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Päevakorrapunkt 1
Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Tõnu Mesila tutvustas Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse
andmise korda, mis võeti vastu 20.detsembril 2011a. Märjamaa vallavolikogu määrusega nr
76.
Uue korra järgi esitatakse toetuse taotlused Märjamaa vallavalitsusele, kes suunab taotlused
vastavale komisjonile läbivaatamiseks. Üheks taotluste läbivaatajaks on Märjamaa Valla
Külavanemate Ühendus. Vallavalitsus taotlusi läbi vaatama ei hakka, nemad kinnitavad
komisjonide otsused taotluste suhtes.
Toetuslepingute sõlmimised ja aruandluse esitamised on veel arutlusel.
Märjamaa Valla Külavanemate Ühendusele tuleks enda taotluste vastuvõtmise ja menetluse
kord viia uue vallavolikogu poolt rakendatud korraga ühtseks, kuna taotluste läbivaatamisel ja
toetuste rahuldamise otsustamisel tuleb arvestada volikogu poolt kinnitatud kriteeriumeid.
Samas võiks hakata liikuma sellepoole, et raha mis antakse toetuseks ei ole ürituse kulu vaid
projektide omaosalus/kaasfinantseering. Eesmärk on see, et suurem osa rahast tuleks
projektide kirjutamisest.
2012a. on ülemineku aasta.
Otsus: Info võeti teadmiseks

Päevakorrapunkt 3
IX Tänupäev

Märjamaa Vallavalitsus nõustus meie ettepanekuga, et Tänupäev läheb valla ürituste alla,
mida korraldab Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus.
IX tänupäev toimub 24. märtsil 2012a Sulu külamajas.
Toimus tänupäeva korraldamise arutelu.
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Ettepanekud:
 X tänupäeval panna tänukirjad kaante vahele ( nagu sünnitunnistused). Kaante peale
trükkida MTÜ logo.
Otsus: Info võeti teadmiseks
Päevakorrapunkt 3
Eelarve

Haimre külal jäi 2011a. eelarves kasutamata jaanitule jaoks eraldatud raha 100 €, Sipa külal
jäi kasutamata talgupäeval jaoks eraldatud summast 27,90€ ja Teenuse külal aastapäeva
tähistamiseks eraldatud summast 0,51 € .
Ettepanek: tõsta eelarves olev ülejääk summas 128,41€ MTÜ poolt korraldatud õppereisi
katteks.
Otsus: 5 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) tõsta ülejääk õppereisi katteks.
Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.
Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja

Kirsti Mau
Protokollija
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LISA 1
EELNÕU 10.11.2011
12.1/202EN

1. lugemine

MÄÄRUS
Märjamaa
nr …

…… detsember 2011

Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5
alusel.

§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega sätestatakse Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse eraldamise ning toetuse kasutamise üle
järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).
(2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit mittetaotlev Märjamaa valla elanikele
suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse, kultuuri, spordi, noorsoo- ja sotsiaaltöö, tervise,
külaliikumise ning vaba aja sisustamise edendamiseks.
(3) Korra alusel eraldatakse toetust abiprogrammidesse või muudesse toetusfondidesse
esitatavate mittetulundusliku tegevuse projektide kaasfinantseerimiseks.
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(4) Toetust võib taotleda seltsing/kodanikeühendus, mittetulundusühing, sihtasutus või
üksikisik (edaspidi taotleja).
(5) Toetuste üldsumma määrab Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) valla eelarvega.

§ 2. Toetamise eesmärk
Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse ja kodanikeühenduste,
piir- ja kogukondade üldise arengu (sh huvialase tegevuse, ürituste läbiviimise, kultuuri-,
spordi- ja muudes projektides osalemise) toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme,
järjepidevuse ja mitme-kesisuse hoidmine.

