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Kinnitati alljärgnev PÄEVAKORD:
1. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
2. Vallavalitsusele lihthanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (valla asutuste
elektripaigaldise käidutööd)
3. Märjamaa Sauna kui valla asutuse tegevuse lõpetamine
4. MTÜ Varbola Külaseltsi projekt „Varbola küla spordi- ja mänguväljaku rajamine“
5. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks nõusoleku andmine (Orgita kergliiklustee ehitusel Tellija
funktsiooni teostamine – Orgita kergliiklustee ehituse projektijuhtimine ja tee-ehitustöödel ehitus- ja
omanikujärelevalve teostamine)
6. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks nõusoleku andmine (Märjamaa bussijaama hoone ja selle esise
sissesõidutee ehitamine)
7. Valla 2012.a III lisaeelarve. 1. lugemine
8. Valla ametiautole jälgimisseadme paigaldamine
Päevakorrapunkt 1
Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Ettekandega esines P. Helliste.
Küsimusi ettekandjale ei olnud.
Otsustati: Toetada vallavalitsuse ettepanekut määrata maaüksustele sihtotstarbed.
Päevakorrapunkt 2
Vallavalitsusele lihthanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (valla asutuste
elektripaigaldise käidutööd)
Ettekandega esines M. Vaher. Olemasolev aastane leping lõpeb 31.12.2012. Vallavalitsuse ettepanek on
korraldada hange ning sõlmida parima pakkujaga leping 3 aastaks.
Toimus arutelu.
Otsustati: Vallavalitsuse ettepanekut toetada.
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Päevakorrapunkt 3
Märjamaa Sauna kui valla asutuse tegevuse lõpetamine
Ettekandega esines M. Vaher. Märjamaa valla ja MTÜ Märjamaa Saun vahel on sõlmitud kehtivusega alates
01.09.2012 kuni 31.12.2030 Sauna tn 6 kinnistu tasuta kasutamise leping. Märjamaa Sauna tegevus valla
asutusena tuleks lõpetada, sest sauna teenust hakkab edaspidi osutama MTÜ.
MTÜ on kirjutanud projekti Leader-meetmesse ning sellele on antud Partnerluskogu positiivne otsus.
Toimus arutelu.
Ü.Olm soovis teada, kas MTÜ soovib oma tegevuseks ning projekti elluviimiseks ka valla toetust.
M. Vaher vastas, et tema teada soovib MTÜ valla toetust.
L. Laurits märkis, et valla asutusena on saun 100% valla eelarvest finantseeritav asutus. Kui hakata MTÜ-d
toetama, siis on tegemist sihtfinantseerimisega. Tänaseks ei ole MTÜ projekti elluviimiseks vallale
toetusetaotlust esitanud.
M. Vaher: Suuliselt on öelnud, et soovib tegevustoetust.
L. Laurits: Kirjalikku taotlust ei ole, kuid selge on see, et saun oma tegevuses ilma toetuseta hakkama ei saa.
Kui remondid saab tehtud PRIA rahadega, siis tegevustoetust on kindlasti vaja.
U. Kristal: Vallale tuleb odavam selle võrra, et ei pidanud ise seda renoveerima.
Toimus arutelu, milles tõdeti, et avaliku sauna teenus on Märjamaale vajalik.
Otsustati: Toetada ettepanekut valla asutusena Märjamaa Sauna tegevus lõpetada.
Päevakorrapunkt 4
MTÜ Varbola Külaseltsi projekt „Varbola küla spordi- ja mänguväljaku rajamine“
Ettekandega esines E. Plamus. MTÜ Varbola Külaselts esitas 2011. aastal Raplamaa Partnerluskogule
LEADER programmi meetmesse 4.1 „Asulate füüsilise olukorra parendamine“ projekti „Varbola küla spordija mänguväljaku rajamine“. Projekt on saanud rahastuse. Projekti kogumaksumus on 35 800 eurot, millest
PRIA toetuse summa on 32 220 eurot ning taotleja omaosaluse summa on 3580 eurot.
Projekti esitades arvestasid, et omaosaluse katavad nad 100% sponsorite toel. Päris nii see ei läinud.
MTÜ esitas 2012. aasta kevadel Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise
korra alusel projekti omaosaluse summa rahastamiseks taotluse. Kevadvoorust projekti ei rahastatud, küll
aga otsustas majandus- ja eelarvekomisjon nimetatud projekti rahastuse jätta menetlusse ja võimalusel
eraldada projekti toetamiseks rahalised vahendid II lisaeelarvest. II lisaeelarvesse kavandatigi selleks 3580
eurot.
