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VOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL
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Algus kell 15.00, lõpp kell 17.30
Juhatas: volikogu esimees Villu Karu
Protokollis: volikogu sekretär Janika Liländer
Osa võttis 20 volikogu liiget: Agu Raadik, Ago Kirsipuu, Andres Jõessar, Andres Elmik, Ants Riismaa (lahkus
kell 16.30), Harri Jõgisalu, Helle Rehepapp, Ilju Aviste, Janno Põldre, Kaare Tammaru, Kalle Teekivi (saabus kell
15.30), Koit Kuus (lahkus kell 16.30), Lepo Arro, Ly Torn, Marika Hiiemaa, Maire Jaago, Teet Tomson, Urmas
Kristal (lahkus kell 16.30), Ülo Olm, Villu Karu.
Puudusid: Eli Laaser, Venno Kornak, Üllar Aruksaar.
Istungile kutsutud: vallavanem Eero Plamus, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits,
haridus- ja kultuurinõunik Tõnu Mesila, abivallavanem Triin Matsalu, vanem-maakorraldaja Paul Helliste,
Märjamaa lasteaed Pillerpall direktor Ene Mätas.
Istungi juhataja pani hääletusele päevakorra.
Otsustati: 19 poolthäälega kinnitada alljärgnev
P Ä E V A K O R D:
1. Märjamaa valla arengukava 2010-2025 uue redaktsiooni kehtestamine. 1. lugemine
2. Märjamaa valla eelarvestrateegia 2014-2017. 1.lugemine
3. Märjamaa valla 2013.a eelarve II lisaeelarve
4. Lasteaed Pillerpalli arengukava 2013-2015
5. Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (MTÜ-ga Wäega Wärk meeste rahvariide kuubede
ja vööde valmistamiseks)
6. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine
7. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
8. Valgu piirkonna elanike pöördumine (Rail Balticu raudtee trassikoridori asukoht)
9. Informatsioon
Päevakorrapunkt 1
Märjamaa valla arengukava 2010-2025 uue redaktsiooni kehtestamine. 1. lugemine
T. Matsalu sõnas sissejuhatuseks, et määratud tähtpäevaks, s.o 8. septembriks, esitati 4 ettepanekut. Peale tänast
läheb arengukava kaheks nädalaks avalikustamisele, mille jooksul on võimalik veelkord omapoolseid ettepanekuid
teha. Arengukava on kavas kinnitada oktoobrikuu istungil.
T. Matsalu küsis, kas investeeringu kavasse tehtud muudatusettepanekuid tuleks eraldi hääletada või hääletatakse
kava tervikuna.
V. Karu vastas, et meie üldine praktika on olnud selline, et kui on tehtud eraldi ettepanekud, siis neid ka eraldi
hääletatakse. Kui ettepanek on leidnud heakskiidu, siis arvatakse see investeeringute kavasse.
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T. Matsalu selgitas, et tänasel istungil peaks volikogu võtma vastu protokollilise otsuse arengukava vastuvõtmise
ning avalikustamisele saatmise kohta ja määrama avalikustamise tähtaja.
K. Tammaru tegi märkuse seletuskirja kohta, mis on ilmselt kiirustades koostatud ning mis seetõttu on väga
halvasti loetav (puuduvad komad, punktid, arusaamatud suur- ja väiketähed jne).
V. Karu arvas, et ehk saavad volikogu liikmed ettekande jooksul tekkinud küsimustele vastused.
M. Hiiemaa märkis, et juba seletuskirjas oleks võinud asjad selgemalt kirjas olla.
K. Tammaru: Kui kohustuslik on seletuskiri määruse eelnõu juures ning kas see kuulub parandamisele? Praegusel
kujul ei ole seletuskiri loetav ega üheselt arusaadav.
V. Karu: Seletuskiri peaks olema otsuste vastuvõtmisel abistav materjal, et me kõik saaksime aru, millega tegu ja
mis on selle otsuse n ö tagamaad. Kui see stiil või kirjapilt ei ole kellelegi loetav, siis ma ei oska seda hinnata, sest
eks inimesed on erinevad. Arvan, et ettekandjale on võimalik esitada küsimusi ja selle kaudu teada saada, mida
mõeldakse.
T. Matsalu: Arvan, et tabeli kujul esitatud vorm oli kõikidele arusaadav, sest oleme seda aastast-aastasse
ühtemoodi menetlenud. Norida punktide ja komadega on kindlasti asjakohane ja võtan need märkused edaspidi
arvesse. Loodan, et olete tabeliga tutvunud.
T. Matsalu tutvustas vallavalitsusele laekunud ettepanekuid. Ettepanekuid tegid Agu Raadik, Märjamaa Muusikaja Kunstikool, Märjamaa Ujula, Märjamaa kino Helk. Sisse on viidud ka lasteaed Pillerpalli arengukavast
tulenevad muudatused.
(Märkus: Kokku muudatusi 15. Ettepanekud, mis ei ole tehtud eelnimetatute poolt, on teinud Vallavalitsus.)
Ettekandja vastas küsimustele.
*A. Elmik: Kui suured need summad üldse on, mida EL vahenditest saame (järgmisel perioodil) taotleda?
T. Matsalu: Ei oska seda hetkel öelda.
A. Kirsipuu: Põllumajandus saab 1,7 miljardit ja ülejäänud saavad 4,3 miljardit eurot. See on Ivari Padari
informatsioon. Hõlmab 7 aastast perioodi (2014-2020).