§ 3. Toetamise kriteeriumid
(1) Toetust antakse projektipõhiselt ja tegevuseks, mis on kooskõlas Märjamaa valla
kehtiva arengukavaga ja toimub kas Märjamaa valla haldusterritooriumil või on
suunatud Märjamaa valla elanikele või tutvustab Märjamaa valda laiemale üldsusele.
(2)
Hoonete
ja
rajatiste
planeerimiseks,
projekteerimiseks,
ehitamiseks
ja
rekonstrueerimiseks ning seadmete ostmiseks antakse toetust mittetulundusühingule või
sihtasutusele, mille põhikirja kohaselt lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete
rahuldamist allesjäänud vara kooskõlastatuna vallavalitsusega üle samalaadsete
eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule,
riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele.
(3) Toetuse määramisel eelistatakse projekte:
1) kus taotleja on varem kasutanud toetusi otstarbekalt ja esitanud aruande korrektselt;
2) millest saab osa võimalikult palju inimesi;
3) mis sisaldavad uudseid ideid ja põnevaid loomingulisi lahendusi;
4) mis on arengule suunatud;
5) mis on jätkusuutlikud;
6) mis on traditsioonilised ja valla seisukohalt olulised;
7) mis aitavad kaasa Märjamaa valla positiivse maine kujundamisele;
8) mis on suunatud rahvakultuuri arengule vallas;
9) mis arendavad piirkondlikku seltsitegevust;
10) milles valla kultuurikollektiivid ning üksikisikud esindavad Märjamaa valda üleeestilistel ja
rahvusvahelistel konkurssidel jt olulistel sündmustel osaledes;
11) milles valla kultuurikollektiivid ning üksikisikud osalevad rahvakultuurilistel üritustel
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väljaspool valda;
12) mis sisaldavad valla kultuuriloo alaseid uuringuid, ülevaateid ja kultuurialaste
väljaannete
kirjastamist;
13) mis sisaldavad valla elanikele koolituste korraldamist ja läbiviimist;
14) mis on suunatud laste ja noorte vaba aja veetmisele.
(4) Korra alusel ei toetata:
1) valla hallatavat asutust ega selle struktuuriüksust;
2)
taotluse
esitamise
hetkel
vähem
kui
üks
aasta
seltsingut/kodanikeühendust, mitte-tulundusühingut või sihtasutust;

tegutsenud

3) taotlejat, kellel on maksu- ja/või aruandevõlgu (ka juriidiline isik majandustegevuse
aruande osas);
4) toimunud sündmuse kulude katmist;
5) haldus- ja kommunaalkulude (v.a liikmemaks ja osavõtumaks) katmist;
6) toitlustamis- ja transpordikulude (v.a sõit esinemis- või võistluspaika ja tagasi) katmist;
7) seltsingu/kodanikeühenduse või juriidilise isiku asutamiskulude katmist;
8) Interneti kodulehe valmistamise kulude katmist;
9) projektikirjutamise ja/või -juhtimise kulude katmist;
10) vara (v.a kunstitarbed konkreetse projekti tarbeks) soetamist eraisikule;
11) era- või asutusesisese ürituse (v.a koolitus ja teabepäev) korraldamist;
12) projekti, millel puudub omaosalus ja/või kaasfinantseerimine.
(5) Omaosalus korra mõistes on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus
toetatavasse tegevusse.

