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1. Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlused
2. Ülevaade Märjamaa valla sotsiaalkorteritest
3. Ülevaade sotsiaalosakonna 2011.a tööst
4. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Mittetulundusliku tegevuse toetamise taotlused
V. Karu: Kas meil on see raha olemas ja kas me oleme nõus nii palju panustama? Vajadus seda arutada
tuleneb volikogu kehtestatud mittetulundusliku tegevuse toetamise korrast. Projektitaotlused vaadatakse läbi
valdkondade komisjonide kaupa. Meil on arutada 4 taotlust:
Taotleja
Projekti nimi
Projekt kokku Taotlus
MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate Ühing Osalus programmis "Koos on kergem" 3964,00
150
Raplamaa Psühholoogiateenistus
Usaldustelefon
479
MTÜ Rapla Lastekaitse Ühing
Hobulaiu seikluslaager
1036.06
324,06
Mareli Lelula MTÜ
Beebikool
6865.52
3451,3
Toimus arutelu.
*V. Karu: Kas usaldustelefonil on taotlus esitatud?
M. Viska: Nad esitasid taotluse eelarve menetlemise korra järgi. Nii nagu nad on seda igal aastal teinud. Alati
on nad siis esitanud ka statistika pöördumiste kohta. Märjamaa valla inimesed kasutavad seda teenust ilusasti.
Oleme seda aastaid rahastanud ning oleme nende teenusega rahul.
*V. Karu: Kõige suurema toetuse tahaks saada beebikool.
G. Ilisson: Kui palju meil raha jagada on? Usaldustelefon on ainus, kes praegu eelarve eelnõus eraldi reana
olemas, aga palju meil teistele on raha jagada?
M. Viska: Siiani oli eraldi real ka beebikool. Sel aastal tõsteti ta kokku muu mittetulundusliku tegevuse
toetusega, kuid läks sinna koos eelarve mahuga. Beebikooliga on see plaan, et see ei oleks edaspidi mitte
selline projekt, millele antakse toetust mittetulundusliku tegevuse toetamise korra alusel, vaid me paneksime
kokku vähempakkumise paketi ja vald telliks beebikooli teenust juba püsivama lepingu alusel.
V. Karu: Me võiksime arutada, kas beebikooli toetussumma 3451,2 eurot on palju või vähe või on see
otstarbekas. Teiste summad on suhteliselt väikesed ja arvestades, mille tarbeks on toetust küsitud, siis kas teil
on mingeid vastuargumente, et mitte toetust anda?
Toimus arutelu.
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Vastuargimente ei esitatud.
G. Ilisson avaldas arvamust, et tema on väga vaegkuuljate ja ka usaldustelefoni valla eelarvest toetamise
poolt ning nende üle pikemalt ei arutleks.
Arutleti beebikooli üle.
M. Hiiemaa avaldas arvamust, et beebikool on praegu väga kenasti toimiv asi.
M. Viska: Ainuke, mis on, et rahastamisküsimused tuleb läbirääkida ja vähempakkumine läbi viia.
M. Hiiemaa: Kindlasti tuleks kontrollida omaosalust, et teiste valdade lapsed maksaksid täismahus kohatasu.
Selleks tuleks välja arvutada ühe koha maksumus ning vastavalt sellele omaosaluse summa määrata. Muidu
tekib kohati tunne, et teised vallad „ratsutavad“ meie seljas. M. Hiiemaa: Ma küll ei tea seda tausta ja
laekumisi teistelt valdadelt, kuid arvan, et kohatasu põhimõttel oleks asi läbipaistev ja ilus.
J. Liländer: Projektitaotlusele lisatud eelarves teiste OV-de toetust ette ei nähta. On vaid lastevanemate osalus
ja Märjamaa valla kaasfinantseering.
M. Hiiemaa: Teada on, et seda teenust kasutavad ka ümberkaudsete valdade lapsed. Seepärast tulekski
kohamaksumus välja arvutada ja selle alusel arveldada.
V. Karu: Ma ka ei oska öelda, et palju meil seda raha on, mida võime jaotada.
M. Viska: Ma küsisin T. Mesila käest. Ta ei öelnud konkreetset summat, kuid ütles, et kärpige.
V. Karu: Mida me siin oskame kärpida?
M. Viska ja M. Hiiemaa kõnelesid veelkord beebikooli tegevuse vajalikkusest. Seda nii üksikemadele kui
nendele lastele, kes ei mahu lasteaeda, emadele, kellel on tegemist oma esimese lapsega jne.