*A. Jõessar küsis ajendatuna Märjamaa alevi mänguväljaku lisamisest investeeringu kavasse: Kui varasemalt
oleme Midrimaa jt lasteasutuste juurde mänguväljakute rajamist pikalt arutanud ja teinud igasuguseid
kokkuleppeid ning otsinud lisavahendeid, siis nüüd paneme alevi mänguväljaku järgmise aasta investeeringute
kavasse niimoodi hopsti sisse? Ei mingit arutelu ega diskussiooni?
T. Matsalu: Arutelu ja diskussioon on kindlasti ka volikogu laua taga sellel teemal toimunud. Vallavalitsusele on
esitatud sellekohaseid ettepanekuid allkirjastatuna Märjamaa alevi elanike poolt.
A. Jõessar märkis, et seda objekti ei ole varem mitte kuskil kavas olnud.
T. Matsalu sellega ei nõustunud ja vastas, et alevi mänguväljak oli ka enne investeeringute kavas, kuid tühja reana,
s. t aasta arvu ja summat nimetamata. T. Matsalu lisas: Varem on tehtud projekti rahadega mänguväljak Sipa külla
ja Valgu külla. Sel aastal Varbola külla, kus kahjuks ei ole väikelastele mõeldud mänguväljakut, vaid on
spordiväljak. Lasteaedade mänguväljakutega on lihtsam, sest neid rahastab EASi regionaalarengu programm, kuid
üldkasutatavat mänguväljakut, nagu on kavas rajada alevisse, sellest programmist ei rahastata. Selliseid objekte on
rahastanud Leader, kuid teadaolevalt saab KOV igasse vooru esitada vaid ühe objekti. Seni me oleme kõikides
voorudes osalenud ja ka rahastuse saanud, kuid alevi mänguväljak ei ole esitatavate objektide pingeritta seni
mahtunud. Nõudlus mänguväljaku järele on aga suur.
E. Plamus kommenteeris: Meil vallavalitsuses käisid noored emad kui nad tegid Kärurallit ja siis nad tõstatasid
kohe selle probleemi, et kas te tõesti ootate seda kui me siit Märjamaalt ära läheme.
T. Matsalu nimetas, et ka varasemalt on kõikvõimalikke rahastamismudeleid kasutades proovitud raha
mänguväljakuks saada, kuid see pole õnnestunud.
V. Karu: Ei näe põhjust vastandamiseks. Kas Sa, Andres, pead silmas seda, et enne tuleks kõikidesse küladesse
teha ja siis alevisse?
A. Jõessar: Tahan tuua esile erinevat lähenemist – kui Midrimaa mänguväljaku üle arutasime 2-3 aastat ja lõpuks
on see järgmise aasta pingereas 14 000 euroga (see on valla eelarvest tulev osa, lisaks 32 000 € projekti raha) sees,
siis täna „sõidab“ vallavalitsus ühe liigutusega investeeringute kavasse sisse ja mitte mingit eelnevat arutamist.
Midrimaa on pingereas oma järjekorda oodanud 4-5 aastat.
T. Matsalu: Midrimaa pandi arengukavasse summaliselt eelmisel aastal kui hakkasime projekti esitama. Tegime
taotluse täpselt aasta tagasi, see lükati tagasi. Tegime märtsikuus uuesti taotluse ja nüüd on meil lootus, et selle
raha sinna saame.
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A. Jõessar: Oleks võinud selle valla rahakotist ära teha, sest Mirdrimaa mänguväljak maksab märksa vähem kui
alevi oma - Midrimaa 46 000 €, alevi omale olete planeerinud 60 000€.
T. Matsalu: Jah, sest alevis on ettevalmistustöid vaja rohkem teha. Kui arvestada sellega, et alevi mänguväljak on
suuremale sihtgrupile, siis see peab olema ka natukene suurem.
*M. Hiiemaa: Ütlesid, et alevi mänguväljak on suuremale sihtgrupile. Kui meie sihtgrupid tegelikult on suures
määras lasteaedades, siis kust sa näed seda suuremat sihtgruppi?
T. Matsalu: Mänguväljak on ettenähtud 3-11.aastastele lastele ning ka noorematele.
E. Mätas kommenteeris: Meie (Pillerpalli) mänguvälja on ehitatud 2008. Mina küll toetan alevisse mänguväljaku
rajamist lastele vanuses +7, sest muidu meie oma saab otsa. Mida varem see tuleb, seda parem. Lapsed ütlevad, et
neil pole kuhugi minna ja nad on kõik õhtud lasteaia mänguväljakul, kuid tegelikult ei ole see nende suurust
arvestades eakohane. Mänguväljakud toodetakse arvestades mingit vanust ja meie omad ei ole neile eakohased.
Sellest hoolimata kasutatakse neid igapäevaselt.
*Ü.Olm küsis kinosaali 80 000 euro eest digitaalse kinotehnika soetamise kohta: Kas meil peab ikkagi olema oma
Coca-Cola Plaza ?
V. Karu kommenteeris, et küsimus on selles, et Eestis on üle mindud filmide digitaliseerimisele ning ilmselt ei
tooda tulevikus enam sisse lindi peal filme, millel oleks subtiitrid. Et ajaga kaasas käia ja digitaalseid filme
vaadata, siis ei ole meil muud varianti kui tuleb selleks vastav tehnika soetada. Siin ei ole küsimus selles, kas
tahame Coca-Cola Plazat või mitte, vaid selles, kas paneme tulevikus kino kinni või jätame selle Märjamaale alles.
Ü. Olm: Mis ülejäänud vabariigi kinodes on?
V. Karu: Ülejäänud vabariigi kinodes on täpselt sama seis mis meil.
Ü. Olm: Pannakse kõik kinni?
