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2. Geoloogilise uuringuloa taotlusele seisukoha andmine
3. Taelamäe krossiraja kinnistu tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Märjamaa Motoklubi
4. Hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimine
5. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
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Päevakorrapunkt 1
Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (MG tuletõkkeuksed)
Ettekandega esines H. Tammaru. Päästeameti 13.11.2013 kirja alusel on Märjamaa Vallavalitsus kohustatud
esitama hiljemalt 13.01.2014 Päästeametile hinnapakkumised ja ajagraafiku Märjamaa Gümnaasiumi
algklasside poolse evakuatsioonitrepikoja tuletõkkeuste paigaldamise kohta. Päästeamet lükkas 1000 eurose
sunniraha rakendamise edasi kuni 13.01.2014. Päästeamet leiab, et esmalt on vajalik 2013/2014 õppeaasta
talvisel koolivaheajal tuletõkkeuksega piirata suitsu ja tule levik esimeselt korruselt trepikotta ning suvisel
koolivaheajal hiljemalt 01.09.2014 paigaldada kõik vajalikud tuletõkkeuksed.
H. Tammaru: Kui me tuletõkkeuksi ei paigalda, siis tuleb tasuda sunniraha ning uksed tuleb niikuinii
paigaldada. MG võttis kolm hinnapakkumist. Parima pakkumise tegi Mivo Ehitus OÜ summas 10512,59 eurot.
Kell 15.05 saabus Ü. Olm.
Toimus arutelu.

1

Ettekandja vastas küsimustele. A. Rau küsis uste asukoha kohta.
H. Jõgisalu küsis, kas 13.11.13 kiri on Päästeametilt tuletõkkeuste kohta esimene.
H. Tammaru vastas, et ettekirjutus iseenesest on aastast 2011. Vald tegi nõutud tööd ära, kuid Päästeamet
leidis, et osaliselt on tööd siiski tegemata. Tekkis vaidlus ettekirjutuse sõnastuse tõlgendamise üle. Nüüd tulid
nad meile nii palju vastu, et lükkasid sunniraha sissenõudmise edasi.
U. Kristal: Kas Päästeamet on vallale trahvi ka teinud uste puudumise pärast?
H. Tammaru: Jah, 2000 eurot.
Otsustati: Toetada lepingu sõlmimist.
Päevakorrapunkt 2
Geoloogilise uuringuloa taotlusele seisukoha andmine
Ettekandega esines M. Erik, kes kõneles uuringu eesmärkidest ning uuringuga kaasnevatest tegevustest.
Orgita Dolomiiditooted OÜ taotleb geoloogilist uuringu luba Põlli külas asuva Orava II uuringuruumile, et
hinnata olemasoleva Orava kruusakarjääri teenindusmaa piires (pindalal 22,67 ha) lubjakivi mahtu ja kvaliteeti
ning täpsustada ehituskruusa aktiivse tarbevaru mahtu ja kvaliteeti. Geoloogilise uuringu teostaja on Mäebüroo
Nord OÜ. Uuringuluba taotletakse 3 aastaks.
Keskkonnaamet on Orgita Dolomiiditooted OÜ-le andnud 01.06.2005.a maavara kaevandamise loa Rapm-031
Orava kruusakarjääris, kehtivusega kuni 25.05.2015.a.
Orava kruusamaardla on kantud keskkonnaregistri maardlate nimistusse kohaliku tähtsusega maardlana.
Maardla põhimaavara on ehituskruus, kaasnev maavara on ehituslubjakivi.
Toimus arutelu.
*A.Rau soovis teada, kuidas on sel aastal laekunud maavara kaevandamisest saadav ressursimaks.
L. Laurits: Sel aastal väga hästi.
A. Rau: Kas 2014.a on midagi juurde ka prognoositud?
L. Laurits: Ei prognoosinud, sest see hea laekumine selgus peale seda kui eelarve oli juba menetlusse jõudnud.
Seda saab lisaeelarvega muuta.
L. Laurits märkis, et praegu on teadmata veel ka riigitoetus ja kui maavarade kaevadamiselt laekuv tasu vallale
suureneb, siis tõenäoliselt riigi toetus (tasandusfond) väheneb. Veel ei ole riigieelarvest saadava toetuse jaotus
teada. Rahandusministeeriumi kodulehel on üleval vaid prognoos.
