-
dus ikka väljatöötamisel.

 “See on Märjamaa valla õnn ja õnne-
tus, et siin on nii palju ringe ja rahvama-
ju,” nentis Irina Pärila. “Võrreldes Eestis 
end paljude teistega, pole meil põhjust 

Valgu rahvamaja juhataja Mervi Vaarmann, tema Haimre kolleeg Eha Kal
jusaar, maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialisti asendaja Helle Nikonov, 
Märjamaa rahvamaja töötajad Ene Klaus ja Kairi Kõvamees ja Varbola 
rahvamaja juhataja Piret Linnamägi. 

Mullust vabaõhulavastust Varbola 
linnusel meenutab Varbola rahva
maja fuajees ukse kohale pandud 
mask. Reet Saare fotod
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kurta,” kinnitas Ene Klaus 
Märjamaa rahvamajast. 

Suurenenud on valla kultuuritöötajate 
omavaheline koostöö. Märjamaa pool 
kutsus üles: haarake meid veel rohkem 
oma tegemistesse kaasa, meie oleme 
ametis ju kolmekesi. 

Kultuuritöötajad tunnustasid Märja-
maa vallavalitsust, kes on mõistev part-
ner. Ka Tõnu Mesila märkis, et seni pole 
küll kurtma tuldud, et kultuuritöötajad 
ei tee midagi. Naised olid ise väga rahul 
selle üle, kui pärast kordaläinud üritust 
tullakse tänama, see annab uut jõudu jät-
kata. 

Arutelu kokku võttes tõdes Helle 

Nikonov: “Tore, et täna ei mindud väga 
isiklikuks, kuid samas sai auru välja las-
ta. See kohtumine andis õlatunnet. Hari-
dus- ja kultuurinõunik oli probleemidega 
kursis ja ei jaganud tühje lubadusi.”

Irina Pärila avaldas heameelt, et kol-
leegid said omavahel rääkida, said kinni-
tust oma tegemiste õigsusele ja tuli sel-
gelt välja, et vallavalitsus hindab nende 
tööd. 

Haimre rahvamaja juhataja Eha Kal-
jusaar ütles: “Niisugused ringkäigud ja 
arutelud on väga kasulikud. Need aitavad 
kasvõi oma toimetustele kinnitust saa-
da.” 

 “Tänases vestluses puudutasime tee-

masid, mille kallal töötame. Kipun ehk 
lubadusi ette andma, aga usun, et soovi-
tud küsimused leiavad lahenduse,” ütles 
kultuuri- ja haridusnõunik Tõnu Mesila. 
Positiivsena kõlas nõuniku tõdemus, et 
tema jaoks selles vestluses midagi uut 
ei olnud – kultuuritöötajad annavad oma 
mõtetest, soovidest ja probleemidest talle 
pidevalt teada. 

Helle Nikonov pakkus välja, et edas-
pidi võiks maakonnas kultuuritöötajaid 
just piirkonniti kokku võtta – paljudes 
valdades on ju vaid üks rahvamaja. Kogu 
maakonda haarav vestlusring muutuks 
tema arvates liiga suureks suminaks.

Reet Saar

Väikesed muumid õppisid otse loodusest
oLEn oSA LooDuSESt

“Lapsed peaksid õppima armastama ja 
hindama loodust ning parim viis selleks 
on looduses viibimine. Sellel on tohutu 
tähendus nende kasvatuses. Igal nädalal 
peaks õpetaja koos lastega tegema õppe-
käigu metsa ja põldudele. Õpetaja ülesan-
ne pole niivõrd vahetult mõjutada kui pi-
gem lastes uudishimu ja loodusetundmist 
õhutada. Teadmised loodusest peaksid 
tuginema kogemusele, raamatutest õppi-
mine annab palju õõnsama teadmise”. 

Nendest F.W.A. Fröbeli mõtetest läh-
tusid Muumi lasteaia töötajad, kui asusid 
plaanima projekti “Olen osa loodusest”. 
Kaheksa lasteaiapäeva jooksul püüdsime 
innustada lapsi ümbritseva maailma eri-
nevusi märkama, küsimusi esitama, neile 
vastuseid leidma, märgatust ja kogetust 
järeldusi tegema ning õpitut igapäeva-
elus kasutama. Erinevate kogemuste 
pakkumiseks kavandasime igapäevastele 
tegevustele lisaks mitmeid õppekäike ja 
–ekskursioone. 