V. Karu: Kas või. Praegune kultuuriministeeriumi poliitika on selline, et nad nii öelda sõnades toetavad. Annavad
väga umbmääraseid lubadusi, aga praegu mingeid konkreetseid vahendeid selle jaoks ette nähtud ei ole.
T. Matsalu: 2014.a osas käivad läbirääkimised, et saaks sotsiaalfondi vabanenud raha arvelt vastava meetme
avada. Toetataks igast maakonnas ühte kino. Rapla maakonnast on selleks välja valitud Märjamaa.
V. Karu: Ütleme nii, et plaanid on, aga neil ei ole veel rahalist katet.
T. Matsalu: Seetõttu ei ole me seda lähiaastatele planeerinud (on planeeritud aastasse 2016). Kui juhtub, et sobilik
meede avaneb varem, siis teeme ettepaneku arengukava muutmiseks.
Ü. Olm: Tahtsingi teada, et ega ometi omavahenditest ei planeerita seda soetada.
*A. Jõessar küsis Märjamaa ujula välisseinte soojustamise ja katuse vahetuse kohta: Hoone rekonstrueeriti, kui
mälu ei peta, 10-11 aastat tagasi.
T. Matsalu: Jah.
A. Jõessar: Sel juhul oli see päris vilets investeering.
T. Matsalu selgitas: Siis ei tehtud välisseinte soojustamist väljast poolt ja ... ma ei oska öelda katuse kohta.
A. Jõessar: Katus tehti ära ja ka fassaad tehti ilusaks.
E. Plamus: Otsafassaadi ei tehtud. Ujula kasutusiga ongi 20 aastat.
*A. Jõessar küsis Pärnu mnt kõnnitee (Pargi tn-Sõtke küla) rajamise kohta: Mida on Sõtke külana silmas peetud?
T. Matsalu vastas, et mõeldud on endise aianduskooperatiivi juurde minevat tee otsa.
*K. Tammaru: Mis aastaks on kavandatud Valgu mõisa pargi rekonstrueerimine.
T. Matsalu: Konkreetset ettepanekut aasta kohta ei ole. Läheb investeeringute kavasse ilma summata (ja
konkreetset aastat märkimata).
*A. Jõessar: Kas täna saab veel objekte lisada?
V. Karu: Arvan, et see tähtaeg on nüüd läbi.
T. Matsalu: Avaliku väljapaneku käigus on võimalik ettepanekuid teha.
*K. Tammaru küsis rea 34 kohta (Energeetika- katlamajade rekonstrueerimine), et kas Sipa mõisas ei ole praegu
käimasolevate tööde käigus tekkinud lisakulutuste vajadust. Tema teada on seal vaja ehitada uuesti välja
külmaveetrass. K. Tammaru: Kas sellele on mõeldud ja millal see tuleks? Valla spetsialistid peaks seda teadma, et
kui palju ja mida oleks vaja seal valla rahaga teha. Saan aru, et kogu see keskkütteosa läheb CO2 rahadega.
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T. Matsalu vastas, et temal hetkel infot selle objekti täiendavate kuluvajaduste kohta ei ole ning vallavalitsusele ei
ole esitatud ka ühtegi ettepanekut.
V. Karu: Kui algul avaldasin arvamust, et iga ettepanek tuleks eraldi läbi hääletada, siis ma ei arvestanud sellega,
et asi läheb avalikule väljapanekule. Kuidas arvate, kas meil on mõtet igat ettepanekut eraldi hääletada või
nõustume sellega, et avalik väljapanek viiakse läbi praegu etteloetud ettepanekutega?
A. Jõessar: Peale avalikku väljapanekut läheb veel korra aruteluks ja otsustamiseks?
V. Karu: Ikka jah, sest arengukava tuleb kinnitada.
Toimus keskustelu.
Otsustati: Suunata arengukava avalikule väljapanekule esitatud kujul (s.t kõigi esitatud ettepanekutega). Avalik
väljapanek kestab kuni 3. oktoobrini 2013.
K. Teekivi juhtis tähelepanu sellele, et volikogu uus koosseis vaatab nii ehk teisiti seda arengukava ja võib teha
omi ettepanekuid ning muudatusi.
T. Matsalu: Volikogu peab arengukava üle vaatama hiljemalt 15. oktoobriks. Samaks ajaks tuleb kinnitada ka uus
eelarvestrateegia. Uus volikogu peab kõik arengudokumendid 6 kuu jooksul üle vaatama.
V. Karu arvas, et see, mida uus volikogu teeb, on uue volikogu mure ja meie ei peaks selle pärast oma kohustusi
täitmata jätma.
Ü. Olm küsis, kust saavad valla inimesed teada, et toimub arengukava eelnõu avalikustamine ja on ettepanekute
esitamise aeg. Ü. Olm viitas sellele, et sellenädalane valla infoleht on juba ilmunud.
T. Matsalu vastas, et teade jõuab järgmise nädala lehte ning pannakse üles kodulehele ja võime teate saata ka
kõikidesse raamatukogudesse. Dokumendiga tutvuda saab ikkagi vaid Internetis.
Päevakorrapunkt 2
Märjamaa valla eelarvestrateegia 2014-2017. 1.lugemine
Ettekandega esines L. Laurits, kes muuhulgas sõnas, et isiklikult tema peab kõige tähtsamaks osaks põhitegevuse
tulusid, sest kuludeks on meil võimalik jagada raha vastavalt saadud tuludele. Väga suur ja tähtis osa on
investeerimistegevus ehk põhivara soetus - mida me suudame investeerida ja kuidas me seda suudame teha, kas
peame selleks kaasama laenuvahendeid või suudame seda omavahenditest teha. Praegusel hetkel, kuna valla
laenukoormus on piisavalt suur, siis alates 2014. aastast on põhivara soetused planeeritud kõik laenuvahendite
arvelt.
