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Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Ants Riismaa (lahkus 6.
päevakorrapunkti arutamise ajal), Enn Raav, Lea Laurits, Maire Jaago, Urmas Kristal
Puudusid: Koit Kuus, Üllar Aruksaar, Ülo Olm.
Kutsutuna osalesid: vallavanem Eero Plamus, abivallavanem Triin Matsalu, vanemmaakorraldaja Paul
Helliste (päevakorrapunkt 1), majandusosakonna juhataja Margus Vaher (päevakorrapunkt 2), volikogu
esimees Villu Karu.
V. Karu tegi ettepaneku lisada päevakorda täiendav punkt – Vallavanemale töötasu määramine.
Otsustati: Arutada teemat muude küsimuste all päevakorrapunktis 6.
Kinnitati alljärgnev PÄEVAKORD:
1. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
2. Valla hallatavate asutuste tehnilise kontrolli tulemusel mittevastavuste kõrvaldamine
3. Valla arengukava 2010-2025. Laekunud ettepanekud arengukava muutmiseks
4. Valla eelarvestrateegia 2014-2017
5. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (valla vara
kindlustamine)
6. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Ettekandega esines P. Helliste. Ettepanek on määrata Leevre külas asuva Jaani katastriüksuse jagamisel
tekkivate Jaani ja Kuristeaugu katastriüksuste sihtotstarbeks maatulundusmaa ning Laukna külas asuva Laane
katastriüksuse sihtotstarbeks tootmismaa.
Küsimusi ettekandjale ei esitatud.
Otsustati: Ettepanekuid toetada.
Päevakorrapunkt 2
Valla hallatavate asutuste tehnilise kontrolli tulemusel mittevastavuste kõrvaldamine
Ettekandega esines M. Vaher: Meie soov on saada volikogult nõusolek hanke korraldamiseks.
Elektripaigaldiste tehnilise kontrolli läbisid nimekirjas olevad asutused (M. Vaher oli lisanud nimekirja,
milles oli kokku 9 valla hallatavat asutust).
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M. Vaher sõnas, et asutuste kohta koostatud aktides fikseeriti mitmeid tingimustele mittevastavusi. Selleks, et
asutused saaksid vastavustunnistused, tuleb need mittevastavused likvideerida. Likvideerimiseks peab
korraldama hanke.
Ettekandja vastas küsimustele ning toimus arutelu.
M. Jaago soovis teada, millised vead esile toodi.
M.Vaher selgitas, et põhiliseks veaks on see, et elektripaigaldised ei asu standardile vastavas keskkonnas.
Lülitid, valgustid, kilbid on vaja viia vastavusse standardile, on vaja teha selliseks, et need ei oleks inimestele
ohtlikud.
T. Matsalu: See tähendab, et need on vananenud ja ei vasta enam nõuetele?
M. Vaher: Üks asi, et on vananenud, teine see, et kunagi nõukogude ajal on valesti paigaldatud – avad on
lahti, tihendeid ümber kaablite ei ole, kaablid ei istu kaitsetorudes, markeeringud on valed, kilpide skeemid
puuduvad. Tuleb vahetada valgustid, lülitid, pistikupesad. Kaabelduste vahetust on väga vähe.
A. Riismaa kõneles Valgu koolis fikseeritud mittevastavustest ning täheldas, et üksjagu on n n „haigeid“ asju,
kuid üksjagu on õigeid märkusi. Seda just lohakalt tehtud tööde osas, mida ei ole tellija, ega ka tellija
järelevalve esindaja, osanud märgata.
M. Jaago juhtis tähelepanu sellele, et M. Vaheri esitatud nimekirjas on Märjamaa rahvamaja, mis on täiesti
uus ehitus.
M. Vaher: Märjamaa rahvamaja rekonstrueerimisest möödub järgmisel aastal 5 aastat.
E. Plamus: Aga mis tööd seal teha on?
M. Vaher: Märjamaa rahvamajas on esmane mõõtmine detsembris ja siis tulevad need mittevastavused välja.
Panime selle juba praegu (hankesse) sisse.
E. Plamus: Aga kuidas nad teavad pakkuda kui tööde loetelu, ettekirjutusi ei ole teada?
L. Laurits: Kas nimekirjas ei ole jagatud natukene väärinfot? Sellele esmase kasutamise ajale (1966) tuleks
kaldkriipsuga lisada 2009, sest siis rekonstrueeriti maja täiesti uueks.