M. Viska juhtis tähelepanu sellele, et varasemalt oli toetus n ö pearaha põhine.
*V. Karu: Veel on Raplamaa Lastekaitse Ühingu Hobulaiu seikluslaager. Kelle jaoks see täpsemalt on?
M. Viska: Selle toetuse taotleja on Märjamaa noortekeskuse juhataja Pille Rokk. Klientuuriks on Märjamaa
valla noortekeskuse püsikülastajad. Sama laager on toimunud ka varasematel aastatel, küll mitte eelmisel
aastal.
V. Karu: Kui on vajalik kärpida, siis tulgu ja öelgu meile, palju meil raha tegelikult jagada on. Kuna me seda
ei tea, siis jääb nii nagu taotletud on.
Otsustati: Teha vallavalitsusele ettepanek toetada MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu projekti 150 euroga,
Raplamaa Psühholoogiateenistuse usaldustelefoni projekti 479 euroga, MTÜ Raplamaa Lastekaitse Ühingu
Hobulaiu seikluslaagri projekti 324,06 euroga ning MTÜ Mareli Lelu beebikooli projekti 3451,3 euroga.
Päevakorrapunkt 2
Ülevaade Märjamaa valla sotsiaalkorteritest
M. Viska esitas slaidiprogrammi Märjamaa valla sotsiaalkorterite hetkeolukorrast.
M. Viska sõnas sissejuhatuseks, et tasapisi sotsiaalkortereid remonditakse ja on olnud jutuks, et mis saab
tulevikus Haimre kooli hoonest, et kas sellest saab sotsiaalmaja või mitte. Seepärast annabki ta ülevaate
olemasolevast olukorrast.
Kokku on vallal 22 sotsiaalkorterit, s.h 4 üksiktuba. Sotsiaalelamispinnal elas 31.12.2011 seisuga 38
elanikku. Lisaks on 17 munitsipaalkorterit. Elanikke on neis 15.
Praeguse seisuga on sotsiaalkorterites 44 inimest. Kõik korterid on hõivatud.
G. Ilisson: See on selline halb olukord, et kui tõepoolest peaks midagi juhtuma, tulekahju vms, siis meil ei ole
inimesi mitte kusagile panna.
M. Viska: Ka sotsiaalabikeskus on täis.
V. Karu: Mäletan, et ca aasta või rohkem tagasi sai volikogus viidatud, et sotsiaalkorterite olukord on kehva.
Näen, et midagi ei ole muutunud.
G. Ilisson: Aga millest see sai muutuda? Vahendeid ju ei ole.
M. Hiiemaa nentis, et probleem on kahepoolne – vallal ei ole raha, et remontida, kuid teisalt ei ole paljudel
juhtudel ka heaperemehelikku käitumist üürnike poolt.
M. Viska: Ma arvan, et arenguteemaks on see, et mingid korterid me peaksime sotsiaalpindadena ka tulevikus
vallale jätma, sest on neid emasid, kes väga kenasti majandavad, kuid kui vaadata seda kui palju
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sotsiaalkorterite elanikest vaevlevad alkoholiprobleemide käes, siis ilmselt on vajalik selline sotsiaalmaja, kus
on komandant 24 tundi ja kus on spartalikud tingimused.
Ilmselt on vajalik selline arengupäev üles võtta, et kuidas edaspidi sotsiaalelamispinna teenust pakkuda,
kellele mis tingimustel ning kuidas oleks parem järelevalvet rakendada.
M. Hiiemaa: Samas oleks võimalik neid inimesi rakendada ka mingis tegevuses sellesama maja haldamisel ja
hooldamisel.
M. Hiiemaa: Kuidas sotsiaalkorterite elanikud saavad hakkama oma kommunaalkulude eest tasumisega?
M. Viska: Võlgnikega sai aasta lõpul päris palju tööd teha. Enamus on neist toimetulekutoetuse saajad.
Sellisel juhul maksab riik kulud kinni. Kui on pensionisaajatega tegu, siis oleme koos panka läinud ning
lasknud sõlmida otsekorralduslepingud. Muidugi on ka neid, kes on päris suure võlaga lahkunud. Sisse nõuda
neilt midagi pole, sest üldjuhul neil sissetulek puudub. On ka neid, kes suudavad oma kulude eest tasuda.
