MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU
Majandus- ja eelarvekomisjoni koosoleku protokoll
Märjamaa

16.mai 2012 nr 28

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.25
Koosolekut juhatas: Urmas Kristal
Protokollis: volikogu sekretär Janika Liländer
Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Ants Riismaa, Lea Laurits, Maire
Jaago, Urmas Kristal, Ülo Olm.
Puudusid: Enn Raav, Koit Kuus, Üllar Aruksaar
Kutsututena osalesid: vallavanem Eero Plamus, pearaamatupidaja Enna Ots (päevakorrapunkti 1 arutelul).
Ü. Olm tegi ettepaneku arvata päevakorrast välja Märjamaa valla 2012.a I lisaeelarve kuna eelnõule ei ole
lisatud seletuskirja, mis valla põhimääruse kohaselt peaks igal eelnõul olema. Praegusel kujul esitatuna ei
olnud võimalik eelnõu sisust aru saada.
L. Laurits vastas, et volikogu liikmetele saadetavate materjalide juurde valmib ka seletuskiri.
Toimus arutelu.
U. Kristal pani hääletusele, kes on päevakorrapunkti väljaarvamise poolt.
Poolt oli Ü. Olm. Vastu ja erapooletuid hääli ei küsitud.
Otsustati: Kinnitada alljärgnev PÄEVAKORD:
1. Valla 2011.a majandusaasta aruanne
2. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (õpilastransport)
3. Maa-ametile volituste andmine
4. Valla töötajate töötasustamise aluste muutmine ja Märjamaa Vallavalitsuse palgakorralduse aluste
muutmine
5. Märjamaa valla 2012.a 1. lisaeelarve
6. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Valla 2011.a majandusaasta aruanne
Ettekandega esines E. Ots.
Ettekandja vastas küsimustele. Küsimusi esitas Ü. Olm.
Otsustati: Informatsioon võtta teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (õpilastransport)
Ettekandega esines M. Linna: Augustis 2012 lõppevad õpilastranspordiveo teenuste lepingud. Sellest
tulenevalt on vajalik korraldada uus riigihange. Hanke perioodiks oleks, nagu eelmiselgi korral, üks
õppeaasta, s.o 01.09.2012 – 31.08.2013.
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Kuna tegemist on hankega, mille eeldatav maksumus on üle siseriikliku piirmäära ( s o üle 40 000 euro), siis
on vallavalitsus kohustatud korraldama avatud menetlusega riigihanke.
Liinide maht jääb enam-vähem samaks kui eelmisel õppeaastal. Tuleb 9 liini. Muudatused tulevad
peatuskohtades.
Ettekandja vastas küsimustele.
*U. Kristal: Haapsalu Autobaas ei pidanud enam hankes osalema. On see nii?
M. Linna: Ei ole sellega kursis. Eks siis, kui hange välja kuulutatakse, ole näha. Hanketeade avaldatakse
riigihangete registris ning kõik, kes soovivad ja leiavad, et nad vastavad tingimustele, võivad osaleda.
*U. Kristal: Kas hankeperiood peabki olema üks aasta?
M. Linna: Ei. Võib olla pikem periood. Meil oli kolme-aastane periood, kuid see langes masu-ajale ning siis
oli suhteliselt raske lepinguid hallata, läbirääkimisi pidada. Üks õppeaasta on perioodiks ka seepärast, et meie
koolivõrk ei ole kuigi kindel ning seepärast ei taha väga pikaajalise hankega ennast siduda.
E. Plamus lisas, et üheks põhjuseks on seegi, et juba ühe õppeaastase hanke puhul on mahud küllalt suured
ning kui me peaksime selle mahu näiteks kolmega korrutama, siis me läheks juba rahvusvahelisesse
hankesse.
M. Linna: Rahvusvahelise hanke menetlustähtajad on pikemad kui siseriiklikul hankel.
U. Kristal avaldas arvamust, et mitmed õpilasliinil sõitvad bussid on vanad ning halvas seisukorras, kuid
üheaastased lepingud ei pane ettevõtjaid investeerima.