M. Vaher: Esmast kasutust tahavad teada pakkumist tegevad firmad. Kui minna ehitusregistrisse, siis seal
ongi esmaseks kasutuseks 1966.
U. Kristal oli samuti seda meelt, et rahvamaja osas ei ole võimalik teha hinnapakkumist kui ei ole kindaks
tehtud, mis seal remontida on vaja.
M. Vaher: Hanke viime läbi novembris.
Toimus arutelu.
Otsustati: Hankesse minevate objektide hulgast arvata välja Märjamaa rahvamaja.
M. Vaher: Põhimõtteliselt tuleks Märjamaa rahvamaja liita sinna hankesse pärast.
L. Laurits: Mis puudused ujulal on? See sai 2004 täiesti uueks rekonstrueeritud.
M. Vaher: Jah, ka ujulal on puudused. Nimekiri on olemas.
U. Kristal: Kas need on ikka reaalse probleemid?
M. Vaher: Need on reaalsed probleemid. See on tehnilise kontrolli firma (Inspecta) poolt tehtud töö.
Kõneldi muutunud nõuetest.
Otsustati: Toetada vallavalitsusele hanke korraldamiseks nõusoleku andmist. Korraldada hange 8 objekti
kohta.
M. Vaher: Märjamaa rahvamaja paneme pärast hanke võitja selgumist lisatööna juurde.
T. Matsalu: Tuleb panna tingimustesse, et on võimalus täiendavateks töödeks.
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Päevakorrapunkt 3
Valla arengukava 2010-2025. Laekunud ettepanekud arengukava muutmiseks
Avaliku väljapaneku käigus laekus ettepanekuid 8 inimeselt. Ettekandega esines T. Matsalu, kes
tutvustas laekunud ettepanekuid ning vallavalitsuse seisukohti.
Ettepanekud ja vallavalitsuse seisukohad koos kommentaaride ning aruteludega:
1. Heili Uustalu esitas ettepaneku alustada 50-tonnise kandevõimega silla ehitamise menetlust Märjamaa
valda Mõraste külla Kasari jõele. Nimetatud avaldus on esitatud ka 2012. aastal, siis jättis vallavalitsus
selle menetlusse.
Vallavalitsus on seisukohal, et arvestades investeeringu mahtu ei ole nimetatud silla ehitamine
otstarbekas (eeldatav maksumus ca 1 mln eurot). Kulutuste tegemine tasuvus- ja keskkonnauuringute
läbiviimiseks antud projekti puhul ei ole mõistlik. Vallavalitsus edastab ettepaneku seisukoha võtuks
Maanteeametile.
Katrin Einling, Sipa-Laukna Lasteaia direktor, esitas järgmised ettepanekud:
- Sipa küla mänguväljakule välisvalgustuse ja videovalve paigaldamine;
- Sipa lasteaia külmaveetorustiku renoveerimine – 2013 (hinnapakkumine lisatud 6453,72€)
- Sipa lasteaiaruumide remont tervisekaitsenõuetele vastavaks;
- Laukna lasteaia territooriumile välisvideovalve paigaldamine;
- Laukna lasteaia köögi renoveerimine;
- Lauknale nõuetekohase mänguväljaku rajamine;
- Laukna lasteaia sissesõidutee ja parkimisplatsi katmine musta kattega.
Ettepaneku lisana on esitatud rahaliste vahendite vajadus Sipa mõisahoone külmaveetorustiku ehitamiseks
2013. aastal. Majandusosakonna juhataja arvamuse kohaselt on hinnapakkumine ülepaisutatud ja vajalikud on
võrreldavad pakkumused. Vallavalitsuse ettepanek on lisada investeeringute kavasse 2013. aasta
investeeringuna Sipa-Laukna lasteaia Sipa mõisahoone külmaveetorustiku rekonstrueerimine summas
4500 €.
Hetkel kajastuvad teistest lisatud ettepanekutest investeeringute kavas objektidena Laukna lasteaia hoone
rekonstrueerimine, Sipa mõisahoone rekonstrueerimine, Laukna lasteaia mänguväljaku rajamine. Nimetatud
objektide menetlemisega on võimalik jätkata täiendavate rahastamisvõimaluste ja täpsete
kalkulatsioonide selgumisel.