§ 4. Avalikkuse teavitamine
(1) Toetuse taotlemise tähtaegadest teavitab vallavalitsus üldsust Märjamaa valla infolehe
„Märjamaa Nädalaleht“ ja valla veebilehe kaudu vähemalt üks kuu ette.
(2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse Märjamaa valla infolehes
„Märjamaa Nädalaleht“ ja valla veebilehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse
eraldamist.
(3) Toetuse saaja kasutab oma ürituste reklaamis Märjamaa valla sümboolikat (lipp, vapp,
logo jne).
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§ 5. Toetuse taotlemise tähtajad
(1) Toetuse saamiseks tuleb esitada Märjamaa vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus)
vormikohane taotlus 01. märtsiks (projekti algusaeg 01. aprillist 30. septembrini) või 01.
septembriks (projekti algusaeg 01. oktoobrist 31. märtsini). Kui tähtpäev satub
puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.
Tähtaja määramisel loetakse päevaks ajavahemikku keskööst keskööni.
(2) Eelarvevahendite olemasolul on vallavalitsusel õigus kuulutada välja lisavoor taotluste
vastuvõtmiseks.
§ 6. Nõuded taotlusele
(1) Taotlus peab sisaldama märget, millise valdkonna projektiga on tegemist, projekti
toimumise kohta ja aega (algus ja lõpp), kasusaajate arvu, andma ülevaate projekti
eesmärgist ja selle saavutamiseks läbiviidavatest tegevustest ning esitada tuleb
tasakaalustatud eelarve, milles on välja toodud oma- ja kaasfinantseeringud ning
planeeritavad tulud ja kulud.
(2) Taotlusele lisatakse:
1) seltsingul/kodanikeühendusel koopia ühise tegutsemise lepingust;
2) eelarve koostamisel aluseks olnud hinnapakkumine või –pakkumised
3) korraldatava ürituse või näituse puhul ideekavandi tutvustus ja toimumispaiga kinnitus;
4) võistlusel, konkursil, festivalil osalemise puhul koopia kutsest ja sündmuse kava;
5) mitteperioodilise trükise puhul kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv)
koos
käsikirjaga;
6) vajadusel muud lisad, mis aitavad läbivaatajatel hinnata projekti väärtust.
(3) Taotluse ja aruande vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 7. Taotluse menetlemine
(1) Vallavalitsus suunab tähtaegselt esitatud taotluse nõuetekohasuse kontrollimiseks
vastava valdkonna spetsialistile, kes kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust
5 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest vallavalitsuse kantseleis.
(2) Puuduste esinemisel antakse taotlejale puuduste kõrvaldamiseks aega kuni 5 tööpäeva.
Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse taotluse menetlus ja
tehakse taotlusele vastav märge.
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(3) Vallavalitsus jätab taotleja, kes ei ole korra § 10 lõikes 1 nimetatud tähtajaks esitanud
varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet, taotluse menetlemata ja teavitab sellest
taotlejat kirjalikult.
(4) Vallavalitsus edastab nõuetekohased taotlused hiljemalt 15 tööpäeva jooksul (arvestades
taotluste esitamise tähtpäevast) taotluste läbivaatajatele :
1) kultuuri, noorsootöö ja vabaajaürituste valdkonna toetuste (v.a Laukna, Sipa ja
Teenuse
piirkonna külade) taotlused volikogu kultuurikomisjonile;
2) Laukna, Sipa ja Teenuse piirkonna külade kultuuri, noorsootöö ja vabaajaürituste
valdkonna
toetuste taotlused SA Loodna Vabaajakeskus nõukogule;
3) spordivaldkonna toetuste (v.a. noortespordi pearaha) taotlused MTÜ Märjamaa
Spordiklubi
juhatusele;
4) noortespordi pearaha (§ 9) taotlused volikogu kultuurikomisjonile;
5) külaliikumise valdkonna toetuste taotlused MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate
Ühendus
juhatusele;
6) sotsiaalvaldkonna toetuste taotlused volikogu sotsiaalkomisjonile;
7) § 3 lg 2 nimetatud toetuste taotlused alates 500 eurost volikogu majandus- ja eelarvekomisjonile;
8) muude toetuste taotlused volikogu majandus- ja eelarvekomisjonile.
(5) Taotluse läbivaataja liige, kes on seotud menetletava projektiga, taandab end antud
projekti arutelust ning otsustusprotsessist.
(6) Taotluste läbivaataja vaatab taotlused läbi ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse
määramise, toetuse suuruse ja vajadusel selle kasutamise tingimuste kohta.