Esimene sõit viis meid Laagrisse, kus 
ühe hoone ees lehvis valge lipp tekstiga 
“Lahe Roos”. Lapsed said teada, kuidas 
kasvuhoones kasvatatakse, korjatakse, 
pakitakse eri värvi ja sorti roose ning üle 
Eesti autodega lillepoodi laiali veetakse. 
Peale selle, et ninad nuusutasid mõnuga 
lillelõhna ja silmad imetlesid erinevate 
sortide ilu, sai iga osaleja kaasa kümne-
õielise roosikimbu. Laste emade-isade 
meeldivalt üllatunud näod, õhtul lastele 
järele tulles, ei lähe niipea meelest!

Järgmine põnev reis viis lapsed eks-
kursioonile Alemale. Turbaraba ja dend-
ropargi põhjalikumaks uurimiseks oli 
appi palutud metsamees Taavi Ehrpais. 

Mööda laudteed rabasse minemine oli 
lastele juba elamus omaette. Nägime 
ääretut turbavälja ja suuri turbamägesid. 
Lapsed said teada, kuidas turvast toode-
takse, millised masinad rabas töötavad ja 
milleks turvast kasutatakse. Dendropargi 
liigirohkus pakkus avastamisrõõmu nii 
lastele kui õpetajatele. 

Muistse Varbola linnuse külastami-
ne kuulub igal aastaajal lasteaia ürituste 
plaani. Seekord siis Muumitrollide rüh-
maga ja jalgratastel. Vastupidiselt täis-
kasvanute kartusele jätkus lastel kohale 
jõudes küllaga energiat looduse ja ehitiste 
uurimiseks, maastikumänguks, looduspil-

tide tegemiseks ja grillimiseks. Suur tänu 
vanematele, kes meid ideede elluviimisel 
jätkuvalt usaldavad ja toetavad!

Muumipõnnide rühm käis oma rüh-
makaaslase Raidi kodu juures asuva jõe 
üleujutust vaatamas. Jälgiti partide, kau-
ni luigepaari ja haigru toimetusi. Põnev 
oli uurida tiiki, selle taimestikku ja kalu. 
Ka lammaste ja hobuste nägemine pole 
enam sugugi igapäevane.

Kõige meeldejäävam oli kindlasti 
metsaistutamise päev. Vardi metskonna 
töötajate juhendamisel ning õpetajate ja 
laste kaasabil leidsid 600 väikest kuu-
seistikut endale uue elupaiga Vardi rabas. 
Töö polnud kerge, kuid saadi hindamatu 
elamus ja kogemus. Vastastikku tänuli-
kud olid nii suured kui väikesed. Aastaid 
kestnud meeldiva koostöö ja päikeselise 
metsapäeva lõpetasime siiski nukrate 
küsimustega: kas see päev jääb tõesti vii-
maseks? Kui pole enam kohalikke metsa-
mehi ja -naisi, kes aitavad tulevikus meie 
lastel ja õpetajatel loodusega nii vahetut 
kontakti leida? Kahjuks puudutab maa-
eluvaenulik reformimine ja metskondade 
kontorite sulgemine valuliselt ka Vardi 
metskonda. 

Projekti lõpuks kogesime veelkord, 
kuidas looduskeskkond meie ümber pa-
kub nägemismuljeid, lõhnu, liikumisi, 
töid, helisid ja kujusid, köites laste meeli 
niisugusel moel, mida ükski teine kesk-
kond ei suuda. Täname teid abi eest: 
Merle Lahe Roosist, Kertu Elfenbein, 
Kalle Teekivi, Taavi Ehrpais ja Vardi 
metskonna pere. Teie abiga võib lugeda 
projekti kordaläinuks!

Lea Rau

JanRain sai nälkjaga sõbraks. 
Lea Rau foto
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Varbola Jüriööjooksul osales ka jaapanlanna
traditsioonilisest Varbola jüriöö jook-
sust on 15 aasta jooksul pea pooltuhat 
jooksjat 4,2 km pikkusele rajale lähe-
tatud. tänavu suundus Varbola rahva-
maja eest iidsele linnusele 36 suuremat 
ja väiksemat jooksuhuvilist. 

Enim osavõtjaid oli 22–40aastaste 
meeste ja 13–22aastaste neidude seas. 
Üllatavalt palju oli rajal ka veteranide 
klassis võistlevaid mehi. Kui eelnevail 
aastail on jooksurajal olnud kõige roh-
kem kohalikke, siis sel korral oli sport-
lasi nii Tallinnast, Keilast, Jürilt, Sauelt, 
loomulikult Raplast ja naabervallast Nis-
sist. Vanim osaleja oli 67aastane sauela-
ne Riho Kilp, kes pälvis ka eriauhinna. 
Tema aeg 26.36,2 oli 13 minutit suurem 
üldvõitjast, 33aastasest Erko Õunapuust 
Vasalemmast. Erko on jooksu võitnud ja 
rändkarika koju viinud juba neli korda. 
Tema järel lõpetas 40aastane Nissi sport-
lane Ain Kilk ajaga 13.42. Need kaks 
meest on rinda pistnud juba aastaid. Kol-
mandana jõudis finišisse kohalik mees 
Alo Säkk ajaga 14.56. Kiireim naine oli 
34aastane Vasalemmast pärit Küllike 
Zukker ajaga 21.14. 