Praeguseks on MTÜ-l omaosaluse katteks olemas sponsorite toetus 1450 euro ulatuses ning vallalt soovitakse
toetuseks 2130 eurot.
Vallavalitsuse ettepanek on MTÜ-d toetada. Mänguväljak jääb nii kooli, lasteaia kui küla kasutada.
Toimus arutelu.
Otsustati: Toetada MTÜ Varbola Külaseltsi projekti 2130 euroga.
Päevakorrapunkt 5
Vallavalitsusele hanke korraldamiseks nõusoleku andmine (Orgita kergliiklustee ehitusel Tellija
funktsiooni teostamine – Orgita kergliiklustee ehituse projektijuhtimine ja tee-ehitustöödel ehitus- ja
omanikujärelevalve teostamine)
Ettekandega esines E. Plamus. Ettevalmistusfaas käib. Tegemist on komplitseeritud teemaga kuna on hästi
palju kommunikatsioone – vesi, kanalisatsioon, side, Eesti Energia postid ning individuaalmajade
(elektri)toide. Objekt on küllalt keeruline ning seetõttu teeks esmalt ära hanke projektijuhi ja omaniku
järelevalve teostaja leidmiseks.
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E. Plamus märkis, et objekt peab valmis olema 2013.a lõpuks. Kõige keerulisem on lahendust leida Eesti
Energiaga.
Toimus arutelu elektrienergia hinnatõusust.
Otsustati: Toetada vallavalitsusele hanke korraldamiseks nõusoleku andmist.
Päevakorrapunkt 6
Vallavalitsusele hanke korraldamiseks nõusoleku andmine (Märjamaa bussijaama hoone ja selle esise
sissesõidutee ehitamine)
Ettekandega esines E. Plamus: Keskväljaku detailplaneering on kooskõlastusringil, kuid tahame küsida luba
ehitushanke korraldamiseks, sest jaanuaris on vaja juba esitada Leader-meetmesse projekt. Seal peavad olema
hinnapakkumised juures. Eelnõus on esitatud orienteeruvad mahud, kuid hange näitab tegeliku seisu. Plaan
on teha bussijaam Leader-meetmest, kuid sealt ei ole võimalik üle 64 000 euro taotleda. Bussijaama esine
sissesõidutee ehitus kaetaks teede investeeringute rahast.
Ü. Olm: Kas bussijaama projekti veel ei ole?
E. Plamus: Meil on olemas eskiis, aga pakett pannakse lauale lähiajal. Bussijaam tuleb suhteliselt askeetlik ja
lihtne. Ei toretseta. Olema saab soojustatud paviljon tualeti kasutamise võimalusega, et elementaarsed
tingimused oleks bussiootajatele tagatud.
E. Plamus arvas, et T. Matsalu toob volikogu istungile kõik olemasolevad materjalid näha.
E. Plamus: Järgmisel aastal on vallal 2 suuremat objekti – Orgita kergtee ning bussijaam.
Toimus arutelu.
Otsustati: Toetada vallavalitsusele hanke korraldamiseks nõusoleku andmist.
Päevakorrapunkt 7
Valla 2012.a III lisaeelarve. 1. lugemine
Ettekandega esines L. Laurits.
Kokkuvõttes suurenevad III lisaeelarvega põhitegevuse tulud 24 121 eurot ning põhitegevuse tulude eelarve
moodustab kokku 5 814 179 eurot.
Põhitegevuse kulud suurenevad 45 539 euro võrra ning kokku plaanitakse põhitegevusele kulusid 5 386 231
eurot. III lisaeelarvega väheneb põhitegevuse tulem 21 418 euro võrra ning moodustab kokku 427 948 eurot.
Samuti väheneb investeerimistegevus 802 euro võrra. Investeerimistegevuse kogumahuks kujuneb -231 470
eurot. Suureneb finantseerimistegevus -670 eurot, mis aasta lõpuks on -383 673 eurot.
II lisaeelarves moodustunud suunamata jääk 21 286 eurot suunatakse nüüd 20 616 euro ulatuses põhitegevuse
kuludesse ja 670 eurot finantseerimistehingutesse kohustuste tasumiseks.