§ 8. Toetuse määramine ja lepingu sõlmimine
(1) Toetuse määramisel arvestatakse käesoleva korra § 3 nimetatud kriteeriume.
(2) Vallavalitsus otsustab toetuse määramise kahe (2) nädala jooksul pärast taotluse
läbivaataja ettepaneku laekumist.
(3) Toetus makstakse välja toetuse saajale vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud
lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
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(4) Lepingus sätestatakse toetuse sihtotstarve, oma- või kaasfinantseeringu suurus, toetuse
ülekandmise viis ja tähtaeg või maksegraafik, vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase
kasutamise kontrollimisel, sanktsioonid lepingu rikkumisel, aruande esitamise aeg ja kord,
toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja
kajastamisel ning vajadusel muud vallavalitsuse määratud tingimused.
(5) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 20 kalendripäeva jooksul (arvates
lepingu projekti väljasaatmisest vallavalitsuse poolt) või pooled ei jõua lepingu sõlmimisel
kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja toetuse andmise menetlus
loetakse lõppenuks.

§ 9. Noortespordi toetamine
(1) Noortespordiga (sportlased vanuses 7-19 aastat) tegelevatel kodanikeühendustel on
õigus pearahale (tegevustoetusele), kui:
1) on olemas treener;
2) treeningud toimuvad hooaja jooksul vähemalt kaks korda nädalas;
3) korraldatakse võistlusi ja/või laagreid;
4) osaletakse Eesti meistrivõistlustel.
(2) Lõikes 1 nimetatud tingimuste osalisel täitmisel on vallavalitsusel õigus vähendada
toetuse määra.
(3) Pearaha arvestusliku suuruse noorsportlase kohta konkreetsel toetusperioodil kinnitab
valla-valitsus pärast valla eelarve vastuvõtmist.
(4) Pearaha taotlejale määrab vallavalitsus oma korraldusega üheks kalendriaastaks
(toetusperiood 01.01- 31.12) lähtudes treeningprotsessis osalevate noorsportlaste, kelle
registrijärgne elukoht on Märjamaa vallas, arvust.
(5) Pearaha taotlemise tähtaegadest ning pearaha saajatest teavitamine toimub § 4 kohaselt.
(6) Vormikohane taotlus pearaha määramiseks esitatakse vallavalitsusele hiljemalt
toetusperioodile eelneva aasta 10.oktoobriks. Taotluse kohustuslikuks lisaks on
noorsportlaste nimekiri koos isiku-koodidega.
(7) Pearaha saava ühendusega sõlmib vallavalitsus toetuse sihtotstarbelise kasutamise
lepingu § 8 sätestatud korras.
(8) Pearaha saajale laieneb korra § 10 sätestatud aruandluskohustus ning pearaha
kasutamise üle on vallavalitsusel õigus teostada järelevalvet § 11 sätestatud korras.
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§ 10. Aruandlus
(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande saadud
rahaliste vahendite kasutamise kohta ühe kuu jooksul pärast projekti lõppemist, kui
vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti.
(2) Kui toetuse saaja ei esita mõjuva põhjuseta aruannet, siis edaspidi taotleja
mittetulunduslikku tegevust vallaeelarvest ei toetata.

§ 11. Kontroll ja järelevalve
(1) Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab vallavalitsuse nimetatud ametnik
või ametnikud.
(2) Kontrollijal on kontrolli teostamisel õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid,
seletusi ja aruandeid ning viibida toetatava projekti läbiviimise juures.
(3) Vallavalitsusel on õigus nõuda täielikult või osaliselt toetus tagasi :
1) kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
2) kui toetuse taotlemisel oli esitatud valeandmeid;
3) kui toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet või käesoleva
paragrahvi lõikes 1
nimetatud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.
(4) Käesolevas määruses sätestatud toetuste määramist, maksmist ja kasutamist kontrollib
vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 12. Määruse rakendamine
(1) Vallavalitsus kinnitab taotluse ja aruande vormid ja korraldab käesoleva korra
rakendamise.
(2) Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2010 määrus nr 47 „Märjamaa valla
eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“.
§ 13. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 31. detsembril 2011. a.
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