L. Laurits sõnas, et selle aasta lõpuks on vallal pikaajalisi kohustusi 2 655 552 eurot. 2014. aastal on kavandatud
laenu võtta 217 tuhat eurot, 2015. aastal 726 tuhat ja 2016.aastal 300tuhat eurot. Need summad muutuvad kui
investeeringute kava leiab heakskiidu.
Ettekandja vastas küsimustele.
*A. Jõessar: Valla sotsiaalmajandusliku olukorra kirjelduse juures on öeldud, et valla elanike arv aasta-aastalt
väheneb ning selline tendents on jätkumas. Samas on tulumaksu prognoos, kus oled rehkendanud maksumaksjate
arvu kasvuga. Kas meie vallast kolivad siis ära pensionärid või lapsed või töötud?
L. Laurits: Päris nii see ei ole. Maksumaksjate arvu kasv tuleneb eelkõige sellest, et meil on tunduvalt vähemaks
jäänud töötuid ja tulumaksu prognoos on ka seetõttu kõrgem, et palk on just sellel aastal hüppeliselt tõusnud
võrreldes eelmiste aastatega.
A. Jõessar: Ma küsisin just maksumaksjate arvu kohta.
L. Laurits: Jah, vastasin, et maksumaksjate arv on kavandatud selle võrra suurem, et töötuid on meil jäänud
vähemaks.
(Protokollija märkus: 2013 on maksumaksjaid 2786, 2014-2017 on kavandatud maksumaksjaid igaks aastaks
2808.)
L. Laurits tõi näiteks, et 2012.aaastal prognoosisime sissetulekuks inimese kohta kuus 764 eurot, tegelik oli 771.
Selleks aastaks oleme prognoosinud keskmiseks sissetulekuks inimese kohta 817 €. Kas see nii on, näeme. Praegu
ta enam-vähem sinna kanti rahandusministeeriumi andmetel oli.
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*K. Tammaru: Eelmine kord tunnistasime kehtetuks maamaksu soodustuse andmise määruse. Kas selle korra
kehtetuks tunnistamine ei mõjuta maamaksu laekumise prognoosi?
L. Laurits: Kui see kord oleks jäänud kehtima, siis oleks toimunud maamaksu laekumise vähenemine ca 20
tuhande euro võrra, kuid praegu seda maksuvabastust enam ei anta.
K. Tammaru: Siis oleks pidanud ju suurenemist prognoosima?
L. Laurits: See oli vaid veidi üle 400 euro. Praegu on see 377 000 eurot arvestatud spetsialisti poolt välja ja seda
on veidi ümardatud.
*K. Tammaru juhtis tähelepanu sellele, et sõltuvaid üksusi kirjeldavas strateegia osas on kirjas, et „Sihtasutus
Loodna Vabaajakeskuse põhikirjaline ja peamine tegevus on…“. Kas siin ei oleks õigem kirjutada „oli“, kuna SA
on tänaseks möödanik?
L. Laurits: Kõik õige ja väga teretulnud ettepanek, kuid mina võtsin selle ülevaate sihtasutuse aruandest.
Aga võime selle ümber teha. Teeme paranduse.
*M. Hiiemaa: Kas 2013 jätkub inimeste lahkumise koha pealt sama tendents? Kas on tehtud statistikat kust
inimesed rohkem ära lähevad – kas valla ääremaadelt või lähevad nad ära Märjamaa alevist?
L. Laurits: Korra on selle kohta minu teada statistikat tehtud. Eks registrisekretär võib need andmed poole aasta
seisuga välja võtta ja võib-olla siis järgmisele volikogu istungile esitada.
E. Plamus: Jah. Nii palju võib lisada, et aasta alguses me seda vaatasime ja siis oli meil väga põnev, sest üle 100
Märjamaa valla kodaniku lahkus enne uut aastat ja nende uueks asukohaks sai Tallinna linn, kus teatavasti on
tasuta ühistransport. Ja see jätkus ka aasta alguses päris jõudsalt. Suurem osa, kes Märjamaa vallast lahkusid,
lahkusid Harjumaale ja väga suur kontingent ka Soome.
M. Hiiemaa: See on kuhu nad läksid, aga ma mõtlen, kust nad meilt ära läksid? Seda oleks huvitav teada.
*A. Jõessar: Kas sain õigesti aru, et kõik järgmised investeeringud tulevad laenu arvelt? Meil omavahendeid
investeeringuteks üldse ei ole?
L. Laurits: Jah, alates 2014. aastast. 2013 saime veel investeerida omavahendite arvelt, kuid praeguse strateegia
alusel on prognoositud suhteliselt väike aasta lõpu vaba jääk, seda eeldusel, et kõik asutused oma kulutused ära
teevad, ja seetõttu praegusel hetkel ei olegi võimalust omaosalust prognoosida. See võimalus võib aasta lõpul
tekkida. Siis saame muudatused teha kui konkreetseks laenuvõtmiseks läheb. Praegu on 2014. aastaks kõik
põhivara soetused planeeritud laenuvahendite kaasamisega, s.t omaosalused projektides kaetaks laenu vahenditega.
*K. Teekivi: 2014 prognoosime maksumaksjate arvu kasvu, kuid tegelikult need „viljad“ hakkavad alles
2014.aastal välja paistma. Need inimesed, kes registreerisid ennast välja 1. jaanuari seisuga, on tänaseni veel meie
maksumaksjad. Need 60 inimest meile järgmisel aastal enam maksu ei maksa.