Kiireim kuni 13aastaste poiste seas 
oli Rapla Vesiroosi gümnaasiumi õppur 
Ken Lill ajaga 21.09. Sama vanuseklassi 
tüdrukutest oli taas kiireim kohalik neiu 
Kaisa Elfenebein ajaga 18.37. Üle 13aas-
taste vanuste neidude seas läks esikoht 
sportlikust perekonnast pärit Rapla neiu 
Kerti Keskülale. Noorim osaleja oli 8aas-
tane Varbola koolipoiss Alois Saar ajaga 
26.30. Suurima aplausi teenis aga alles 
teist kuud Varbolas elav 26aastane jaa-
panlanna Keiko Masuda, kel kulus raja 
läbimiseks 31.15. Ta oli oma saavutuse 
üle väga õnnelik. Naisveteranide seas oli 
kiireim esmakordselt sellest jooksust osa-
võtnud 39aastane tallinlanna Kaja Vals, 
kel kulus raja läbimiseks 16.29. Staaži-
kuse rekordit pole suutnud Nissi naiselt 
Juta Lehtmelt keegi ära võtta – ta on kõik 
16 aastat jooksust osa võtnud. 

Üldkokkuvõttes võib jooksu korda-
läinuks pidada, kuid kripeldama jääb, et 
taaskord oli laste osavõtt jooksust kasin. 
Järgmisel aastal tahetakse päris pisikes-
tele linnuseõues korralda tillujooks ning 
nad võivad rada läbida kas üksi või koos 
lähedastega. Ja loomulikult saavad tubli-
mad auhinnad. 

Ka tänavu oli auhinnalaud rikkalik. 
Iga vanuseklassi kolm paremat said vää-
rikad auhinnad ning jooksu üldvõitja pär-

jati eraldi. Ka vanim ja noorim jooksja 
märgiti ära. Varbola tublimatele jooksja-
tele Eliisa ja Kaisa Elfenbeinile on rah-
vamaja poolt on neljane priipääse hooaja 
viimasele peole, Annely ja Simo Gubins-
ki saavad kuni aasta lõpuni Märjamaa 
vallavalitsuse poolt tasuta Märjamaa Nä-
dalalehe tellimuse. Magusa suutäie ning 
joogipoolise oli välja pannud Tõnisson 
ja Partnerid. Suure panuse ürituse kor-
daminekule andsid AS Balteco, Vardi 
metskond ja Kalev Meedia, Märjamaa 
Vallavalitsus ja Pajaka Puit.

Suurim tänu kuulus aga neile, kes 
kevadiselt kaunil pühapäeval jooksura-
jale tulid. Järgmisel aastal kohtume taas 
samal rajal ja siis on jooks pühendatud 
Jüriöö ülestõusu 666. aastapäevale. Var-
bola jooksust osavõtjad on kõigil aastatel 
tundnud heameelt ka selle üle, et kuna-
gi pole osavõtumaksu olnud ning kõiki 
rajal olnuid meeles peetakse. Tänu ka 
kohtunik Viivika Karvale, kes kõik ajad 
fikseeris. 

Piret Linnamägi

iga vanuseklassi kolm kiiremat
Kuni 13 a tüdrukud: Kaisa Elfenebein 

18.37; Merilin Karv 24.16 mõlemad Varbo-
last 

Kuni 13. a poisid: Ken Lill Rapla VG 
21.09; Klaus Erik Tihhonov Jüri 22.53; Alois 
Saar Varbola 26.30 

neiud 13–22 a: Kerti Kesküla Rapla 
Jooksuklubi 17.34; Liina Sinijärv Nissi vald 
19.53; Thea Kaljur Vardi 20.15

noormehed 13–22 a: Simo Gubinski 
Varbola 16.10; Indrek Tulp Kuimetsa 16.50; 
Märt Kuldmaa Varbola 17.53

naised alates 22 eluaastast: Küllike 
Zukker Vasalemma 21.14; Mari-Liis Kaljur 
Keila 22.05; Annely Gubinski Varbola 25.23.