M. Erik: Vallavalitsuse ettepanek on uuringuloa taotlust toetada.
*H. Jõgisalu soovis teada, millest tulenevalt arutab teemat majanduskomisjon, tegemist ei ole ju rahaliste
kohustustega.
M. Erik ja J. Liländer selgitasid, et vastavalt seadusele annab uuringuloa taotlusele arvamuse kohalik
omavalitsus, s.t volikogu.
(Selgitus: volikogu eelnõud peavad enne volikogu istungile jõudmist läbima vastava ala komisjoni. Märjamaa
vallas on keskkonnateemad majandus- ja eelarvekomisjoni pädevuses).
Otsustati: Nõustuda geoloogilise uuringu loa andmisega Orgita Dolomiiditooted OÜ-le
Orava II
uuringuruumis lubjakivi mahu ja kvaliteedi ning ehituskruusa aktiivse tarbevaru mahu ja kvaliteedi
täpsustamiseks.
Päevakorrapunkt 3
Taelamäe krossiraja kinnistu tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Märjamaa Motoklubi
Teemat tutvustas V. Karu: Taelamäe krossirada oli ka siiani kasutuses. Kasutas seda MTÜ Märjamaa
Motoklubi. Vahepeal juhtus seal selline asi, et seda MTÜ-d Märjamaa Motoklubi, kellele vald selle raja
kasutada andis, enam ei ole. Selle asemel on uus klubi, kuid sama nimega. Eestvedajad on uued. Vana klubi on
ametlikult registrist kustutatud ja loodud on uus MTÜ Märjamaa Motoklubi. Uus klubi soovib krossirada saada
enda kasutusse. Tegevus jääks toimuma samades piirides kui praegugi see krossirada on.
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Tegemist on vallale kuuluva kinnistuga.
U. Kristal viitas, et endisel klubil oli raja kasutamisega mingid probleemid – rahvas polnud rahul müraga jms.
V. Karu: Ma ei tea, palju seal rahvast oli, aga mina tean konkreetselt ühte kodanikku, kes oli Tallinnast maale
kolinud ja sinna elamise ostnud. Tema protesteeris selle tegevuse vastu. Aga minule ei ole rohkem signaale
kellegi teise käest tulnud. Tema kaebused on ainukesena minuni jõudnud.
U. Kristal uuris, mis on kaebustest saanud ja kas nüüd ei tekita me uuesti sellist olukorda, kus kohtuvaidlused
võivad ees oodata.
J. Liländer informeeris, et tookordse kaebuse peale tegi tervisekaitse talitus motoklubile ettekirjutuse, mille
kohaselt pidid nad mõõtma mürataset, aga pole teada, kas seda ka tehti.
U. Kristal: Nad vist ei teinud seda, sest see osutus niivõrd kulukaks.
J. Liländer lisas, et teema oli üleval 2009. aastal.
Toimus arutelu.
V. Karu märkis, et ta on rääkinud seal lähedal elava teise inimesega ja tema ütles, et teda see müra eriti ei sega
ja noored peavad midagi tegema.
Otsustati: Toetada Moka külas asuv Taelamäe krossiraja kinnistu tasuta kasutusse andmist kümneks aastaks
mittetulundusühingule Märjamaa Motoklubi (registrikood 80363461).
Päevakorrapunkt 4
Hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimine
Ettekandega esines P. Helliste.
Maareformi seaduse § 28 lõige 1 punkt 12 alusel antakse munitsipaalomandisse sellise äriühingu, mille kõik
osad või aktsiad kuuluvad kohalikule omavalitsusele, omandis oleva ehitise teenindamiseks vajalik maa
tingimusel, et enne maa munitsipaalomandisse andmise otsustamist sõlmitakse eelleping hoonestusõiguse
seadmiseks ehitise omaniku kasuks. Märjamaa valla 100%-lise osalusega on osaühing Orgita Elamu.