L. Laurits: Seda, kuidas elanikud liiguvad, on tegelikult väga raske inimese täpsusega kirja panna. Tegemist on
ikkagi prognoosiga. Ka töökohtade loomine mõjutab seda. Nüüd, seoses Olerexi tankla avamisega, luuakse 8-9
töökohta juurde, ka need inimesed on enamalt jaolt Märjamaa inimesed.
V. Karu lisas, et see protsess, et inimesed maalt lahkuvad, on toimunud kümme viimast või rohkemgi aastat. Samal
ajal on aga valla tulud ikkagi suurenenud. Seda ei saa väga lihtsustatult vaadata, et kui inimesi ära läheb, siis meie
tulud kindlasti vähenevad. Samal ajal on ka sisseränne valda olemas ja ka palga kasv jms asjad.
V. Karu: Kas siia strateegiasse oodatakse ka volikogult ettepanekuid? On neid üldse võimalik teha?
L. Laurits: Ei oskagi täpselt vastata, kuskil seda kirjas ei ole.
J. Liländer: Kui lähtuda sellest, et menetlus on analoogne arengukavaga, siis on võimalik ettepanekuid teha.
J. Liländer avaldas arvamust, et muudatusi, mis tulenevalt otse arengukavast ( investeeringute kavast ) ei ole vast
vaja uuesti esitada. Strateegia arengukavaga kooskõlla viimise peaks tegema vallavalitsus.
V. Karu juhtis tähelepanu sellele, et sisuline parandusettepanek peaks olema igati põhjendatud. Asjade
prognoosimisel on paljuski aluseks võetud rahandusministeeriumi prognoosid ja see ei ole nii öelda kohapealsest
tarkusest, vaid sellega on tegelenud professionaalsed statistikud ja prognoosijad.
Otsustati: Eelarvestrateegia 1. lugemine lõpetada. Ettepanekuid saab esitada 3. oktoobrini.
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Päevakorrapunkt 3
Märjamaa valla 2013.a eelarve II lisaeelarve
Ettekandega esines L. Laurits.
Ettekandjas vastas küsimustele.
*M. Hiiemaa: Sipa-Laukna lasteaia Sipa rühma lapsed käivad tegelikult praegu Lauknal. Kas see transpordi kulu
on ka siin lisaeelarves?
L. Laurits: See on õpilastranspordi kulude suurenemise (30 000 €) sees.
*A. Jõessar: Kas Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli trepp lagunes järsku kohe täitsa ära ja kas Märjamaa
rahvamaja ventilatsioonisüsteemi kalorifeeri remont ikka maksab 2202 eurot? Ma tean kalorifeeri remonti. See
maksab kõige rohkem 100 eurot.
L. Laurits: Märjamaa rahvamaja poolt on võetud pakkumine.
A. Jõessar: Kalorifeeri saab ainult joota. See on ainukene remont sellele.
L. Laurits: Tehniliste asjade kohta, ma arvan, oskavad vastata vastava ala meesterahvad. L. Laurits lisas, et MKK
trepi puhul oli aluseks asutuse juhi taotlus. Valitsus arutas ja leidis, et see on vajalik teostada.
V. Karu märkis, et trepp on tõepoolest sel aastal lagunenud ning tegelikult tuleb see korda teha. Muidu võib
õnnetus juhtuda.
A. Jõessar: Kuidas need asjad jälle niimoodi „üle öö“ tulevad? Nüüd kui lisaeelarve tuleb, siis teeme ära.
V. Karu: See oleks väga hea kui teataks ette, et nüüd laguneb.
L. Laurits: Igal asutusel on oma kitsaskohad. See kalorifeeri purunemine oli tõesti ettenägematu kulu, mida aasta
alguses eelarve kinnitamisel ette ei näinud. Trepp võib olla oli teada, aga kuna me koostasime eelarve sisuliselt
suhteliselt konservatiivse, siis nüüd, väga hea tulumaksu ülelaekumise tõttu, on võimalik need asjad lahendada.
Tulumaksu on augustikuu lõpu seisuga laekunud 10,6% rohkem. Meie prognoos oli 5,2%, mis oli suhteliselt
konservatiivne. Kui tulud on väiksed, siis ei saa ka kulusid suurendada lihtsalt millegi muu arvelt. Tulud ongi
need, mille arvelt saab kulusid suurendada. See oli üks võimalus praegu need küsimused lahendada.
A. Jõessar: Maksame laenu tagasi, et saaks järgmise aasta eelarvet planeerida.
L. Laurits: Nendest summadest kõigi laenude tagasimaksmiseks ei jagu. Rääkimata Riigi Kinnisvara ASi
lepingust, mis on aastani 2025 ja mis tõesti on väga suure koormusega.
*K. Tammaru palus selgitada laste suvelaagri kulude suurendamist 2240 euro võrra ja Märjamaa Folgi kulude
suurendamist.
L. Laurits vastas, et lastelaagri puhul tegemist on Leaderi projektiga. Raha tuleb Leader meetme projekti
toetusena. Märjamaa Folgi puhul on tegemist SA Raplamaa Omavalitsuste Arendusfondilt saadud toetusega. Kõik
teadaolevad projektitoetused, mis on laekunud ja ka need, mis pole veel laekunud, kuid mille kohta on lepingud
olemas, on arvele võetud.