M. Viska: Näen, et kõigis olemasolevates korterites kapitaalremonti küll teha pole mõtet. Ilmselt on mõttekas
säilitada Tolli küla Pargi maja ja alevi korterid ning Velisemõisa kõik korterid teha sotsiaaleluruumideks.
V. Nasir: Kas ei oleks mõistlik loobuda alevi korteritest, sest nende müügist saaks raha.
G. Ilisson arvas, et vallal on vaja siiski ka mõnda korralikku sotsiaalkorterit, sest kõik inimesed, kes
sotsiaalkorteri teenust vajavad, ei ole asotsiaalid, vaid on lihtsalt hättasattunud.
M. Viska: Kergem järelevalvet teha on muidugi alevis. Selle asemel, et kuhugi kaugemale sõita.
G. Ilisson tegi ettepaneku mõned sotsiaalkorterid, kus tegemist praktiliselt püsielanikega, hästi odavalt neile
ära müüa, sest seal ei ole vallal mõtet remonti teha. Need samad inimesed ise on oma korterid selliseks
elanud.
M. Viska: Minu nägemus on küll see, et tekitame mingisuguse sotsiaalmaja, komandandiga, minimaalsete
tingimustega, ruumide survepesuriga pesemise võimalusega. Kui sellised tingimused ei rahulda, siis on
inimesel endal võimalus parem leida. Meie poolt oleks miinimumnõuded täidetud. Toas oleks soe ja valge
ning oleks ühised pesemisvõimalused.
V. Karu: Kas mingi olemasoleva maja kohandamiseks sotsiaalmajaks oleks võimalik fondidest toetust saada?
M. Viska: Usun, et on. Ei ole saanud aega konkreetselt uurida, et kust meetmest saaks, kuid usun, et see on
päris tõenäoline.
V. Karu: Rapla tegi endale Alusse. Midagi taolist kuluks ka meile ära.
M. Viska nõustus.
Kell 17.00 lahkus G. Ilisson.
Päevakorrapunkt 3
Ülevaade sotsiaalosakonna 2011.a tööst
M. Viska andis ülevaate sotsiaalosakonna tööst alustades valla elanike üldandmetest, iibest ning lõpetades
toetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise näitajatega.
Tendentsid: elanike arv on pidevas vähenemises, toimetulekutoetuse taotlejate arv on kasvanud (tõdemus –
vaesus meie vallas on kasvanud).
Arvnäitajaid 2011.a kohta:
- toimetulekutoetuse taotlusi esitatud 2011. aastal 1494;
- hooldatavaid aastas keskmiselt 103;
- puuetega inimestele täiendava sotsiaaltoetuse maksmiseks laekus 86 avaldust, neist 63 rahuldati ja 23
jäid rahuldamata;
- töötutele makstava täiendava sotsiaaltoetuse maksmiseks laekus 40 avaldust, nendest rahuldati 35,
rahuldamata jäi 5;
- juubelitoetust maksti 2465,98 eurot;
- matusetoetust maksti 4485 eurot;
- sotsiaalteenuseid raske või sügava puudega lapse perele osutati 3102,59 euro eest, s.h
transporditoetust sai 27 peret;
- täiendavat sotsiaaltoetust peredele ja lastele maksti kokku 38 404,10 euro eest, s.h maksti lasteaia
toidu- ja kohamaksutoetust 40 perele (58 lapsele);
- aasta lõpu seisuga oli 35 koduhooldusteenuse saajat, teenust pakkus 6 koduhooldustöötajat;
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Märjamaa Vallavalitsusel oli aasta lõpu seisuga 27 eestkostetavat (12 naist ja 15 meest) 6
hooldusasutuses;
liikumispuudega või pimedat teenindava sõiduki parkimiskaarte väljastati 27 inimesele;
vallavalitsus korraldas 5 inimese matused (kulud kokku 1941 eurot);
2011 a lõpu seisuga kasvab kolmes hooldusperes kokku 3 last;
11 Märjamaa valla eestkosteperes kasvab 14 last. Lisaks on Märjamaa Vallavalitsus määratud
eestkostjaks ühele lapsele;
asenduskoduteenusel elab 4 last;
riikliku puuetega inimese sotsiaaltoetust saab Märjamaa vallas 577 täiskasvanut ja 55 last, kokku 632
inimest;
riiklikku vanaduspensioni saab 1548 inimest, töövõimetuspensioni 483 inimest, rahvapensioni 34
inimest, toitjakaotuspensioni 45 ja eripensioni 13 inimest.