2.

3. Janek Laidvee esitas ettepanekud üldisemaks aruteluks, mida valla arengute planeerimisel silmas pidada:
- arengukavas tuleks pöörata tähelepanu (maa)arhitektuuri pärandi hoidmisele. Inimesi tuleks nõustada
arhitektuuripärandi säilitamisel;
- soodustada tuleks Misso valla näitel uute elanike tulemist Märjamaa valda. Vald võiks osta neile kodusid
ja elanikele neid välja pakkuda.
- kolmas mõte puudutab elanike kaasamist, et ühistegevuse vormis teha mõttetalguid ja tõhustada sellega
otsustusprotsesse.
Ettepanekud, mis on seotud nõustamise ja ajaloopärandi väärtustamisega, on arvesse võetavad ja
vallavalitsus püüab edasistes menetlustes nendega arvestada. Rahalisi vahendeid eraisikute hoonete
renoveerimiseks ja kinnisvara soetamiseks vallaeelarvest eraldada ei ole võimalik.
4. Piret Linnamägi, Varbola Rahvamaja juhataja, tegi ettepaneku Varbola rahvamajale keskkütte katla
soetamiseks 2013. aastal summas 4910 € (lisandub paigaldus ja transport) ja teise etapina küttesüsteemi
üleviimiseks pelletiküttele 2014. aastal 6428,17 €. Ettepanekus on ka see, et kolmanda sammuna tuleks
välja vahetada kogu keskkütte süsteem, sest radiaatorid on vanad ning süsteem on tasakaalust väljas.
T. Mastalu: Hetkel ei ole meil selle kohta rohkem informatsiooni kui P. Linnamägi ettepanek ja kiri. Kui
suure võimsusega on olemasolev katel, mis seal praegu kütab ja kui kaua see katel suudab seda maja veel
kütta, nii et ettepanek on jätta see ettepanek menetlusse.
M. Jaago: Kas seal majas on praegu ainult rahvamaja? Raamatukogu sai sealt ära viidud ja ülejäänud osa on
seal tühi.
T. Mastalu: Noortekeskus on seal noortetoaga ka sees.
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M. Jaago: Põhimõtteliselt kütame tühja maja?
T. Matsalu: Rahvamajal on see suur saal.
M. Jaago: Korra oli isegi jutuks, et see rahvamaja sealt hoopis mujale viia.
T. Matsalu: See on üks variant, aga edasi selle ettepaneku arendusega nii kaugele ei ole jõutud, et nüüd on
otsus tehtud ja võiks rahvamaja tegevuse koolimajja üle viia. Sellepärast on ettepanek ka menetlusse jäetud.
5. Kalle Kollin on teinud ettepaneku lisada investeeringute kavasse Märjamaa Gümnaasiumi staadioni
rekonstrueerimine ja mänguväljakute ning kunstmurukattega jalgpalliväljaku ehitus.
T. Matsalu: Vallavalitsus on investeeringute kavas juba eelnevalt planeerinud Märjamaa gümnaasiumi
staadioni rekonstrueerimise ja jalgpalliväljaku projekteerimise 2014. aastasse, teemat on arutatud
koostöös Eesti Jalgpalliliiduga. Ehitus saab eeldatavalt teoks järgmise Euroopa Liidu rahastamisperioodi
vahendeid kaasates. 2013. aastal teostasime staadioni ja jalgpalliväljaku maa-alale geodeetilise uuringu, mis
on aluseks projekteerimisele.
Lisaks on gümnaasiumi territooriumile planeeritud 2014.aastal kuni 12-aastastele lastele mänguväljak. Seda
olemasoleva kummidest ehitatud atraktsioonide asemele.
6. Andres Elmik on teinud ettepaneku eraldada Märjamaa sauna rekonstrueerimise projekti II etapi
omafinantseeringu katteks 14 184 €.
T. Matsalu: PRIA Leader-programmist on positiivne otsus sellele II etapile tulnud. Toetussumma on 21 276
eurot. Juurde oleks vaja 14 184 eurot. Saun on meil antud majandamiseks MTÜ-le Märjamaa Saun, aga
omafinantseeringut nad siiski katta ei jõua.