V. Karu tegi ettepaneku eelnõu hääletusele panna esitatud kujul.
Otsustati: 17 poolthäälega (1 vastu, 2 erapooletut ) kehtestada Märjamaa valla 2013. aasta eelarve II lisaeelarve
(määrus nr 121 lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 4
Lasteaed Pillerpalli arengukava 2013-2015
Ettekandega esines T. Mesila. Arengukava valmis kevadel. Arengukava on kooskõlastatud hoolekogu ning
pedagoogilise nõukoguga. Arengukava on läbinud arutelud vallavalitsuses ja hariduskomisjonis.
T. Mesila tutvustas vallavalitsuse 17.09 istungil tehtud muudatusi, mis volikogu liikmetele väljasaadetud projektis
ei kajastu (muudatused osas 8 „Ressursside andmik“ ja osas 9 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025“).
Ettekandja ja E. Mätas vastasid küsimustele.
*H. Jõgisalu: Kui tegevuste loetelus on toodud mingi tegevus, kuid ressursside tabelis seda ei ole, kas see tähendab
siis seda, et see jääb tegemata? Konkreetselt pean silmas ronimislinnaku juures asuva võrkaia parandamist.
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E. Mätas: Võrk on meil olemas ja me ootame võimalust selle paigaldamiseks, mida pidid tegema Märjamaa
vallavalitsuse töömehed. Seepärast ei ole seal ressurssides midagi kajastada. Meil on vahendid ja võimalused
olemas.
*A. Jõessar (küsimus E. Mätasele): Kuidas teil Pillerpallis üldse läheb? Kui palju teil lapsi järjekorras on? Kuidas
te oma asjadega üldisemas plaanis toime tulete?
E. Mätas vastas, et probleeme on alati ja kindlasti pole ka tingimused kõige paremad. Lasteaia järjekorda saab
jälgida valla kodulehel olevast elektroonilisest lasteaiajärjekorra registrist (http://soft.sepeks.ee/marjamaa/).
Järjekord on vähenenud. /…/. Meil on kolm rühma lapsi vanuses 5-7. Kahe aasta pärast on need lapsed koolis ja
siis on enam võimalik võtta vastu väikeseid lapsi. Praegu on järjekorras vähemalt 25-26 last.
Toimus arutelu.
T. Mesila lisas, et reaalselt on vallas 30-35 last, kes tahaks lasteaeda tulla, kuid kohta pole. Prognoos on selline, et
peale järgmist sügist ei tohiks enam suurt lasteaiakohtade järjekorda Märjamaal olla.
*T. Tomson: Järjekorra töötamise põhimõte on, vähemalt osadele lapsevanematele, ikkagi arusaamatu. Küsimus
oli selline, et kui laps on järjekorras kaheksas, mida see siis tähendab? Kas seda, et ta järgmisel aastal on kaheksas
laps, kes sisse saab või on kaheksas järjekorras?
T. Mesila selgitas: Kus on väiksed lasteaiad, seal on liitrühmad ja seal võetakse vastu 2. eluaastast. Midrimaal ja
Pillerpallis on eraldi sõimerühm, kuu võetakse 1,5-3 aastaseid vastu ja rühmad on vanuse järgi. Sellepärast on
järjekorda keeruline jälgida. Elektrooniline register töötab meil esimest aastat. Valdades, kus see on kauem
töötanud, on sellest hakatud aru saama.
T. Tomson: Ettepanek – T. Mesila kirjutaks valla lehte sellekohase selgitava artikli. Lastevanematele tundub, et
see, kes on hiljem järjekorda pandud, saab varem lasteaeda kui see, kes oli varem järjekorras. Ilmselt ei teata seda
põhimõtete, et lahterdamine käib ka vanuserühmade järgi, mitte ühe üldjärjekorra alusel.
Toimus arutelu.
*K. Teekivi küsis kas lasteaedade piirkondade kaotamine on mingilgi määral leevendanud lasteaia kohtade
puudust.
T. Mesila vastas, et lasteaedade piirkonnad pole tema teada kordagi olnud piiravaks tingimuseks. Kuigi need olid
olemas, käisid ikkagi näiteks Sipa jm piirkonna lapsed Märjamaal ja vastupidi. Sellest ei ole nii rangelt kinni
peetud.
T. Mesila lisas, et lasteaiad on omavahel ja lastevanematega suheldes teinud tublit tööd ning saavutanud
kokkuleppeid, et võimalikult palju nõudlust rahuldada. Nii näiteks mõni, kes tahtis esialgu Pillerpalli kohta saada,
on läinud Mirdimaale jms.
*A. Kirsipuu: Kas lasteaia juhatajad saavad ka sellest nimekirjast üheselt aru, nagu Sina saad?
T. Mesila: Ikka. Olen alati soovitanud, kui kellelgi tekib küsimus, pöörduda esmalt lasteaia direktori poole.
E. Mätas: Selleks aastaks on rühmade komplekteerimine põhimõtteliselt läbi ja ma näen, mis vabad kohad võivad
jääda mingi aja pärast ja siis need ka täidetakse, aga uue aasta kohta ma ei saa öelda, kas laps saab lasteaeda või
mitte. Mulle on aluseks avalduste laekumise ajaline järjekord. Ma pean nende andmetega tegelema ja olema selles
protsessis sees, siis ma saan öelda, kas koht on reaalne või ei ole. Oskan vastata sel perioodil kui ma rühmi
komplekteerin, kui mul on andmed ees ja kui ma suhtlen vanematega.
T. Mesila: Üle 10 lapse on selliseid, kes kevadel olid järjekorras, kuid tänaseks on siit lahkunud või on planeeritud
elukohavahetus ära jäänud.
K. Teekivi küsis, kas on võimalik panna laps Märjamaa valla lasteaia järjekorda kui hetkel elab laps veel teises
vallas, kuid kavas on lapse lasteaiaealiseks saamisel kolida Märjamaa valda.