Mehed alates 22 eluaastast: Erko Õuna-
puu Vasalemma 13.36 ( (rajarekord 13.00); 
Alo Säkk Varbola 14.56; Mart Tihhonov Jüri 
15.12

naised alates 36 eluaastast: Kaja Vals 
Tallinn 16.29; Juta Lehtme Nissi 21.51; Laine 
Sinijärv Nissi 33.43

Mehed üle 40 eluaasta: Ain Kilk Nissi 
13.42; Andrus Pajur Rapla Jooksuklubi 15.25; 
Jaan Kesküla Rapla Jooksuklubi 15.47 

CHB Kindlustusmaakler 
aitab teil leida parima 
kindlustuspakkumise.

Terje Marrandi 
489 0463, 509 1823 

terje@chb.ee

Pärnu mnt 13 Märjamaa 
kolmas korrus 

Firma müüb Vändras bituumen 
katusekattematerjali 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

Esimest korda osales Jüriööjook
sul jaapanlanna Keiko Masuda. 
Piret Linnamägi foto 
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Märjamaa puhkpilliorkestrite sajandilugu
tõnu Mesila

VAnAD FotoD

järgmisel nädalal tähistame Märja-
maa puhkpillimuusika sajandat aas-
tapäeva. Siin teeme tutvust ajalooga.  
Vt ka aastapäevaürituste kava lk 11. 

 
1908. aastal asutati Märjamaa pa-

sunakoor ehk puhkpilliorkester. or-
kestrile kinkis pillid (Vana-)Märjamaa 
mõisahärra Max von Drögemüller 
– tollasel Märjamaal mitmeid kultuu-
ri- ja haridusüritusi toetanud mees 
(vallakoolimaja Sipa tee ääres, pritsi-
meeste selts). 

Albert Mollart-Murre mälestuste ko-
haselt olevat vallakirjutaja Jaan Roots-
feldt (enamiku rahvusliku ärkamise üri-
tuste algataja) olnud see mees, kes sai 
mõisnikult sada rubla, ostis selle eest 
esimesed pillid, leidis mängijad ja orga-
niseeris algse orkestri. Proovis isegi vast-
loodud orkestris alti (kõige lihtsam pill) 
mängida, kuid suurema eduta (nagu ka 
eelnevates ja järgnevates ettevõtmistes). 
Sai mingi hääle sisse, kuid sekundilööki 
kuidagi õigeks ajaks ei saanud. Orkest-
rijuht õpetas, et oota bassilöök ära ja 
siis puhu. Aga ikka ei saanud hakkama. 
Hoopis tegi ettepaneku : “Las bass lööb 
varem!”

Orkestri tegelikuks juhiks sai ratsasan-
darmite (strasnikute) jaoülem Aleksander 
Kalle. Orkestri esimeses koosseisus män-
gisid juba nimetatud Aleksander Kalle (I 
kornet), Mihkel Enno (II alt), Hans Möl-
dermann (I alt), Karl Ree (I tenor), Mart 
Riidebach (bariton), Jaan Silm (kornet), 
Karl Smidt (I bass), Karl Särmann (II 
kornet), Jaan Tammeson (klarnet) ja Jüri 
Tammeson (II bass). 

Kõik mehed, va A. Kalle ja kontori-
ametnikust M. Enno, olid taluperemehed, 
kes käisid Märjamaal proovides kuni 15 
km kauguselt: Kõrvetaguselt, Paekülast, 
Tollilt, Sõtkest ja Paekülast. Harjutamas 
käidi kas tollases vallamajas Veski täna-
val või Uuemõisa talus, mille peremeheks 
oli M. Riidebach. 

Esimesed palad, millega esineti, olid 
avamäng “Mignonette”, romansid “Koidi-
kul”, “Lähete”, “Valge anotšija”, mar-
sid “Eldorado”, “Kahe peaga kotka all”, 
“Kodumaa igatsus”, tantsulugudeks val-
sid (“Lainetel”) ja polkad (“Kitajankad”, 
“Hilja vaatad”) ning igasugused muud 

selleaegsed lood, mille noote oli võima-
lik saada: “Kevade ärkamine”, “Kuld-
rannake”, “Kallis Mari” “Kohanotska”, 
“Karobatska” ... 

Esimene koosseis tegutses muutuma-
tuna 1910. aastani. Siis asutati Märjamaal 
esimene organisatsioon – põllumeeste 
selts, mis võttis olemasolevad koorid, sh 
pasunakoori oma ‘tiiva alla’. Orkestriga 
liitusid siis uute mängijatena Artur ja Ru-
dolf Rahuoja, Albert Ojasson ning keegi 
Ulrich. Selles koosseisus püsiti 1914. 
aastani, I maailmasõja ja järgnenud se-
gaste aegade alguseni. Enne seda, 1911. 
ja 1912. aasta suvel korraldas Märjamaa 
Põllumeeste Selts esimese ja teise laulu-
päeva, kus orkester sai piirkonna teiste 
orkestritega üheskoos mängida ja mis 
olid tollase orkestri tipphetked.