Vallavalitsuse ettepanek on suurendada 2014. aastal põhitegevuse kulusid Märjamaa sauna
tegevuskulude sihtfinantseerimiseks summas 14 184 €. Sellega saaks korda küttesüsteem ja n n
meestepool.
7. Andres Jõessar on teinud 14 ettepanekut investeeringute kava muutmiseks.
- Ettepanek rajada kergliiklustee Märjamaa - Laisilla mägi. Ettepanek on jagada tööd 4 etapiks –
esmalt projekteerimine ja kolmes osas ehitust.
T. Matsalu: Vallavalitsuse seisukoht on see, et nimetatud kergliiklustee on kavandatud Rapla
maakonna kergliiklusteede planeeringus ja tuleviku perspektiivis igati vajalik, kuid selle teostamine on
ainuvõimalik Euroopa Liidu rahastamisperioodi toetusvahendite kaasamisel. Veel saame tõdeda, et
ettepanekus esitatud summad on ebatõesed, sest nimetatud teelõigu kogupikkus on 20 km. Kui me arvestame
seniseid ehitusmaksumusi, mis meil on siin Märjamaa alevis, kus me ehitame kergliiklusteed ilma teetammi
100%-lise ehitamiseta. Selle kergliiklustee 1 km maksumus on üle 300 tuhande euro, siis võib arvestada, et 1
km sellise kergliiklustee maksumus võib olla 250-300 tuhat eurot. Seega on nimetatud ettepaneku
kogumaksumus ca 5 mln € (ettepanekus esitatud kogumaksumus 315 000€).
- Ettepanek on rajada kergliiklustee Märjamaa – Valgu. Samuti planeeritud teha neljas etapis.
T. Matsalu: Nimetatud kergliiklustee on kavandatud Rapla maakonna kergliiklusteede planeeringus.
Üks ettepanek on teha see I etapp Märjamaa alevist kuni Järta tervisespordikeskuseni. See on ca 4 km. Ja
selle maksumus oleks 1 miljon eurot. Sama moodi (nagu eelmises ettepanekus) on esitatud summad
ebatõesed kuna kogupikkus oleks sellel kergliiklusteel ca 13 km ja kogumaksumuseks võiks sellel tulla ca
3,25 mln € (ettepanekus esitatud kogumaksumus 315 000€).
Seda ettepanekut ei ole võimalik hetkel menetleda.
- Ettepanek on rajada Laukna lasteaia juurde Laukna küla mänguväljak 2014. aastal.
T. Matsalu: Laukna lasteaia mänguväljak on objektina investeeringute kavas sees. Ettepanek jääb
menetlusse kuni selguvad kaasrahastamise võimalused ja täpsed kalkulatsioonid.
Ettepanek Laukna lasteaia ja Luiste oja vahelise tara paigaldamiseks 2014. a 5000 € väärtuses.
T. Matsalu: Ettepanek on suhteliselt ebaselge, sest Sipa-Laukna lasteaia poolt nimetatud ettepanekut pole
esitatud. Nemad esitasid arengukavasse muud ettepanekud. Ei ole seda teemat arutatud ka hoolekogu
koosolekutel. Samas ei selgu ka millist, kui suures ulatuses ja kuhu see tara peaks siis seal tulema. Seni ei ole
tara sinna keegi taotlenud. See muidugi ei tähenda, et tema ei võiks seda taotleda, aga suhteliselt ebaselge
ettepanek.
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Ettepanek on Sipa mänguväljaku ja tiikide vahele tara paigaldamiseks 2014. a maksumusega 7000 €.
T. Matsalu: Seal on asi natukene keerulisem, sest Sipa mõis on muinsuskaitse all ja mõisa park on
looduskaitse all ja seal muinsuskaitse kaitsevööndis on oma eritingimused. Tegelikult on sinna tara täiendav
paigaldamine täiesti välistatud. Samas ei selgu ka milline see tara on ja kui suures ulatuses, kas see tuleks
tervele mõisale ümber.
Ettepanek Sillaotsa eksponaadi, traktori, renoveerimiseks näha ette valla osalus 2014. a 10 000 €.