T. Mesila: Kindlam on kui laps on kohe Märjamaa valla elanik. Viimasel hetkel tulles võib koha saamisega
probleeme olla.
Otsustati: 19 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut; K. Kuus viibis istungiruumist väljas) kinnitada Märjamaa
Lasteaed Pillerpall arengukava 2013-2015 (määrus nr 122 lisatud protokollile).
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Istungi juhataja kuulutas välja vaheaja.
Vaheaeg kell 16.30-16.45.
Vaheajal lahkusid istungilt U. Kristal, K. Kuus ja A. Riismaa.
Päevakorrapunkt 5
Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (MTÜ-ga Wäega Wärk meeste rahvariide kuubede
ja vööde valmistamiseks)
Ettekandega esines T. Matsalu.
Ettekandja vastas küsimustele (küsis A. Jõessar)
Otsustati: 16 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut, I. Aviste viibis istungiruumist väljas) anda Vallavalitsusele
nõusolek sõlmida leping mittetulundusühinguga Wäega Wärk kümne Läänemaa meeste kuue ja vöö
valmistamiseks summas 4040 eurot (otsus nr 233 lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 6
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandega esines M. Linna.
Ettekandja vastas küsimustele.
K. Tammaru küsis, kas jaoskonnakomisjoni liikmed ise elavad ka vastavas piirkonnas.
M. Linna vastas, et komisjoni liige ei pea konkreetses piirkonnas elama, piisab kui elab Märjamaa vallas.
A. Jõessar küsis, kas jaoskonnakomisjonis osalemisel ei ole takistuseks see kui abikaasa kandideerib volikogusse.
M. Linna vastas, et sellist piirangut ei ole.
Otsustati: 16 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut, I. Aviste viibis istungiruumist väljas) moodustada
jaoskonnakomisjonid vastavalt vallasekretäri ettepanekule (otsus nr 234 lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Ettekandega esines P. Helliste.
Küsimusi ettekandjale ei olnud.
Otsustati: 16 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut, I. Aviste viibis istungiruumist väljas) määrata katastriüksustele
sihtotstarbed vastavalt vallavalitsuse ettepanekutele (otsus nr 235 lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 8
Valgu piirkonna elanike pöördumine (Rail Balticu raudtee trassikoridori asukoht)
Ettekandega esines T. Matsalu.
I. Aviste saabus istungiruumi tagasi kell 16.53.
Märjamaa vallas toimub trassivariandi avalik arutelu 10. oktoobril kell 18.00 Valgu kooli saalis.
Toimus autelu.
Otsustati: Nõustuda Valgu piirkonna külade pöördumises esitatud põhjendustega. Eelistada trassivarianti 7B/6B.
T. Matsalu koostab vallavalitsuse ja volikogu sellesisulise ühise kirja Rapla maavalitsusele.
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Päevakorrapunkt 9
Informatsioon
*) Maarahva VI kongress
A. Kirsipuu ja K. Teekivi kõnelesid maarahva kongressil kuuldust-nähtust.
*) KOV võimekuse uuringust
V. Karu kõneles lühidalt KOV võimekuse uuringu tulemustest.
*) Sipa keskuses asuvatest kolehoonetest
K. Tammaru: Olen ilmselt seda juba kolm korda küsinud ja nüüd ma paluksin, et mulle vallavalituse spetsialist
vastaks järgmisel volikogu istungil, mida on vallavalitsus ette võtnud, ära teinud Sipa keskasula üldilme
korrastamiseks. Teisisõnu – mida on ära tehtud nende sissevajunud katustega, purustatud akendega hoonete
omaniku mõjutamiseks, et ta need korrastaks või lammutaks. Kaua me sellest räägime. Pilt on Sippa sissesõites
jube. Lisaks hoonetele endile on ka nende ümbrus risus-räsus. On tehnilise hooldepunkt, vana kontorihoone,
saekaater … . Teiste kinnisvarade olukorda me suudame kuidagi korrastada ja mõjutada. Kuidas me seda
omanikku ikkagi kätte ei saa? Tahan vastust, mida on vallavalitsus selleks konkreetselt teinud ja mida kavatseb
ette võtta olukorra lahendamiseks?
E. Plamus märkis, et kuna omanikule ei ole saadud teateid kätte toimetada, ei ole saanud ka mingit menetlust
alustada.
Otsustati: Järgmisel istungil esitatakse ülevaade.
*) Alevist väljapool elavate laste võimalustest osaleda huvikooli ja spordiringide tegevuses
M. Hiiemaa: Kas on võimalik väljapool alevit elavatele lastele organiseerida huvikoolis ja spordiringis käimiseks
transporti? vanemad on öelnud, et nad ei saa oma last panna huvikooli või spordiringi, sest õhtul ei ole võimalik
enam koju tagasi saada. Lapsed peavad koolibussiga ära tulema, kuid ringid toimuvad hiljem.
*) Ohtlikust kohast Pärna tänaval ja info liikumisest
M. Hiiemaa kõneles vanemaealise inimese õnnetust kukkumisest Pärna tänaval augusti kuus. Seal oli lasteaed
Pillerpalli ees olev käsipuu katki ning oli omast õigest kohast selleks hetkeks ilmselt ära lükatud, mille tulemusena
turritas maapinnast välja plekist ora.
M. Hiiemaa: Teavitasime sellest vallavalitsuse töötajat Mati Erikut, kes viibis sel ajal paraku puhkusel, kuid ta
lubas anda edasi asja menetlemiseks vallavalitsusse. Täna sealt läbi sõites oli olukord endine, ora oli püsti.