Kui algas Esimene maailmasõda, 
mobiliseeriti enamus orkestriliikmetest 
sõtta. Nii läks R. Rahuoja sõtta 1916., 
tema vend A. Rahuoja 1918. aastal. Or-
kestri elu jäi muidugi soiku. Kõige tipuks 
viisid sakslased alevikust lahkudes kõik 
pillid kaasa. Maailmasõjale järgnesid 
Tsaari-Venemaa krahh ja Vabadussõda 
– rahutud ajad kestsid 1920. aastani. Siis 
saabus Eestimaale rahu ja seltskondlikud 
organisatsioonid said taas alustada oma 
tegevust. Teiste hulgas äratati uuele elule 
Märjamaa pasunakoor, esimeseks eestve-
dajaks keegi Inkberg, ametilt sepp. 

Kuni uue orkestrijuhi saabumiseni 
(1930. a) jäänud ajavahemikust andmed 

puhkpillimuusika käekäigust Märjamaal 
puuduvad. 

On teada, et 1923. aastal asutati Mär-
jamaal lõpuks haridusselts. (Esimene kat-
se oli 1908. aastal, kuid vale asjaajamise 
tõttu sai selts tegutseda üksnes ühe päe-
va.) Põllumeeste seltsi juures tegutsenud 
kultuuriseltsid ja –ringid, sh puhkpilli-
orkester läksid üle Märjamaa Haridus-
seltsi alluvusse. Kuna seltsi asutajateks 
olid postiülem Mihkel Kabur, rätsep 
Albert Mollart-Murre ja vallakirjutaja 
A. Paiso, on alust arvata, et orkestriasju 
hakkas vedama aktiivne kultuuritegelane 
A.Mollart-Murre. Koos käidi koolima-
jas.

Teada on veel, et 1922. aastal moo-
dustati Haimre Noorerahva Ühing. Ühin-
gu raames asutas Kasti kooli õpetaja 
August Reinberg 1930. aastal seoses A. 
Kitzbergi ja J.Simmi laulumängu “Kos-
jasõit” lavastamisega kohaliku näiteringi 
poolt piirkonna huvilistest orkestri. Pilli-
meesteks hakkasid muusikalise etteval-
mistuseta, kuid tahtmist täis lihtsad kü-
lapoisid. Esimene ettevõtmine õnnestus 
ja nii jäädi ühingu juures tegutsema süm-
foniett-orkestrina. Taktikepi võttis üle 
ühingu esimees, orkestri I viiul, Arnold 
Andressen-Andressoo. Suurim koosseis 
oli 16 pillimeest. Põhiliselt viljeleti tant-
sumuusikat, kuid saadi hakkama ka kee-
rulisemate lugudega, anti isegi kontserte. 

järgneb

Märjamaa puhkpilliorkester 1908. aastal.
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tASuB tEADA

Kevadine koristusaeg peibutab tegut-
sema ka ilma tegevusloata metalli-
ärikaid, kes tegelevad mitmesuguste 
romude äraveo ja lammutusega, kuid 
võivad seejuures ohustada keskkonda.

järgneva selgituse kirjutas kesk-
konnaministeerium. 

“Nii ajakirjanduse kui ka muude ka-
nalite kaudu pakutakse praegu inimestele 
abi autoromude, elektroonikaromude ja 
vanametalli koristamiseks, kuid pahatihti 
on tegu ettevõtjatega, kel puuduvad sel-
liseks tegevuseks oskused ja luba,” ütles 
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakon-
na nõunik Kaili Kuusk. “Ühest küljest on 
koristamine tänuväärt ettevõtmine, kuid 
samas võib oskamatu tegutsemine tekita-
da keskkonnale korvamatut kahju.”

Näiteks ei ole nn mustalt tegutseva-
te ettevõtjate puhul teada, kuidas nad 
nii elektroonika- kui ka autoromudest 
eemaldavad ja kuhu toimetavad ohtlikke 
vedelikke ja ohtlikke osi ning muid ma-
terjale, mida vanametallina ei saa kok-
kuostupunktidesse üle anda. “Kui selline 
kraam satub metsa alla, siis võib see koht 
olla aastakümneteks saastatud ja loodus-
kooslus rikutud,” märkis Kuusk. Suure 
tõenäosusega on ka autokoormate kaupa 
metsa veetud rehvid just mitteametlike 
autolammutajate töö tagajärg.

