MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll
Märjamaa
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Algus kell 15.00 lõpp kell 15.55
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Villu Karu
Protokollis: volikogu sekretär Janika Liländer
Sotsiaalkomisjoni koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Ilme Roosi, Liivi Miil, Marge Viska, Villu
Karu.
Puudusid: Anneli Ülemaante, Ilju Aviste, Ruth Lippus.
Kutsutud: rahandusosakonna juhataja Lea Laurits (päevakorrapunkt 1).
Koosolek toimus Skype vahendusel.
Kinnitati alljärgnev PÄEVAKORD:
1. Valla 2021. aasta eelarve
2. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Valla 2021. aasta eelarve
Ettekandega esines L. Laurits. Eelarve kogumaht on 13 174 311 eurot. Vallavalitsus palub volikogult luba
võtta pikaajalist laenu 10 aastaks 1 569 550 eurot. Varasemalt on võetud 5 ja 7 aasta pikkusi laene, kuid
viimased on võetud 10 aastaks. Reservfondiks on kavandatud 50 tuhat eurot.
L. Laurits kõneles planeeritud tuludest ja kuludest, põhivara soetustest. Sotsiaalse kaitse peatükis on
põhivara soetuseks kavandatud 25 tuhat, s.o sotsiaalkeskuse katlamaja rekonstrueerimiseks.
L. Laurits rääkis lühidalt sotsiaalse kaitse peatükist, mille kulud kokku on 903 839 eurot.
Ettekandja vastas küsimustele.
Küsis V. Karu (2020.a tulumaksu laekumise, valla laenuvõimekuse ja uue spordikeskuse püsikulude
kohta).
Otsustati: Nõustuda eelarve volikogusse I lugemisele esitamisega.
Päevakorrapunkt 2
Muud küsimused
*) COVIDi levikust Märjamaa vallas
Räägiti olukorrast Märjamaal.
M. Viska kõneles alates 14. detsembrist koolide distantsõppele üleminekust:
- toidupakke võimaldatakse kõikidele, kes registreerivad (registreerimine peaks tagama, et ei teki pakke,
millele järgi ei tulda), maksumuseks on arvestatud 1 euro koolipäeva kohta;
- paljulapselised pered küsitakse üle ja vajadusel varustame nad sooja toiduga;
- kõigile tagatakse tehniliste vahenditega varustatus (nagu see oli kevadelgi), oma abi on pakkunud ka
Lastekaitseliit;
- erivajadustega laste kool võib lapsi teenindada üks ühele õppes.
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M. Viska märkis, et lastekaitsetöötajate koormus distantsõppeperioodil tugevalt kasvab. Siiani annab
tunda ka kevadine koduõppeperiood.
I. Roosi: Kuidas Raikküla Kool esmaspäevast jätkab?
M. Viska vastas, et ta peab lastekaitsetöötajatelt üle küsima, kas nendeni on info koolist jõudnud, kuid
temal veel infot pole.

*) Kodukohandusprojektid
L. Miil: Mis on saanud sellest kodukohandusobjektist (puuetega inimeste eluasemete füüsiline
kohandamine), mida sotsiaalkomisjoniga vaatamas käisime?
M. Viska: See objekt on valmis vastavalt projektile ja kodukohanduse saaja on väga rahul. Kümnest
kodust on 8 valmis või valmimas, kahele kodule on palutud pikendust. Järgmisel aastal läheb
kodukohanduse projekti raames kohandamisele veel 2 kodu. Kui esitan lõpparuande, saan seda tutvustada
ka sotsiaalkomisjonile.
Otsustati: Lõpparuande valmimisel tutvustab M. Viska seda ka sotsiaalkomisjonile.
*) Päevakeskusest
V. Karu sõnas, et ELi järgmise rahastusperioodi kohta käiv info annab lootust, et avaneb ka meede,
millest on võimalik taotleda toetust päevakeskuste rajamiseks.
M. Viska märkis, et tuleb vaadata, et meie laenuvõimekus sel ajal võimaldaks omaosalusega panustada.
Kui 2023 uus rahastusperiood avaneb, siis eelnevalt tuleks meil päevakeskus oma kavadesse juba sisse
kirjutada.
L. Miil: Küsimus on olnud, et eelnevalt tuleks teha analüüs võimlike kasusaajate ja kasutajate kohta.
Kuidas see võimalik oleks?
M. Viska: Firmadel, kes selliseid projekte eest veavad, on oma metoodika, mis tugineb statistilistele
andmetele. Võiksime teha sama moodi nagu tervisekeskusega, et paneme oma mõtted kirja ja tellime
projektijuhtimise teenusena, kes siis teeb korrektse analüüsi.
M. Viska viitas, et oma igapäevase töö kõrvalt tal arendustegevuseks aega ei jää, kuid ta näeb, et
kodulähedasi sotsiaalteenuseid on vaja arendada.

/allkirjastatud digitaalselt/
Villu Karu
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Janika Liländer
protokollija
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