M. Hiiemaa: Küsimus – kui ma olen pöördunud vallavalitsuse poole, siis kas ma pean seda tegema kirjalikult või
on alati võimalik jääda lootma sellele, et kui ma olen kedagi sellisest situatsioonist teavitanud, et siis see ka
võetakse menetlusse ilma, et ma peaks selle asjaga uuesti tegelema? Leian, et on nõme kui ühte asja peab mitu
korda rääkima. Leian, et kui on teavitatud kedagi, siis võiks nagu midagi ette võtta, mitte lasta asjal sumbuda.
Äkki saaksime pr R. Saarega sealt läbi sõita ja kohta pildistada.
V. Karu: Kas keegi oskab kommenteerida?
E. Plamus: Ega hästi ei oska. Isiklikult ka ei tea. Mul on selline soovitus, et kui ametnik on puhkusel, siis võtke
kantseleiga ühendust. Seal teatatakse, kes asendab, kes on tööl jne. Muidugi, ütlen niimoodi, et ametnikul peab ka
olema südametunnistust ja natukene mälu, et kui ta tuleb paari nädala pärast tööle, siis …
M. Hiiemaa: Ta lubas selle asja kohe ette võtta. Ma jäin uskuma.
E. Plamus: Otseselt saab tema ise vastata, aga mul on soovitus – teatage vallavalitsuse kantseleisse.
Sealt liiguvad asjad õiget käsuliini mööda.
*) E. Plamus vastas M. Hiiemaa esimesele küsimusele (laste võimalusest osaleda huvikooli ja spordiringides)
E. Plamus: Huvihariduse teemat on ka varem käsitletud ja see haakub ka selle teemaga, et kuidas valla inimesed
üldse saavad liikuma kas siis kinno, teatrisse või ujulasse jne. Oleme, eesotsas T. Mesilaga, seda teemat arutanud.
Praegu tegeleme sellega, et on vaja Märjamaa gümnaasiumist õhtupoole üks eraldi liin teha. Võimalik, et saab
nendega midagi ühildada, kuid see ei kata kogu piirkonda. Oleme teemat laiemalt käsitlenud mitmeid aastaid
varem ka omavalitsusliidu ja maakonna tasandil. meie huvi on see, et ühitada võimalikult palju ühistranspordiliine
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ja õpilastranspordi liine. Meil on 9 õpilastranspordi liini ja need me maksame 100% valla eelarvest kinni.
Maakonnatransport on teatavasti doteeritav transport ja seal on riigi abi juures. Paraku, mida lähemale Raplale,
seda rohkem on võimalik õpilasliine ühitada ühistranspordiga. /…/. See on ebavõrdne kaugemate omavalitsuste
suhtes. Oleme rääkinud ka sellest, et näiteks Vigala vallast ei ole õpilastel võimalik Märjamaa gümnaasiumisse
käia kuna ei ole sobivat ühistransporti. Maavalitsus valmistab praegu 2014.aastaks ette uut hanget ja meil on
võimalik esitada muudatusettepanekuid (muuta saab ca 10% olemasolevatest liinidest). Vallavalitsuse ettepanekud
sinna lähevad. Kõik ju tegelikult sõltub rahast. Praegu sõidavad õpilasliini bussid kaks korda päevas – hommikul
toovad kooli, õhtul viivad koju. /…/.
E. Plamus nimetas, et vald on huvitatud, et valla lastel oleks võimalik õppida muusika- ja kunstikoolis. Lihtsam on
neil peredel, kel on võimalik oma autoga last transportida, kuid kõigil seda võimalust ei ole.
E. Plamus sõnas kokkuvõtvalt, et probleemiga on tegeletud ja tegeletakse.
M. Hiiemaa: Kas laste vähesust arvestades ongi mõtet neid bussiga vedada? Võib olla panna käima mõni auto ja
seda doteerida. See võiks olla mõte arutamiseks.
E. Plamus arvas, et mõte on õige, kuid raske on leida inimest, kes võtaks oma igapäevaseks kohustuseks
kaugemast kandist vedada lapsi ümberistumispunkti, kust omakorda õpilasliini buss nad peale võtaks.
*) Ühistranspordist
I. Avitse tõstatas taaskord ühistransporditeema – Vaimõisa küla elanikke ei rahulda busside praegune sõidugraafik,
mis jätab päeva keskele 5-tunnise vahe.
E. Plamus vastas, et suuresti on tegemist riigi küsimusega, kuid praegu tegeleb vald sellega, et saada Tallinn-Pärnu
maanteel sõitvatele bussidele Statoili juurde nõudepeatused.

*) Sipa lasteaia remondist
A. Jõessar: Millal saab valmis Sipa lasteaia remont? Kui lapsed läksid lasteaeda, siis hakati remonti tegema, kui
lasteaed suvepuhkuseks kinni oli, siis remonti ei tehtud.
E. Plamus vastas, et remont toimub CO2 programmi raames. Projekti juhib Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Vald on
küll kasusaaja, kuid kõik lepingud on sõlmitud ehitaja ja RKASi vahel. Oleme õnnelikud, et selle investeeringu
saame. Selleks, et kogu objekt oleks ehitaja käsutuses, viiakse lapsed bussiga Laukna lasteaeda. Valmima peaks
objekt oktoobri kuu jooksul.
*) E. Plamus: Reedel (20.09) avatakse Märjamaal Olerexi tankla.

Järgmine korraline istung on 15. oktoobril 2013.
Istungi juhataja kuulutas istungi lõppenuks.

Villu Karu
Istungi juhataja

Janika Liländer
Protokollija
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