E. Plamus oli seisukohal, et käigus on ka uuemaid busse.
M. Linna lisas, et kui Haapsalu AB-st rääkida, siis neil on käes päris mitmed liinid ning mahud ei ole mitte
väikesed. Teine asi on karmistada veelgi hanketingimusi.
Toimus arutelu.
*A. Riismaa juhtis tähelepanu sellele, et seoses Haimre klasside sulgemisega peaks liinid üle vaatama, et
võimaldada soovijatele transport Valgu kooli.
M. Linna vastas, et seda kindlasti tehakse, kuid õpilasliinide üldine maht seoses Haimre klasside
sulgemisega ei vähene.
*Ü. Olm: Kui hange on tehtud, kas siis on ka veel võimalik midagi muuta?
M. Linna: Jah, hanketingimused võimaldavad 10% ulatuses mahtu muuta.
*U. Kristal: Päris igaühe ukse taha buss siiski ei sõida?
M. Linna: Kolm kilomeetrit on see piir, kust alates peab lapsele transport tagatud olema.
*A. Riismaa: Vihjan sellele, et lastel peaks olema sama mugav võimalus sõita Valgu suunal kui seda on
Märjamaa suunal.
M. Linna: Selle ehk räägite Tõnu (Mesilaga) läbi, kuidas see logistiliselt lahendada. Tema tegeleb hanke
tehnilise küljega.
E. Plamus: Jah, kui Haimre klassides on õpilasi, kes soovivad õppetööd jätkata Valgus, siis see võimalus
peab neil olema.
U. Kristal: Praeguse graafiku järgi nad ei saa?
A. Riismaa: Saavad, aga see ei ole kõige parem. /…/ Märjamaa gümnaasiumi elu see, kas on 1-2 last rohkem
või vähem ei mõjuta nii palju kui meie, Valgu kooli, elu.
Otsustati: Toetada vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmist.
Päevakorrapunkt 3
Maa-ametile volituste andmine
Ettekandega esines P. Helliste.
ADS (aadressandmete süsteem) kujutab endast 01. jaanuarist 2012 rakendunud süsteemi, kuhu on ühendatud
erinevad registrid ja andmekogud (nt kohanimeregister, ehitusregister, keskkonnaregister, kultuurimälestiste
register, teeregister jne)
Ettekandja vastas küsimustele.
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Otsustati: Toetada maa-ametile volituste andmist.
Päevakorrapunkt 4
Valla töötajate töötasustamise aluste muutmine ja Märjamaa Vallavalitsuse palgakorralduse aluste
muutmine
Ettekandega esines E. Plamus, kes sõnas, et juba mõnda aega on vallavalitsuse hallatavatest asutustest
küsitud, et millal hakatakse taastama 2009. aastal 13% vähendatud palkasid. Varasemate aastate laekumised
ning OV-de üldine rahaline seis ei ole võimaldanud seda teha. Käesoleva aasta I kvartali laekumine on olnud
selline, mis võimaldab hakata palku taastama. Praeguses eelnõus on palgamäärad arvutatud ringi niimoodi, et
palga vähenemiseks jääks 6 % (taastamine toimuks 7 % ulatuses). On tehtud ka arvutused asutuste kaupa.
Kui esialgu arvestasime täiendavaks kuluks ca 13 tuhat eurot kuus, siis praegu räägime veidi üle 11 000
eurosest kulust (koos maksudega).
Ettepanek – maikuu istungil muuta palgamääruseid. Eelarves vajaliku muudatused kajastuvad valla 2012. a I
lisaeelarve eelnõus.
Valla hallatavate asutuste töötasustamise aluste määruses on veidi muudetud ka ametikohtade loetelu –
arvestatud on olemasolevat olukorda ning seda, et sügisest ei avata enam Haimre klasse. Vallavalitsuse
ametnike palgamääruses on muudetud vaid seda paragrahvi, milles on sätestatud palgamäärad.
