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Päevakorrapunkt 1
Kõrtsu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Eelnevalt oli komisjoni liikmetele saadetud otsuse eelnõu ning T. Matsalu seletuskiri.
Menetluse senisest käigust tegi lühikokkuvõtte H. Tammaru, kes tõdes, et tegemist on probleemse asjaga ning
suure tõenäosusega on tulemas sellest kohtuvaidlus.
Vallavalitsuse ettepanek on detailplaneering kehtestada.
Toimus arutelu.
H. Tammaru informeeris komisjoni Orgita külas asuva Vassi ja Telliskivi kinnistute kavandatavast
detailplaneeringust. Esialgne plaan näeb ette sinna bensiinijaama ja teeninduskompleksi rajamise.
Otsustati: Vallavalitsuse ettepanekut toetada.
Päevakorrapunkt 2
Kinnisasja omandamise loa taotlusele seisukoha andmine
Ettekandega esines P. Helliste. Reisikorraldaja OÜ soovib omandada Märjamaa vallas Pajaka ja Käbiküla
külas asuva Rahkema kinnistu. Vastavalt kinnisasja omandamise kitsendamise seadusele on juriidilisel isikul,
kes ei ole kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud
põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega, õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad
kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi üksnes maavanema loal.
Toimus arutelu.
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Otsustati: Toetada loa andmist.
Päevakorrapunkt 3
I lisaeelarve. 2. lugemine
Ettekandega esines L. Laurits. Volikogu maikuu istungil oli lisaeelarve 1. lugemisel.
Esimese lugemise järgselt esitas eelnõule parandusettepaneku volikogu liige Ülo Olm. Tema ettepanek oli
mitte suurendada vallavalitsuse personalikulu 7115 € võrra, vaid suunata see summa vana sööklahoone
lammutamiseks investeeringute reale ning vallaametnike töötasu tõstmine finantseerida ametnike arvu
vähendamise kaudu tekkivatest vahenditest.
Vallavalitsus arutas esitatud parandusettepanekut 05.06.2012.a istungil.
Vallavalitsus esitas volikogule 1. lisaeelarve eelnõu, milles tegi ettepaneku suurendada Märjamaa valla
2012.a esimese lisaeelarve põhitegevuse kulusid kokku 100 459 eurot, sealhulgas
vallavalitsuse
personalikulu taastamiseks 7 % ulatuses kuluks 6100 eurot ja vallavalitsuse teenistujate õppelaenude
põhiosade kustutamiseks ning erisoodustusmaksude tasumiseks kuluks 1 015 eurot, kokku 7115 eurot.
Õppelaenude põhiosade kustutamiseks ja erisoodustusmaksude tasumiseks laekuvad vahendid
Rahandusministeeriumilt ning on sihtotstarbelised. Seega ei ole õppelaenude hüvitamiseks ettenähtud
vahendeid võimalik vähendada ja investeeringuteks suunata.
Vallavalitsuse ametnike koosseis on viidud juba miinimumini (2010 koondati vallavalitsuse koosseisust 4,75
ametikohta. 2011.aastal koondati 1 ehitusspetsialisti ametikoht ning selle arvelt taastati kaks täiskohaga
sotsiaaltöö spetsialisti ametikohta). Vähema ametnike koosseisuga oleks häiritud juba vallavalitsuse töö ja
haldussuutlikkus.
Vallavalitsuse ei toetanud esitatud parandusettepanekut kuna
ametnike arvu vähendamine käesoleval
momendil ei ole põhjendatud, sest vallavalitsuse koosseis on viidud juba miinimumini ja vallavalitsuse
haldussuutlikus veelgi vähendatud koosseisuga saaks pärsitud; ametnike arvu vähendamisega (koondamisega) personalikulude kokkuhoidu
2012 eelarveaastal ei kaasneks, vaid toimuks personalikulude
suurenemine, sest enamikul ametnikest on pikaajaline teenistusstaaž ning välja makstavad
koondamishüvitised suurendaksid oluliselt personalikulu. Vallavolikogu 20.03.2012.a istungil otsustati
eelarve muudatusettepanekute hääletamise tulemusel eelarve investeerimistegevustest jätta välja 215 940
eurot (sh vana koolisöökla Pärnu mnt 56 lammutamine 6000 eurot) ja sama summa võrra vähendada ka
finantseerimistegevustes kohustuste suurenemist.
Ettekandja vastas küsimustele.