Vallavalitsuse ettepanek on seada moodustatavale Katlamaja kinnistule hoonestusõigus OÜ Orgita Elamu
kasuks 10 aastaks, võimalusega vajadusel tähtaega pikendada ning määrata hoonestusõiguse aastatasu
suuruseks 80 eurot.
Otsustati: Nõustuda hoonestusõiguse seadmisega
Elamu kasuks.

moodustatavale Katlamaja kinnistule osaühing Orgita

Päevakorrapunkt 5
Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Ettekandega esines P. Helliste. Vallavalitsuse ettepanek on määrata Maidla külas asuva Loigu katastriüksuse
jagamisel tekkiva Loigu, Loigupõllu ja Kaasiku katastriüksuste sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa ning
Sipa külas asuva Pärna alajaama katastriüksuse sihtotstarbeks 100% tootmismaa.
Ettekandja vastas küsimustele (küsis A. Rau).
Otsustati: Ettepanekuga nõustuda.
Päevakorrapunkt 6
Ametiasutuse struktuur ja teenistujate koosseis
Ettekandega esines V. Karu: Punkt on päevakorras seoses IT-spetsialisti tööle võtmisega. Hetkel on selline
seis, et siia maani ma ikkagi ise aitan neid, keda vaja aidata, kuid selge see, et selline olukord normaalne ei ole.
Selleks, et valdkonnaga süsteemselt tegeleda, on vaja ikkagi eraldi inimest.
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Hetkeseisuga, nagu te teate, oli meil see korraldatud Valgu kooli kaudu. Seda enne veel kui ma vallavanema
kohale asusin. Kavas on taastada olukord, mis oli enne 1. aprilli 2013. See on olukord, kus IT-spetsialisti koht
oli vallavalitsuse struktuuris. Kavas on luua töölepinguline teenistuskoht.
*H. Jõgisalu: Kas inimene on leitud?
V. Karu: Jah. Mul on n ö suuline kokkulepe, et kui see koht luuakse, siis on ta järgmisest päevast valmis
tulema.
*H. Jõgisalu: Kas teenuse sisseostmiseks hanke võimalusi ei kaalunud?
V. Karu: Eks me ikka kaalusime, aga n ö viimasel hetkel, enne kui me oleksime hanke välja kuulutanud, selline
pakkumine tuli. Sisuliselt saime sama hinnaga, mis me eeldatavalt sellelt hankelt ootasime.
/…/
*A. Rau: Kas Valgu koolis olid Sa 1,0 või 0,5 kohaga?
V. Karu: 1,0 kohaga.
*A. Kirsipuu: Kas koolis on meil eraldi spetsialistid?
V. Karu: Gümnaasiumis on eraldi arvutiõpetaja ja kogu MG IT-alane haldus on tema peal.
A. Kirsipuu: Aga teised koolid, lasteaiad, raamatukogud?
V. Karu: Valla IT-spetsialisti teenindada oleks kõik allasutused peale gümnaasiumi.
Ü. Olm: Ilmselt lisandub palgakulule ka transpordikulu. Hankega oleks kõik hinnas olnud.
V. Karu: Kokkulepe oli selline, et ta kasutab neid autosid, mis meil praegu saadaval on. Spetsiaalselt temale n ö
nimelist autot ei kinnita. Ta oli sellise variandiga nõus. Kui on vaja välja sõita, siis saab valla ametiautosid
kasutada.
Ü. Olm: Ja kui välja ei sõida, siis on vallamajas?
V. Karu: Jah, seda küll. Tema põhitöökoht on vallamajas.
*A. Kirsipuu uuris, kas tulevasel spetsialistil on mingi firma ka või on olnud vaid palgatööline.
V. Karu vastas, et tegemist on Raikküla valla endise IT-spetsialistiga, aga elab ta Sipa külas. Inimesel on
erialane ettevalmistus ja ka mitmeaastane praktika. On kursis ka kohaliku omavalitsuse spetsiifikaga.
U. Kristal: Kas jääb Raikkülla edasi ka?
V. Karu: Ei, ainult meile.
*A. Rau arutles, et ega alla 1,0 kohaga kedagi tööle ei saa, kuid kui mõelda, et V. Karu jõudis IT-spetsialisti
ametikoha kõrvalt olla ka volikogu esimees, siis võiks kohta kärpida, kuid see ei ole reaalne.