Päevakorrapunkt 4
Muud küsimused
*) Lumetõrjest
M. Hiiemaa kõneles probleemist korterelamuga, kus on küll moodustatud ühistu, kuid kus elanikud on eakad
ning käsitsi lume lükkamine käib neile lihtsalt tervislikult üle jõu.
M. Hiiemaa: Kas on võimalik sellised majad kaardistada ja siis neile kuidagi appi tulla? Mina pakkusin neile
välja, et nad võiksid esitada valda taotluse, et saaks erandkorras asja lahendada.
V. Karu arvas, et igal korteriühistul on juhatus ja selliste probleemide lahendamine peaks olema nende
ülesanne. Ühistul on võimalik lumelükkamise teenust tellida.
M. Hiiemaa: Tellimine hakkab jällegi rahakoti peale ja seda pensionärid ei taha. Siis paraku lükkavad ise ja
saavad infarkti.
V. Karu: Eks see valik ole.
M. Hiiemaa: Sa siis pakud välja sellised valikud, et kas maksad või lükkad ise ja saad infarkti?
*) Logopeedilisest teenusest
M. Hiiemaa soovis teada, kuidas on praegu vallas olukord logopeedi teenuse kättesaadavusega. Kui perearst
tuvastab vajaduse logopeedilise abi järele, et kas siis on vallal selleks raha?
M. Viska: Kui lapsele on määratud puue, siis selleks on raha eelarves ette nähtud, kui aga puuet määratud ei
ole, siis konkreetselt selleks eelarves raha arvestatud ei ole. Oleme arutanud ja leidnud, et
rahastamisküsimused vajavad lahendamist, sest tegelikult teenuse pakkujad oleks nüüd juba vallas olemas.
Otsustada on vaja kellele ja mille alusel ning kui palju vald rahastab teenust, kas arvestatakse sealjuures ka
pere majanduslikku toimetulekut või mitte jms küsimused.
M. Hiiemaa: Kas kõikides lasteaedades osutatakse logopeedilist teenust?
M. Viska: Ei osutata. Näiteks Midrimaal ei ole logopeedi.
M. Hiiemaa avaldas arvamust, et need lapsed, kes käivad lasteaedades, kus osutatakse logopeedilist teenust,
on eelisseisundis võrreldes nendega, kes on kodused või kes käivad lasteaias, kus seda teenust ei ole, kuid
laps logopeedi abi vajaks. Siin on perede ebavõrdne kohtlemine – ühtedel on see teenus juba lasteaia
kohamaksu sees, teised peavad selle lisaks maksma. See on mõtlemise ja arutamise koht. Seda enam, et
praegu on meil selle teenuse pakkujad olemas ning logopeedi abi vajavaid lapsi on üha enam ja enam.
M. Viska: Seni oleme suutnud nende probleemid, kes perearsti poolt on saadetud, lahendada.
M. Hiiemaa: Tahangi teada, et kui kaua ma võin neid saata?
M. Viska: Saata võib alati. Ma arvan, et mingil hetkel tuleb kriitiline piir. Oleme seda lastekaitsetöötajaga
arutanud. Peame minema valitsusse ja pakkuma omapoolseid lahendusi.
M. Hiiemaa: Tugeva kõnehäirega lapsele saame me vormistada puude. Seda kasvõi aastaks, et ta saaks vallast
riigi poolt tasustavat teenust.
*) Puudega lastele teenuse osutamisest
M. Hiiemaa: Olen sellest ka varem rääkinud, et puudega lastele võiks ujula baasil osutada teenust. Kas seda
oleks võimalik arendada? Uurida välja millised lapsed oleks huvitatud, arvutada välja kui palju tuleb kulu kui
mingi bussiring käima panna ning saada ujulasse nendega tegeleja. Kas see on mõeldav?
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M. Viska: See on mõeldav, kuid see raha, mida 2012. aastal saame riigilt puuetega lastele teenuse
osutamiseks, kulub tugiisiku teenusele ja logopeedile maksmiseks. Sealt mitte midagi üle ei jää. Idee on hea,
kuid jääb küsimus, et kust saada need rahalised vahendid.

Villu Karu
Koosoleku juhataja

Janika Liländer
Protokollija
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