T. Matsalu: Sillaotsa poolt eraldi sellist ettepanekut ei ole laekunud. Olen rääkinud Sillaotsaga teistest
probleemidest, mis on seal hetkel palju prioriteetsemad – WC-d ja samuti uus hoone. Sillaotsa poolt traktori
renoveerimine on igati hea algatus, aga ettepanek on jätta see ettepanek menetlusse.
M. Jaago: Sillaotsa käis ise rahasid korjamas.
T. Matsalu: Me teame, et nad tegelevad sellega ja otsivad ka kaasrahastajaid sellele, kuid valla poole on nad
pöördunud hoopis teiste probleemidega, mida nad näevad, mis on natukene prioriteetsemad nende tegevuse
jätkamiseks.
Sipa tänavavalgustus keskasulast bussipeatuseni: 2014.a - 25 000 €.
T. Matsalu: Tänavavalgustusega seotud probleemid on kavandatud lahendada koos kogu valla ühtse
tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektiga, millest oleme ka eelnevalt rääkinud. Samuti on võimalik
esitada taotlus järgmisesse Euroopa Liidu rahastamisperioodi. Sipa küla elanike poolt tehti eelmisel nädalal
ettepanek muuta Sipa küla bussipeatuse asukohta – viia bussipeatus praegusest asukohast Laukna poole
Pumbajaama tee otsa, mis on korrusmajadele lähemal ja mille asukoht on igati loogilisem. Kui see
bussipeatus nüüd saab sinna ümber paigutatud, siis sellega seoses jääb ka tänavavalgustuse osa menetlusse.
Mõraste-Paeküla sild: 2018.a projekteerimine 10 000 €; 2019.a ehitamine.
T. Matsalu: Vastus sama, mis ettepaneku nr 1 (Heili Uustalu ettepanek) juures. Ettepaneku juures jääb
arusaamatuks aga väide, et silla puudumisel peavad külaelanikud põllumajandustehnikaga sõitma tuuriga läbi
Märjamaa alevi.
E. Plamus: Vahepeal vaja ju Säästumarketisse ja Maximasse ka saada.
T. Matsalu: Hetkel ei ole seda kunagi tehtud. Miks nad nüüd peaks seda tegema. Sõidetakse mööda seda sama
teed pidi, mis tuleb Paekülasse välja. Peale Sipa silda saab sinna sama tee peale. Ei pea Märjamaa alevisse
sellepärast sõitma.
E. Plamus: Uurisin silla ehitaja käest. 50-tonnine sild koos pealesõitudega maksab ca miljon. Projekteerida ka
vaja.
Toimus arutelu.
- Ettepanek Laukna lasteaia tee mustkattega teeks tegemine: 2015. a 160 000 €.
T. Matsalu: Ettepanek on jätta see menetlusse. See läheks otsustamisele 2015. aasta teede remondi
kavas. See on puhtalt teede raha küsimus.
-

Kasutuses mitteolevate hoonete lammutamine: 2014-2017.a 10 000 €/aastas
T. Matsalu: Eelduste kohaselt peab ettepaneku esitaja silmas ikkagi vallale kuuluvaid hooneid. Siit tekstist
võib niimoodi välja lugeda. Samas ei ole selge, milliseid hooneid soovitakse lammutada. Seni oleme
planeerinud lammutusi vajaduspõhiselt. Vallavalitsus soovib siinjuures ettepaneku esitajal täpsustada,
milliste hoonete lammutamist on silmas peetud. Meil ei ole neid hooneid enam eriti palju. On Valgu klubi,
Haimre kool... . Vana koolisöökla lammutamiseks me näeme ette järgmisel aastal vahendid. Ma ei oska
öelda, milliseid hooneid on silmas peetud. Laukna ait-kuivati, mis oli lammutamiskavas, selle me müüsime
maha.
J. Liländer küsis, kas A. Jõessarelt on juba küsitud täpsustavaid küsimusi.
T. Matsalu: Ta ei ole kirja saanud, kuna me ei ole ju midagi veel otsustanud.
Ettepanek uue katlamaja ehitamiseks Orgitale: 2014.a projekteerimine 15 000 €, 2015.a ehitamine
kaasates KIK- i vahendeid.