Probleemtoodete (elektroonika- ja 
autoromud jmt) käitlejatel peab üldjuhul 
olema metallijäätmeluba ja ka ohtlike 
jäätmete käitluslitsents. “Kuid jäätmesea-
dus kohustab ka jäätmete üleandjat kont-
rollima, kas jäätmete vastuvõtja tegutseb 
seaduslikult,” märkis Kuusk. Tema sõnul 
eristab ametlikult tegutsevaid firmasid 

mitteametlikest reeglina see, et esimesed 
avalikustavad oma tegevust reklaamides 
nii oma nime kui ka kontaktandmed, kuid 
teised annavad endast teada vaid telefo-
ninumbri.

“Kui elanike postkastidesse pandud 
või ajalehtedes avaldatud kuulutustes on 
ainsaks kontaktiks mobiiltelefoni num-
ber, siis on põhjust selle “metalliärimehe” 
seaduslikus tegutsemises kahelda,” selgi-
tas Kuusk. Ta soovitas neil, kes soovivad 
metallijäätmetest vabaneda, teenusepak-
kujalt lisateavet küsida (nimi, lubade ole-
masolu jne). “Seadust rikub ju ka see, kes 
annab metallijäätmed üle ebaseaduslikule 
teenusepakkujale,” täpsustas Kuusk.

Seaduslikult tegutsevate jäätmekäit-
lejate kohta on info Keskkonnaministee-
riumi Info- ja Tehnokeskuse kodulehel 
(http://www.keskkonnainfo.ee/) keskkon-
nalubade infosüsteemis, kuid seda saab 
küsida ka maakonna keskkonnateenistus-
test.

Kuuse sõnul oleks keskkonna suhtes 
väga tänuväärt seegi, kui näiteks toimetu-
sed enne kuulutuse avaldamist kuulutaja 
käest küsiksid, kas tal on jäätmete kogu-
miseks vajalikud load ning avaldaksid 
kuulutuses lisaks telefoninumbrile muid 
kontaktandmeid, mille alusel saaksid jä-
relevalveinspektorid teenusepakkujate 
tegevust kontrollida. On ju ebaseaduslike 
jäätmekäitlejate puhul (nt nurgatagused 
romulad) tegu ka kõlvatu konkurentsiga 
keskkonnateadlike jäätmekäitlejate suh-
tes, kes on väljaõppele ja vajalikele sead-
metele kulutusi teinud.

Riikliku Autoregistri registrist kustu-
takse aastas 12 000–13 000 sõidukit, kuid 
paljud neist ei jõua lammutamiseks käit-
luslitsentsi omavatesse ettevõtetesse.

Romude äravedu ja lammutamine 
vajab oskusi ning luba

MÄRJAMAA 
AUTOTEENINDUS

Metsanurga 7a 

•  LUKKSEPATööD JA õLI  
 VAHETUS
•  REHVITööD JA REHVIDE MüüK
•  SILDADE REGULEERIMINE
•  AUTODIAGNOSTIKA
•  AUTODE KERE, KEEVITUS 

 JA VÄRVIMISTööD
•  ESIKLAASIDE MüüK JA 

 PAIGALDUS
 (sõidu, veoautod ja bussid)
•  KONDITSIONEERIDE 

 TÄITMINE
•  KINDLUSTUSKAHJUDE 

 KÄSITLEMINE KOHAPEAL 
 482 2572, 521 0489, 5646 0837

www.timberston.ee

Müüa detailplaneeringuga 
krundid Märjamaal:

Sihi tn 3a, 1622 m2, 
elamumaa, 400 000

Pärnu mnt 76a, 5279 m2 
ärimaa, 2 500 000

Pärnu mnt 76c, 8827 m2, 
ärimaa, 4 200 000

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

OÜ Uranos 502 9997, 
uranos@uranos.ee

Teenuselt pärit jalgrattur Janari-Joel 
Jõessar, kes õpib Audentese spordikoolis, 
saavutas Eesti meistrivõistluste 3. etapil 
Viljandis kriteeriumisõidus ülekaaluka 
esikoha M 18 vanuseklassis. 3. mail lin-
natänavail peetud võistlusel tuli läbida 
üheksa 2,8 km pikkust ringi. Raja muutis 
raskemaks 250 m pikkune munakivisillu-
tise lõik ja mäkketõusud. 

“Sõitsin pärast kolmandal ringil ol-
nud esimest vahefinišit teistel eest ära. 
See võit andis maanteesõidul taas kind-
lust,” jutustas Jõessar.

4. mail Viljandis toimunud Elioni 
võistlussarjas sai Jõessar 55 km pikkusel 
mägirattavõistlusel läti sportlase järel tei-
se koha. 