*Ü. Olm: Kas selleks oligi vaja laenu tagasimaksmist edasi lükata, et saada vallaametnike palka uuesti tõsta?
Põhimõtteliselt selle arvelt, et laenu tagasimaksmise edasi lükkasime, see praegune tõstmine võimalik ongi.
E. Plamus: Ei, see on laiem finantsplaneerimine. Sellega me ei tõsta mitte ainult vallaametnike palku, vaid
valla eelarvest saab meil palka ca 350 töötajat. Mõeldud on ikkagi kõiki neid – koolid, lasteaiad,
raamatukogud, rahvamajad. Absoluutselt kõik. Arvestades seda, mida euro on meiega teinud, arvestades seda,
mida teevad toidu hinnad, mida teevad kütuse hinnad, siis … .
Ü.Olm: Sel juhul peaks minu meelest ka miinimumpalka tõstma. See, mida riik miinimumpalgaks määras, on
tegelikult ikka väga minimaalne.
E. Plamus: Meil on miinimumpalk (madalaim palgamäär) seotud riigi miinimumiga. See on 290 eurot.
Ü. Olm: Aga see ei pea nii olema.
*A. Riismaa soovis teada, kas palkade täielikul taastamisel on mõeldav ümardamine, et palgamäärad ei oleks
komakohtadega.
E. Plamus ja L. Laurits vastasid, et nii see mõeldud oligi.
*Ü. Olm: Palju on valla eelarvest miinimumpalka saavaid inimesi?
E. Plamus vastas, et põhiliselt on nendeks abiteenistujad.
Ü. Olm: Oleks hea teada, palju on 15. ja 16. palgaastmel olevaid töötajaid.
E. Plamus arvas, et 16. ja 17. astme peal on väga vähe inimesi.
L. Laurits: Miinimumpalgaga on 56,3 kohta. L. Laurits luges ette miinimumpalgaliste arvud asutuste kaupa.
Toimus arutelu.
E. Plamus märkis, et üks küsimus, mis esitatud, on see, et millal järgnevad 6% taastatakse. Vallavalitsuse
vastus sellele on hetkel, et kui volikogus aktsepteeritakse praegust muudatusettepanekut, siis edasi saame
rääkida ehk alles aasta pärast kui järgmise aasta eelarve on vastu võetud. Karta on, et 2013.a eelarve uut tõusu
veel välja ei kannata.
*M. Jaago: Kas inimestega tehakse nüüd selle palgaga uued lepingud?
E. Plamus: Jah. Igal aastal on uued kokkulepped sõlmitud.
E. Plamus rõhutas, et praegu ei ole jutuks palga tõstmine, vaid varasema palga osaline taastamine.
Otsustati: Vallavalitsuse ettepanekuid toetada.
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Päevakorrapunkt 5
Märjamaa valla 2012.a 1. lisaeelarve
Ettekandega esines L. Laurits, kes jagas selgitusi lisaeelarve eelnõu kohta.
L. Laurits selgitas ka, miks materjalide esitamine komisjonile viibis – viimased täiendused (Leader-projektide
summad) eelnõusse tehti vallavalitsuse 15. mai istungil. Lisaks oodati ära MG bussi hankimise ja sõidukite
enampakkumise tulemused.
*Ü. Olm: Kas seletuskiri tuleb e-postile ka? Millal?
L. Laurits: Jah, loodan täna õhtuks valmis jõuda.
*M. Jaago soovis teada, kas MG bussiost on nüüdseks otsustatud.
E. Plamus: Jah, hange viidi läbi ja eilsel istungil kinnitasime tulemused. Tegemist on 2006. aasta buss. Bussi
minnakse veel vaatama, kuid teadaolevate andmete põhjal on bussile tehtud täielik tehniline hooldus ja
ülevaatus.
L. Laurits: Kui arvestada lisaeelarvega tehtavaid muudatusi, siis raha on bussi jaoks koos.
Toimus arutelu.