T. Matsalu: Orgita piirkonnas tegeleb meil soojamajandusega OÜ Orgita Elamu. Ettepaneku jätame
menetlusse ja see arutatakse läbi koos OÜ Orgita Elamu nõukoguga. Nõukogult seni meile ühtegi
kirjalikku ettepanekut saabunud ei ole.
-

5

Ettepanek on lisada investeeringute kavasse Teenuse ait-kuivati uksed ja aknad: 2015. a 30 000 €.
T. Matsalu: Teenuse ait-kuivatile me eelmisel aastal, või sellel aastal, eraldasime summa. Siis otsustasime ka
lepingut muuta, sest Teenuse ait-kuivati on antud MTÜ-le Teenus Külade Ühing kasutusse ja meie ettepanek
on ikkagi selle objekti arendamist jätkata projektipõhiselt.
Ettepanek rajada Orgitale korrusmajade juurde mänguväljak: 2015.a - 70 000 €.
T. Matsalu: 2014. aastal on meil arengukavas planeeritud rajada Orgitale Midrimaa lasteaia territooriumile
avalikus kasutuses olev mänguväljak, mida on võimalik kasutada lasteaia ja Orgita küla korrusmajade lastel.
Vallavalitsuse seisukoht on, et ei ole vaja sellist dubleerivat investeeringut kui üks on juba olemas.
Ettepanek Orgita lasteaed Midrimaa õueala valgustuseks: 2014.a - 15 000 €.
T. Matsalu: Vallavalitsus on teadlik Midrimaa lasteaia õueala valgustamise vajadusest ja me oleme ka
lasteaiale vastanud, et see on mõistlik kavandada koos Orgita küla tänavavalgustusega. See läheks
samuti töösse koos kogu valla ühtse tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektiga.
8. Margus Vaher, Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja, on teinud investeeringukavasse järgnevad
ettepanekud:
- Märjamaa Vallavalitsuse majandusosakonna haljastusbrigaadi garaažis aadressil Pärnu mnt 69b
puudub hetkel ühisveevarustus ja –kanalisatsioon. Ettepanek on ehitada garaažile vee- ja
kanalisatsiooniühendus. Summa on 6 000 €.
T. Matsalu: Veevarustus oli seal tagatud sellest veetrassist, mis Matsalu projektiga jäi n ö mahajäätavaks
trassiks. Uus liitumine ehitati välja, kuid uue liitumisega pole garaaž veel liitunud ja niikaua toimis vana trass
kuni see lõhkes ning nüüd on see põhimõtteliselt kasutusest väljas. Garaaž ei saa nüüd vett, sest uus liitumine
ootab Pärnu maantee ääres. Kanalisatsioon oli lahendatud kogumiskaevuga naaberkinnistu territooriumil, aga
naaber ei ole enam huvitatud meie garaaži teenindama oma kinnistul asuva kogumiskaevuga. Seepärast on
hetkel selle kasutamine raskendatud.
E. Plamus kahtles summas, mis tema arvates on planeeritud liialt suurena.
T. Matsalu: M. Vaher on arvestanud 60 meetriga 100€/jm. Kas see nüüd selles summas läheb, ei tea.
E. Plamus: Kõik oleneb sellest, kes teeb. /.../
T. Matsalu: Kõik sõltub pakkumistest.
U. Kristal: See trass läheb ka läbi võõra krundi?
T. Matsalu: Ei. Kinnistu ongi kohe tee ääres.
E. Plamus: Liitumispunkt on vallavalitsuse kinnistu piiril.
M. Jaago: Seal on külmad ruumid. Talvel külmub ära.
T. Matsalu: Ei, nad kütavad. Seal on soojavee võimalus, saavad soojas olla, pesta. Kuna praegu vett ei ole,
siis toimub n ö kopsikutega viimine.
-

Ettepanek soetada vallavalitsusel amortiseerunud traktor MTZ-82 asemele uus Avant 600
hooldusmasin koos haakeseadmetega.

-

Hobulaiu puhkebaasi puudutav ettepanek – ettepanek Hobulaiu puhkebaasi rehielamu puitvoodri
väljavahetamiseks.

Ettepanek on soetada Märjamaa vallale kalmistumajanduse infosüsteem Haudi koos kõikvõimalike
mõõdistamistega.