Toimus arutelu.
*Ü. Olm: Kas tuleb katseajaga?
V. Karu: Arvan küll, et mingisuguse katseaja kehtestame. V. Karu tõdes, et spetsialisti tööpõld saab olema
Märjamaal laiem kui seda oli Raikkülas.
*A. Rau: Kas on plaanis veel mingeid struktuurimuudatusi? Või ei ole veel mõelnud?
V. Karu: Olen selle peale mõelnud. Olen rääkinud osakonna juhatajatega. Siin on välja tulnud erinevaid
arvamusi. Võin öelda seda, et meil on struktuuris ruumi optimeerimiseks ja võib-olla mõnede tööülesannete
liitmiseks. Aga teisest küljest meil ei ole ehk praegu selliseid inimesi, kellele kohe neid tööülesandeid ringi
jaotada. Ma näen seda, et on osa tööülesandeid, mida võiks ühte panna ja anda kellelegi ametnikule, kuid
samal ajal ei ole meil hetkel sellise ettevalmistusega inimest, kes suudaks seda kohe üle võtta. Teisest küljest –
kui me ka leiame mõne sellise variandi, et kedagi koondada, siis samal ajal on siin jälle vajadus tööjõu järgi.
Eriti, mis puudutab praegu siin ehitust ja majanduspoolt. Siin on liiga palju ühe inimese peal. Saab hakkama,
aga teine asi on see, et kuidas ja mis hinnaga. Teema on arutamisel ja ma ei ole sellega mitte isegi veel
valitusse läinud. Need on praegu minu mõtted. Struktuuris annaks ühte ja teist teha, aga summa summarum, kui
peate silmas, et kas saame ametnike või töötajate arvu üldiselt vähendada, siis selles osas ma suur optimist ei
ole. Ma ei ütle, et see on päris võimatu, aga ma ütlen pigem, et ma ei tea seda hetkel.
Otsustati: Toetada IT-spetsialisti 1,0 töökoha loomist vallavalitsuse struktuuri.
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Päevakorrapunkt 7
Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlused
L. Laurits: Eelarves on raha planeeritud koondsummana kõikide komisjonide peale.
7.1. MTÜ Märjamaa Spordiklubi taotlus majanduskulude katmiseks 45 820 eurot.
Ü. Olm: Kes vaatab, kui palju küttekuludeks läheb jne. Vald ju MTÜ-d kontrollida ei saa?
L. Laurits: MTÜ peab lepingu järgi aruande esitama ja seal on kõikide artiklite lõikes küsitud.
Ü. Olm: Seda küll, aga ega vald algandmeid kontrollida ei saa.
L. Laurits: Saab selle raha osas, mille annab, kontrollida ja järelepärimisi teha kui tekib mingi kahtlus.
/.../ Kui kahtlust ei ole, siis ei ole mingit põhjust küsida.
Toimus arutelu spordihoone seisukorrast, vajalikest remontidest ja hoone kasutamisest.
T. Mesila märkis, et kavas on spordiinimestega kokku saada ja arutada valla spordielu korraldamist.
L. Laurits: Märjamaa SK-le lisandub veel noortespordi pearaha vastavalt treeningrühmades osalevate laste
arvule.
V. Karu: Sisuliselt on tegemist spordihoone ülalpidamiskuludega.
Ü. Olm: On plaanis ju kooli juurde ehitada spordisaal. Siis kaotab Metsanurga spordihoone täielikult oma
mõtte.
V. Karu: Praegu on meil gümnaasiumi võimla arengukavas sees. Kui see õnnestub ehitada, ja mis oleks
gümnaasiumi juures igati loogiline, siis näen küll, et Metsanurga võimla järele mingit vajadust ei ole.
Ü. Olm: Kas praegu ainult Haimre pst võimlaga ei kata vajadust ära?
V. Karu: Kindlasti mitte. Terve gümnaasium kasutab praegu Metsanurga võimlat oma kehalise kasvatuse
tundideks.
Otsustati: Teha vallavalitsusele ettepanek toetada Märjamaa Spordiklubi majanduskulude katmisel 45 820
euroga.