*E. Plamus tõi esile suhteliselt edukat projektitööd – Leader-meetme kaudu on valda toodud päris korralikud
summad.
L. Laurits: Leaderi toetussumma (lisaeelarves) on 49 739,54 €, omaosalus on 7043,45 eurot. Kokku 3
projekti.
*Ü. Olm: Ujula jääb nüüd terveks suveks lahti?
E. Plamus: Ei, päris terveks suveks ei jää. 22. juunist läheb kollektiivpuhkusele. Valitsuse istungil arutasime
ujula teemat koos ujula juhatajaga päris põhjalikult . 1. maist kuni sügiseni on ujula avatud suviste
lahtiolekuaegade järgi – avatakse mitte enam kell 12, vaid kell 15. Laupäev ja pühapäev jääb seniste
aegadega.
E. Plamus kõneles ujula juhataja plaanist soetada sponsorite abiga infrapunasaun ning ujula majanduskulude
kokkuhoiu võimalustest.
Toimus arutelu.
*Ü. Olm nentis, et võimatu on lisaeelarve eelnõu kohta küsimusi n .ö jooksu pealt esitada ning tema meelest
võiks eelnõu lugemise edasi lükata, sest ega selle raha kulutamisega nüüd nii kiire ka ei ole.
L. Laurits ja E. Plamus vastasid, et eelnõud loetaks niikuinii kaks korda (mais ja juunis) ja projektid ootavad
teostamist.
Otsustati: Eelnõu suunata volikogu istungile 1. lugemisele.
Päevakorrapunkt 6
Muud küsimused
*) U. Kristal: Kultuurikomisjoni esimees pöördus majanduskomisjoni poole ühe probleemiga – mure on
Märjamaa lauluväljaku käimlatega. Paula naiskooride laulupäeval on vajalik WC-de olemasolu.
U. Kristal: Avalikul üritusel peaks 200 inimese kohta olema 1 tualett. Üleval on küsimus, et kas need üürida
või osta vallale?
Ü. Olm arvas, et endale osta neid ei tasu.
U. Kristal: Üürimisel maksab 1 ööpäev 55-65 €.
Toimus arutelu.
Ü. Olm soovis teada, kas avaliku ürituse loa saamisel kirjutatakse ette ka nõue, et peavad olema käimlad?
Tema neid laatadel küll ei ole näinud.
J. Liländer vahendas kultuurikomisjonis räägitut – probleem ei ole vaid laulupäevas, vaid ka kõikidel muudel
vabaõhuüritustel vallas.
Ü. Olm arvas, et ürituste korraldajatelt tuleks nõuda, et vastavalt osalejate arvule oleks muretsetud ka tualetid.
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J. Liländer ei pidanud õigeks, et mittetulundusliku tegevuse toetamise rahad läheks käimlate rentimiseks.
Toimus arutelu.
J. Liländer: Kultuurikomisjoni seisukoht oli, et nemad ei saa praegu mittetulundusliku tegevuse toetamiseks
mõeldud raha kasutada kuna volikogu kord seda lihtsalt ei võimalda. Korra, taotluste korralisel
läbivaatamisel, jättis kultuurikomisjon Paula sellekohase taotluse rahuldamata ja 11. mail ei olnud
kultuurikomisjonil selle taotlusega mitte midagi teha.
E. Plamus: Arvan, et naiskooride laulupäeva tualettide probleemi lahendame vallavalitsuse reservfondist.
Ü. Olm pakkus välja, et ehk on võimalik lauluväljakule mingi kogumismahutiga statsionaarne käimla rajada.
E. Plamus arvas, et seda suudetakse teha vaid mingi projekti rahaga.
Toimus mõttevahetus.
A. Riismaa pakkus välja, et eelarves tulekski planeerida iga-aastaselt eraldi rida - välikäimlate rentimine.
*) Märjamaa raamatukogu avamine toimub 1. juunil kell 13.00.

Urmas Kristal
Koosoleku juhataja

Janika Liländer
Protokollija
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