T. Matsalu: Vallavalitsuse ettepanek on lisada investeeringute kavasse 2014. aasta investeeringuna
Pärnu mnt 69b kinnistu vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus summas 6 000€. Teised esitatud
ettepanekud jätta lihtsalt menetlusse.
-

E. Plamus tegi ettepaneku vee- ja kanalisatsioonitrassi ehituseks planeerida 6000 euro asemel 3000 eurot ning
põhjendas seda sellega, et arengukavasse tuleks ikka reaalsed summad panna. Täpse maksumuse näitab
hange, kuid kui liitumised oleks sellises hinnaklassis nagu M. Vaher välja pakub, siis oleks kogu Märjamaa
alev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumata.
T. Matsalu: Hetkel on eelarvestrateegias arvestatud sama summaga. Valitsus otsustas nii. Me ei muudaks
seda täna.
E. Plamus märkis, et tema viibis puhkusel ja sel istungil ei osalenud.
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U. Kristal küsis, kas see oli M. Vaheri ettepanekutest kõige olulisem.
T. Matsalu vastas, et ta rääkis M. Vaheriga ja nii see on.
T. Matsalu sõnas, et vastavalt vallavalitsuses heakskiidu saanud ettepanekutele on täiendatud ja muudetud ka
investeeringute kava tabelit.
U. Kristal arvas, et tuleks jääda vallavalitsusega ühtedele seisukohtadele.
Otsustati: Toetada vallavalitsuse seisukohti.
V. Karu: Tegelikult kuna see on selline volikogu (istung), mis sisuliselt on ju vaid mõned päevad enne
valimisi, siis hea meelega lisaks sinna nimekirja küll ainult objektid, mis on tõesti võib olla sellise klausliga,
et „avariiline“ või „hädavajalik“ või midagi taolist. Ja seda sellepärast, et praegu on väga lihtne teha selliseid
populaarseid ettepanekuid ise võib olla kunagi selle eest üldse vastutamata või mingisuguseid otsuseid hiljem
tegemata, et need asjad ka hiljem realiseeruksid. Lihtsalt lühike sõnum selles, et hoida niisugune populism
sellisest põhidokumendist eemal. Arvan, et uus volikogu koosseis jõuab need hädavajalikud asjad kindlasti ka
järgmine aasta sinna panna. Ma mõistan muidugi kui seal on asju, mis ei kannata järgmise aastani oodata.
Need muidugi, aga mis vähegi kannataks oodata, siis nende puhul võiks pidada distantsi.
Päevakorrapunkt 4
Valla eelarvestrateegia 2014-2017
Ettekandega esines L. Laurits. Valla eelarvestrateegia on viidud kooskõlla investeeringute kavaga 2014-2017.
Eelmiseks lugemiseks oli aluseks võetud investeeringute kava, mis oli varasemalt kinnitatud aastateks 20132016.
Muutus veel ka finantseerimise osa, mis oli seotud investeeringutega ja võetavate laenudega. Põhimõte
laenude osas jäi samaks, et laenu võetakse investeerimistegevuseks ja alates 2014. aastast 10 aasta peale.
On tehtud ka redaktsiooniline parandus, mille tegi eelmisel istungil K. Tammaru - SA Loodna
Vabaajakeskust puudutav tekstiline osa on viidud mineviku vormi.
Strateegiale on lisatud rahandusministeeriumile esitatavad vormid.
Küsimusi ettekandjale ei olnud.
Otsustati: Toetada strateegia kinnitamist esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 5
Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (valla vara
kindlustamine)
Ettekandega esines L. Laurits. Enne kindlustusperioodi lõppemist tuleb vallavalitsusel korraldada uus hange
valla varade kindlustamiseks järgmiseks perioodiks. Perioodiks on 05.01.2014-04.01.2015.
Eelmisel aastal tunnistati edukaks BTA Insurance Company poolt esitatud pakkumus maksumusega 4016
eurot.
Kuna hankelepinguga võetakse vallale kohustusi, mida ei ole ettenähtud jooksva aasta eelarves, siis
vastavalt Märjamaa valla vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra § 6 lg 2 punktile 1 annab
vallavalitsusele nõusoleku hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks vallavolikogu.
Toimus arutelu.