L. Laurits selgitas Ü. Olmi küsimuse peale õppelaenude kustutamiseks laekuvate vahendite eelarvesse
lisamist ja kasutamist.
Ü. Olm oli seisukohal, et vallavalitsuses on võimalik veelgi ametikohti vähendada – „selliseid tühje
kohvijoomise kohti on teil veel küll siin“.
M. Jaago: Siis tuleb konkreetsed ettepanekud teha.
Toimus keskustelu.
Ü. Olm märkis, et ta pakkus oma nägemuse vallavalitsuse koosseisust välja koheselt peale valimisi.
Otsustati: Lisaeelarve eelnõu suunata volikogusse 2. lugemisele.
Päevakorrapunkt 4
Lapsehoiuteenuse toetamise kord
Ettekandega esines T. Mesila. T. Mesila sõnas muuhulgas, et lastevanemate hulgas tehtud küsitluse tulemuste
põhjal sooviks enamus lasteaeda mittemahtuvate laste vanematest kasutada lapsehoiuteenust. Küsitlusele
vastas 34 lapsevanemat 45-st.
Lapsehoiuteenuse toetamise korra eelnõu aluseks on võetud analoogne Kohila valla määrus.
Lapsehoiuteenuse pakkuja peab omama maavanema tegevusluba. Põhimõte selles, et toetust makstaks
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kulupõhiselt. Pakutud on välja kaks toetuse määra – toetuse üldmäär on kuni 130 eurot ühe lapse kohta kuus.
Kui lapsevanem kasutab teenust, mille osutajal on maavalitsuse tegevusloaga registreeritud vähemalt 10
kohta, on toetuse määr kuni 190 eurot ühe lapse kohta kuus. See on tingitud sellest, et kui teenuse pakkujal on
rohkem lapsi hoida, on ka tema kulutused suuremad – hoiuruumidele on kohaldatud tervisekaitsenõuded,
lisandub palgakulu iga lisahoidja pealt jne.
Kokkusaamisel lastevanematega oli suur vastuseis sellele, et toetuse saamiseks peaks mõlema lapsevanema
elukohaks olema Märjamaa vald. Seepärast on eelnõus nõue, et toetuse saamiseks peab Märjamaa valla
elanik olema laps ja vähemalt üks lapsevanem.
Toetuse maksmine toimub nii, et lapsevanem tasub esmalt ise teenuse eest 100% ning siis esitab
kuludokumendid vallavalitsusele.
Ettekandja vastas küsimustele.
*M. Jaago: Mis saab siis kui laps näiteks pool kuud haige on?
T. Mesila: Need 130 ja 190 eurot on maksimummäärad, kuid § 4 on toodud päevamaksumused, s.t
arvestatakse tegelikult kohalkäidud päevi. Füüsilisest isikust lapsehoidja puhul on ühe päeva kulutuste
hüvitamiseks arvestatud 6 euroga ning vähemalt 10 kohaga lapsehoiule 8,50 euroga. Lähtutud on, et
täisteenuse puhul on ühes kuus keskmiselt 22 hoiupäeva.
Eelnõu § 4 lõiked 3 ja 4 sätestavad, et kindlasti peab olema ka lapsevanema omaosalus. Ainult valla toel seda
teenust ei saa.
*Ü. Olm: § 2 lõige 7 – „Töötava lapsevanema puhkuse ajal või päevases õppevormis õppiva
lapsevanema suvevaheajal lapsehoiu toetust ei maksta. (Ühe lapse kohta makstakse lapsehoiu toetust
maksimaalselt 11 kalendrikuud aastas.)“. See tähendab, et peab hakkama kontrollima, kas ja millal
lapsevanem puhkusel on. Ettepanek – määrata, et toetust makstakse maksimaalselt 11 kalendrikuu eest ja
rohkem mitte midagi siia lõikesse lisada.
Toimus arutelu. T. Mesila toetas parandusettepanekut.
Otsustati: Teha ettepanek jätta § 2 lõike 7 esimene lause välja.
Otsustati: Eelnõu lugemine lõpetada.
T. Mesila kõneles koolieelse lasteasutuse seaduse kavandatavatest muudatustest.
Päevakorrapunkt 5
Muud küsimused
*) Järgmine majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek on 19. juunil algusega kell 14.00 Märjamaa
rahvamajas. Päevakorras on mittetulundusliku tegevuse toetamise korra alusel esitatud taotluste
läbivaatamine.
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