A. Rau juhtis tähelepanu sellele, et vallavalitsusel peaks olema täpne ülevaade kes ja kui palju võimlaid
kasutab. Sellelt pinnalt on siis võimalik planeerida ka MG võimlat. Sporti tuleb toetada, kuid peab olema
ülevaade kuivõrd hõivatud on praegused hooned.
A. Rau sõnas, et uue võimla ehitamine on mõistlik ja see oleks tulnud juba ammu ära teha.
Otsustati: Vallavalitsus annab volikogu istungil ülevaate Metsanurga spordihoone ja Haimre pst võimla
kasutusest.
7.2. MTÜ Valgu Külaseltsi taotlus
J. Liländer: Tegemist on taotlusega, mis ei ole vormikohane ja mis jõudis vallamajja 5. detsembril.
Valgu Külaselts taotleb tegevustoetust Valgu külakeskuse haldamisteenuse- ja Valgu keskasula ning Valgu
klubi kinnistu heakorrateenuse osutamiseks.
L. Laurits: Vaatasin planeeritud kulusid. Kahtlust tekitab küttekulu (16 000€), mis on üüratult suur.
Ettepanek – seda summat vähendada ja aasta kestel, kui oleme saanud ka 2013.a IV kvartali aruande, hinnata
kuluvajadust.
Toimus arutelu.
V. Karu märkis, et võimalik, et MTÜ kavatseb paigaldada kontorihoonesse maakütte ning võimalik, et ka selle
projekti omaosaluseks tullakse vallalt raha küsima.
Otsustati: Teha vallavalitsusele ettepanek toetada Valgu Külaseltsi 30 700 euroga. Vallavalitsusel jaotada
lepingus toetus kululiikide kaupa, et välistada nt kütteks ettenähtud kulude kasutamist muuks otstarbeks.
7.3. MTÜ Russalu Külade Ühenduse taotlus toetada maja haldamist 2000 euroga
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2013.a toetati MTÜ-d 1200 euroga.
Toimus arutelu.
L. Laurits märkis, et MTÜ-dele 2014.a eraldatavad summad kasvavad 10,5% võrreldes 2013.a eelarvega.
L. Laurits: Aruandlus peaks olema selline, et oleks võimalik välja lugeda, milleks raha on kasutatud. Järgmisel
aastal saaks vallavalitsus lepingusse sisse kirjutada kulu jaotuse artiklite kaupa kõikidele, nii nagu oli ettepanek
Valgu Külaseltsi puhul. Kindlasti on Russalu elektrikulu suurem kui meilt toetust taotlevad, kuid küsimus on
selles kui suures osas peaksid nad ise kulud katma ja mis osas võiks seda teha vald.
Otsustati: Teha vallavalitsusele ettepanek toetada Russalu Külade Ühendust elektrienergia kulude katmisel
1500 euroga.
7.4. MTÜ Kukun Ikka taotlus toetada suvelavastuse lavale toomist Paeküla mõisapargis 10 000 euroga.
Märjamaa vallalt soovitakse toetust lavaehituse materjalideks, pealtvaatajate ala tribüünide, elektri- ja tehniline
montaaži ja tööjõu kuludeks.
T. Mesila märkis, et vallavalitsuse arutelul oldi seisukohal, et esimese etenduse võiks MTÜ välja tuua
Märjamaa laululaval.
Toimus arutelu.
Otsustati: Teha vallavalitsusele ettepanek projekti mitte toetada.
Päevakorrapunkt 8
Valla 2014. a eelarve
L. Laurits andis teada, et komisjonid on eelarve eelnõud arutanud. Muudatusi ei ole. Ettepanek on eelarve
volikogu istungil II lugemisel vastu võtta.
Otsustati: Toetada eelarve vastu võtmist.
Päevakorrapunkt 9
Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise
maksmise kord
J. Liländer: Määrust rakendataks tagasiulatuvalt 1. detsembrist.
Toimus arutelu.
Otsustati: Toetada esitatud eelnõud. Edaspidi hakata volikogu liikmele istungil osalemise eest maksma 30
eurot ning komisjoni liikmele komisjoni koosolekul osalemise eest 20 eurot. Võimaldada maksta komisjoni
liikmetele tasu 5 eurot tunnis väljaspool komisjoni koosolekut tehtud tööde eest.