U. Kristal: Kindlustatakse üheks aastaks?
L. Laurits: Jah, kindlustusfirmad kindlustavadki üheks aastaks. Nad ei taha pikemaks perioodiks teha. Me
oleme neilt seda küsinud, kuid neil on selline reegel, et kindlustavad aastaks.
L. Laurits: Sel aastal on meil olnud üks kindlustuskahju – Haimre koolis lõhuti aknad ja kindlustus hüvitas
klaaside maksumuse. See oli veidi alla 300 euro.
U. Kristal: See töö on nüüd teostatud ka?
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L. Laurits: Minu teada küll.
L. Laurits märkis, et hankeid on viimasel ajal korraldatud e-keskkonnas ning seal on päris mugav toimetada.
Otsustati: Toetada vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmist.
Päevakorrapunkt 6
Muud küsimused
*) Vallavanema töötasu tõstmine
V. Karu: Ma ei tea, kas majanduskomisjonil on siin mingit otsust vaja teha, sest otsuse teeb lõpuks ikkagi
volikogu, aga ma selle pärast räägin, et kuna see on eelarvega seotud teema, siis peaks sellest majandus- ja
eelarvekomisjon teadlik olema. Kui te mäletate, siis hiljuti taastasime kõigi ametnike ja valla töötajate palgad
sellele tasemele, mis nad olid enne 2009.a valimisi. Ainukene ametiisik, kelle palka see viimane otsus ei
muutnud, oli vallavanem.
Lahkus E. Plamus.
V. Karu: Enne 2009.a valimisi oli vallavanema palgaks 36 600 krooni, mis eurodes teeb 2339 eurot. Peale
valimisi kinnitas volikogu vallavanema palgaks 29 190 krooni ehk sisuliselt 20% väiksema palga kui tal oli
enne. Ma nüüd peast ei mäleta, kas ülejäänud töötajate palka vähendati peale seda otsust või tehti seda samal
ajal?
L. Laurits: Maist 2009 vähenes kõikidel töötajatel palk.
V. Karu: 1. septembrist 2012 kinnitati Eero Plamuse töötasuks 2015,68 eurot ehk tema palka tõsteti 7%.
Peale viimast volikogu (istungit) tuli ametnike poolt küsimus, et kuidas käituda. Rääkisin Eeroga sel teemal
kaks korda, et kas seda küsimust tõstatada või mitte. Ma jään nüüd selle juurde, et ma pean seda ikkagi
tõstatama. Oleks siis küsimus teile, ja eelkõige loomulikult volikogule, et mis siis edasi saab – kas tõsta veel
6% vallavanema palka või jääb nii nagu on? Lõplik sõna jääb volikogule. Ega mingit sundust ei ole, et peab
selle taastama. Ütleme, et see oleks pigem selline, ma ei taha sellist sõna kasutada nagu auvõlg, aga mõtleme
nii, et see oleks aus käitumine. Või arvate teisiti?
Toimus arutelu.
Lahkus A. Riismaa.
Hääletati: Vallavanema palga 6%-lise tõstmise poolt oli 3 komisjoni liiget (E. Raav, U. Kristal, L. Laurits),
vastu oli 1 (M. Jaago).
Otsustati: Esitada majandus- ja eelarvekomisjoni nimel volikogusse vallavanema palga tõstmise eelnõu.
*) Ülevaade majandus- ja eelarvekomisjoni 4 aasta tööst
U. Kristal andis lühiülevaate komisjoni tööst.
Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolekuid oli kokku 43 (tänane on 44.)
Keskmiselt osales koosolekul 6 inimest 8-st. Neljal koosolekul olid kohal kõik 8 liiget.
Keskmine koosoleku pikkus oli 1 tund ja 48 min. Pikim koosolek oli 4 tundi ja 5 min (arutati vee- ja
kanalisatsiooni hindasid, eelarvet, Teenuse Külade Ühenduse avaldust), lühim koosolek kestis 40 minutit
(vaadati läbi komisjonile suunatud mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlused).
Kokku peeti koosolekuid 77 tundi ja 25 minutit (ehk ligi 10 tööpäeva)
U. Kristal sõnas kokkuvõtvalt, et igal juhul oli komisjon tubli ning tänas komisjoni liikmeid tehtu eest.

Urmas Kristal
Koosoleku juhataja

Janika Liländer
Protokollija
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