L. Laurits kõneles muudatustest põhitegevuse tuludes (kõik asutuse juhid, kes on vajalikuks pidanud, on
esitanud oma ettepanekud tulude suurendamise osas, arvesse on võetud kõik seni teada olevad
sihtotstarbelised laekumised)
L. Laurits kõneles lühidalt põhitegevuse tuludes ja investeerimistegevuses kavandatud muudatustest.
L. Laurits tõdes kokkuvõtvalt, et valla jaoks on käesolev aasta päris meeldiv aasta: Eelarve täitmise aruannet
vaadates on näha, et eelarve tulud on laekunud päris kenasti. Novembris laekus lisaks maavarade
kaevandamise, vee erikasutustasu ning saastetasu, mis olid seni alalaekumises. Nüüd paranevad ka nende
numbrilised näitajad. Ilmselt jõuame ka vara müügiga enam-vähem eelarve piiridesse.
Otsustati: Info teadmiseks võtta. Esitada eelnõu volikogule 1. lugemiseks.
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Päevakorrapunkt 8
Valla ametiautole jälgimisseadme paigaldamine
Ü. Olm: Pakkumine on tasuta paigaldada ühele autole jälgimisseade, et tutvuda, millised on seadme
võimalused. Vallavalitsus vastas revisjonikomisjoni ettepanekule, et juhinduvad volikogu seisukohast
seadmeid mitte paigaldada. Seepärast küsime volikogult eraldi, kas tõesti ei taheta ka tasuta prooviks seadet
paigaldada?
U.Kristal arvas, et ega üks kuu mingit analüüsi teha ei võimalda ning tema seadme järele vajadust ei näe ning
kasu sellest ei ole, kuid tööpõhimõtte näeb muidugi ära.
A.Riismaa leidis, et detsembrikuu on katsetamiseks kehva kuu.
Toimus arutelu.
Ü.Olm pidas põhiliseks, et seade võimaldab saada elektroonilise sõidupäeviku.
E.Plamus vastas, et ka praeguseid sõidupäevikuid täidetakse korrekstelt.
Ü.Olm märkis, et praeguste sõidupäevikute puhul on tekkinud kahtlusi kilomeetrite mahakandmise osas.
Elektroonilise päeviku puhul on näha tegelik marsruut. On näha, millises piirkonnas ametnikud liiguvad,
kuhu nad üldse ei jõua jms.
A.Riismaa: Kas revisjonikomisjonil on konkreetne ettepanek ka auto suhtes?
Ü.Olm: Ei ole. See oleks valitsuse otsustada.
E.Plamus nentis, et vallavalitsus võttis taas kasutusse Opeli, mida vahepeal kaaluti maha müüa. Esimesed
külmad ja lumed näitasid, et elektriautode läbisõit on nii väikseks jäänud, et edasi-tagasi Raplas saab käia ja
ongi kõik, sest ka salongisoojendus on vaja järgi panna. Proovisid ilma, kuid aknad lähevad seest higiseks.
U.Kristal: Peame ütlema majanduskomisjoni seisukoha revisjonikomisjoni ettepanekule. Mina tasuta paneku
vastu ei ole, kuid kas see kuu aega annab midagi? Tegelikku seisu ei näe, sest detsembris on tööpäevi
tavapärasest vähem.
A.Riismaa: Minul isiklikult ei ole selle infoga mitte midagi peale hakata. Mina usaldan ametnikke. Ma usun,
et sõidetakse ameti pärast ja isegi kui käiakse vahepeal poes sama trassi peal ... mul ei ole selle infoga mitte
midagi peale hakata.
Ü.Olm rõhutas, et asi ei olegi jälgimises, vaid selle sama sõidupäeviku kirjutamises. Praegu tehakse nõmedat
tööd. Sageli ei mäletatagi päevikut täitma asudes, kus käidi. Elektrooniliselt saaks aga kuu lõpus päeviku
välja lasta ning täpne marsruut oleks olemas. Jääb vaid selekteerida era- ja ametisõidud.
Toimus arutelu.
U. Kristal arvas, et kuna tasuta pakutakse, siis võiks GPS seadme ära katsetada.
Ü.Olm: Tahaks ise ka näha, kuidas see tegelikuses töötab.
L. Laurits: Vallavalitsus on päris palju kordi seda arutanud ja nende seisukoht on teada. Kui E. Plamus
vastuse revisjonikomisjonile saatis, siis oli see ka vallavalitsuse idstungil arutamisel.
Ü. Olm: Ega nii ehk teisti ei tee 1 kuu põhjal mingit analüüsi ega saa võrdlusandmeid.
E.Plamus: Ei taha sekkuda, kuid kui kedagi individuaalselt see huvitab, siis võib panna ka oma isiklikule
autole seadme peale. Kui tõesti tahab seda pilti näha.
Toimus arutelu.
Otsustati: Ettepanekut toetada (ettepaneku toetamise poolt 2, vastu 1, erapooletu1).

Urmas Kristal
Koosoleku juhataja

Janika Liländer
Protokollija
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