Päevakorrapunkt 10
Muud küsimused
*) Orgita kergliiklustee ehitamise lepingu tähtaja pikendamine
Teemast kõneles M. Vaher.
Kergliiklustee ehituse hanke tulemusel on Märjamaa Vallavalitsus sõlminud hankelepingu edukaks pakkujaks
tunnistatud ühispakkujatega RIAB Teedeehitus OÜ ning ROADLER OÜ-ga. Kergliiklustee ehitustööd on
hetkel teostatud kuni asfaltbetoonkatte paigaldamiseni. Tulenevalt täiendavatest elektritöödest, mis tingisid
kergliiklustee ehituse alguse nihkumise sügisperioodi, on asfaltkatte ja liikluskorraldusvahendite paigaldus
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ning haljastuse rajamine mõistlik teostada 2014.a. kevadel-suvel. Omanikujärelvalve teostaja OrgitaMärjamaa kergliiklustee ehitusel on OÜ Vealeidja.
Seosese sellega, et ehitustöid on võimalik jätkata 2014.a. kevadel-suvel on vajalik muuta kergliiklustee ehituse
töövõtulepingut (nr 6.1-13/27/2013) pikendades töö lõpetamise tähtaega 15.juunini 2014.a., milliseks ajaks
kohustub töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.
Lepinguperiood, mis hõlmab
nii remondiperioodi kui ka garantiiaega, lõppeb 15.06.2016 a.
Ühtlasi on vajalik pikendada OÜ-ga Vealeidja sõlmitud omanikujärelvalve lepingu (nr 6.1-13/11/2013)
kehtivust kuni 15. juunini 2014.
A. Rau soovitas tähtajaks panna 15. mai.
Toimus arutelu.
H. Jõgisalu arvas, et vahet ei ole, sest valmimine jääb nii ehk teisiti selleks ajaks kui kooliaasta praktiliselt juba
läbi.
H. Jõgisalu küsis, et ega järelevalve raha juurde ei küsi.
M. Vaher vastas, et raha juurde ei küsi, pikeneb lihtsalt lepingu tähtaeg.
Ü. Olm: Kas valgustuse saab sinna varem?
M. Vaher: Jõuluks saab valgustuse põlema ja vanad postid maha võetud.
U. Kristal: Kuhu vanad postid pannakse? Lähevad meile kuskile kasutusse?
M. Vaher vastas, et tegemist on Eesti Energiale kuuluvate postidega, kuid tänavavalgustuse kaabel ja valgustid
on valla omad, jäme kaabel on Elektrilevi oma.
Komisjoni liikmed arvasid, et õhukaabli peaks nad andma vallale kuna vald pani oma vahenditest maasse uue
kaabli. M. Vaher arvas, et põhimõtteliselt on see võimlik.
Otsustati: Informatsioon teadmiseks võtta. Nõustuda lepingute pikendamisega.
*) Ülekäiguraja valgustamine Varbolas
A. Rau palus kiiremas korras valgustada Varbolas asuv uus ülekäigurada. Valgustusprojektiga tuleb sinna
valgustus, kuid seniks oleks vaja leida kas või ajutine lahendus.
M. Vaher vastas, et see tuleb maanteeametiga kooskõlastada.
Toimus arutelu.
M. Vaher selgitas, et Orgita kergtee vanad valgustid võetakse maha ja ladustatakse, kõik küladest tulnud soovid
valgustite paigaldamiseks võetakse kokku ja vastavalt sellele küsitakse hinnapakkumine valgustite
paigaldamiseks. Kasutatakse vanu Orgita kergtee valgusteid. Selle pakkumise raames lahendatakse ka Varbola
ülekäiguraja valgustus.
M. Vaher lubas uue aasta esimese kolme kuu jooksul asja lahendada.
A. Rau rõhutas, et valgustust on vaja just kahel esimesel kuul, kõige pimedamaks ajaks, kolmandal kuul
hakkab juba valgeks minema.

Urmas Kristal
Koosoleku juhataja

Janika Liländer
Protokollija
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