“Hooaeg algas paremini, aga vahe-
peal oli mõõnaaeg. See nädalavahetus 
läks taas hästi,” iseloomustas nooruk. 

5. mail sõitis ta Tšehimaale, kus mä-
gedes sõidetakse Rahutuuri viis etappi ja 
kohal on kõik M18 vanuseklassi tipud. 

“Oma võimalusi ma prognoosida 
ei oska,” ütles Jõessar. Eestist võistleb 
Rahutuuril kuus noorsportlast. 

Võidumees sõitis Rahutuurile
Alates 2004. aastast toimub MTÜ Aktii-
vikeskus organiseerimisel üritus LIBA-
HUNDI JÄLG. 2008. aasta seiklusrogaini 
I etapp toimub 10. mail Märjamaa valla 
territooriumil võistluskeskusega Märja-
maal.

Võistluse eesmärk on kuuetunnise 
kontrollaja jooksul koguda maksimaa-
lne punktisumma maastikul paiknevate 
kontrollpunktide (KP) läbimisest. Info ja 
võistluse kodulehekülg http://libahunt.
kutimuti.ee

Start kell 11, lõpetamise kontrollaeg 
kell 17. Märjamaa gümnaasiumi kõrval 
asuvaid turnimisredeleid ja atraktsioone 
kasutatakse võistluste käigus ühe mees-
konnaülesandena. Kasari jõel on kanuu-
ülesannete ja Sipa sillalt laskumisülesan-
de sooritamine. Tulge uudistama!
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KiRiKu tEAtED

EELK Märjamaa 
Maarja kogudus
Kolmapäev, 7. mai
7.30 Missa ehk jumalatee-
nistus armulauaga
19.00 Piiblitund. Film “Saalomon”. II osa
neljapäev, 8. mai
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
Reede, 9. mai
 7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
Laupäev, 10. mai
11.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
Pühapäev, 11. mai
11.00 NELIPÜHA missa ehk jumalateenis-
tus armulauaga. Laulab koguduse segakoor 
Mariema
15.00 Missa ehk jumalateenistus armulauaga 
Kuuda hooldekodus
Esmaspäev, 12. mai
 7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
18.00 Palvetund (kogudusemajas)
teisipäev, 13. mai
 7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga
15.00 Käsitööring (kogudusemajas)
Kolmapäev, 14. mai
7.30 Missa ehk jumalateenistus armulauaga

Mälestame 
lahkunuid

oskar Reeder
Salme Koitla

Marja Liivamägi
Elmar Kaljuma

tiit Sassi
Martin Veimann

Hilja Artel
Enn Paal

Erika Laiv
Elmar Link

Aleksander Valler

Märjamaal 
MANNI ÄRIDES 

laias valikus 
kevad-suvist kaupa.

Tule ostma! 

Suvistepüha laupäeval
10. mail algusega kell 14.00

XXi Suviste kiigepidu 
Sillaotsa kaasikus
Esinejad: Jõõprest, Audrust, 

Vana-Vigalast, Valgust, Tallinnast

Peo juht AVE SINIKAS 
Märjamaa gümnaasiumist.

Tasuta kiigepeole on oodatud 
hulgaliselt heatujulist rahvast.

E 12.05 kell 18.00 Märjamaa Puhk-
pilliorkestri avakontsert Märjamaa 
Gümnaasiumi aulas

K 14.05 kell 18.00 Rapla Maakonna 
Noorte Puhkpilliorkestri ning Tallinna 
Trammi- ja Trollibussikoondise Puhk-
pilliorkestri ühiskontsert Märjamaa 
keskväljakul

n 15.05 kell 18.00 Märjamaa Muusi-
ka- ja Kunstikooli ning Rapla Muu-
sikakooli puhkpilliõpilaste kontsert 
Märjamaa Gümnaasiumi aulas

R 16.05 kell 18.00 Vestlus puhkpilli-
orkestritest ja puhkpillimuusikast koos 
muusikanäidetega Märjamaa Gümnaa-
siumi aulas

L 17. mail kell 14.00 Eesti Politseior-
kestri kontsert Märjamaa keskväljakul

P 18.05 kell 14 Märjamaa Puhkpilli-
orkestri, Tallinna Sadama puhkpillior-
kestri ja Tapa linna orkestri ühiskont-
sert Märjamaa keskväljakul. 

NB! Vihmase ilma korral toimuvad 
kontserdid gümnaasiumi aulas. 

Keskväljakul mängivad orkestrid tule-
vase vallamaja Oru 2 treppidel. 

Sellega seoses suletakse liiklus maja 
ees kolmel päeval tund aega enne 
esinemisi kuni kontserdi lõpuni. 

Märjamaa vabakoguduses Pargi 
19 on 11. mail kell 17.00

EMADEPÄEVA 
KontSERt. 

Laulab ja muusikat teeb Tallinna 
Eelimi koguduse segaansambel. 

Ootame rohkelt osavõtjaid! 

Koht, kus kohtuvad sõbrad...

Haimre rahvamajas 
10. mail kell 20.30

KEVADPiDu
Kontsert

Esinevad rahvamaja taidlejad

tantsuks mängib Valdeko Pärnust

Pääse 50.-

haimre klubi

VARBoLA RAHVAMAjAS 
10. mail kell 19.00

 A.Liivese 

“ESMASPÄEV
 on

HiRMuS PÄEV”

näitemäng kahes vaatuses

Esitab Valgu rahvamaja
 näitering M.o.t.t.

Pilet 30 kr

Märjamaa Lihatööstus ostab igas 
vanuses veiseid ja lambaid lihaks. 

Samas vajame LiHuniKu ABi 
jA ABitÖÖLiSt. 

5037940 

100 AAStAt PuHKPiLLiMuuSiKAt 
MÄRjAMAAL

Puhkpillimuusika üritused 12.-18.05
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Märjamaa valla infoleht
toimetus 78304 Märjamaa tehnika 11 tuba 10, telefon 489 8842
toimetaja Reet Saar, 5306 5805, reet.saar@marjamaa.ee
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94: Salme Reintamm  6.05

93: Leida Linnamägi  8.05

87: Ellen Laurik  6.05

87: Linda Lepp   7.05

83: Albert Ruhno  7.05

82: Helmi Linnas  11.05

70: Heldur Silm  10.05

65: Maie Kalso   5.05

65: Kalev Sagor  6.05

65: Jüri Parnabas  8.05

65: Raivo Sepp  11.05

JANSEN REhvID
välja 2 Märjamaa

• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik tuntud 

firmade uusi ja kasutatud 
rehve

• Autode käsipesu, poleerimine, 
vahatamine

56 59 824
5650 5247

LiLLEKASVAtuStALLu 
VAjAtAKSE tÖÖLiSt.

5104590, 4827386

MÜÜK
Müüa alevis uuem kõigi mugavustega 
kahekordne kivimaja 160 m2, kinnistu 
1430 m2 kõrghaljastusega. 5663 7730

Müüa kartuleid. 
Soodne hind ja transport. 5695 7677

Müüa söögikartulit 2.50 kg. 5647 2137

Müüa 3toal krt Tehase 1. Hind 620 000. 
Kiire! 5624 3808

Müüa 2toal ahjuk krt Märjamaal Muru t. 
Hind 375 000.- Info 5560 5010

Müüa elamumaa Märjamaal: Oru 16, 
1191 m2; Niidupargi 12, 1998 m2 .  
Kontakt: Kristiina 512 2571

Müüa küttepuid. 5663 2968

Müüa voodrilauda, alates 85 kr/m2, 
Lava- ja saunavooder. Vedu. 5650 7888, 

Müüa Opel Kadeti varuosi, katuseluuk ja 
kärukonks. 5452 2449

MitMESuGuSt
EHITUSTÖÖD. Tel 5453 2599
 
Korterite remont, plaatimistööd, parketi 
paigaldus, boilerite puhastus, akende 
paigaldus. 5807 7955

Võtan alevis üürile korteri. 5287514 Aile

Üürile anda 1toal krt Märjamaal. 5646 0314

Tähtis ei ole aastate koorem, 
tähtis on see, et hing jääks nooreks.

Mati Murumets!
Õnnitleme juubeli puhul.

Sipa Ruhno pere vanad ja noored

MASSAAŽ
• klassikaline • tai • lümfi-, • kupu- 
Hind 100-325 krooni

BoDywRAPPinG 
(keha mähkimine) 

Hind 375-475 krooni
Naha struktuuri parandamine, tsellu-
liidi ja rasvkoe vähendamine, aine-
vahetuse ja lümfiringe kiirendamine, 
laienenud kapillaaride ja veenilaien-
dite ennetamine, keha ümbermõõtu-
de vähendamine.

SPRAyPÄEVituS 
alates 14. maist

Kogu keha 250.-, pool keha 150.-

Tule ja naudi!

Ilusalong Päiksejänku
Veski 6 Märjamaa, tel 489 0692

Müüa PuitBRiKEtti. 
Kohalevedu. 514 9745

PAKituD tuRBABRiKEtt 
kohaleveoga Märjamaal ja lähiümbruses. 

514 9745 

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


