
 

 
 

 

 Avaldamismärge: KO, 11.12.2007, 189,2274                        

Muudetud: Märjamaa Vallavolikogu 23.09.2008 määrusega nr 101 

Märjamaa Vallavolikogu 24.08.2010 määrusega nr 27 

 

 

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord 
Märjamaa Vallavolikogu 20. novembri 2007. a määrus nr 79  

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande 

seaduse § 12
6
 lõike 1 ning lõike 4 alusel.  

 

§ 1. Reguleerimisala  
Käesoleva määrus reguleerib riigi rahastatava sügava- ja raske puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste 

vahendite ülejäägi kasutamise korda Märjamaa vallas.  

 

§ 2. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine  
(1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske ja sügava puudega 

laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, sealhulgas:  

1) raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja, kooliabistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks; 

2) raske või sügava puudega laste perede nõustamise korraldamiseks; 

3) raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks; 

4) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks; 

5) transporditeenuseks raske ja sügava puudega laste peredele (Lisatud transporditeenuse kirjeldus). 

(Märjamaa Vvk m 23.09.2008 nr 101 jõust. 29.09.2008) 

 

(2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse 

raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.  

 

(3) Eelarveaasta 30. juuni seisuga kasutamata rahalisi vahendeid (50% ulatuses jooksvaks eelarveaastaks 

eraldatud vahendeid) kasutatakse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste 

osutamiseks ja arendamiseks jooksval eelarveaastal. 

(Märjamaa Vvk m 24.08.2010 nr 27 jõust. 01.09.2010) 

 

§ 3. Arvestuse pidamine  
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab Märjamaa Vallavalitsuse 

sotsiaalosakond ja kasutamise üle arvestust peab rahandusosakond.  

 

§ 4. Jõustumine  
Määrus jõustub 01. detsembril 2007.  

  

 

Volikogu esimees Villu KARU  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
LISA 

Teenuse kirjeldus 

Märjamaa Vallavolikogu 20.11.2007 määrusele nr 79 

 

 

 

 

Transporditeenuse kirjeldus raske ja sügava puudega laste peredele 

 

I Teenuse sisu 

 

Teenuse nimetus: transporditeenus raske ja sügava puudega laste peredele 
 

Teenuse osutamise õiguslikud alused: Sotsiaalhoolekande seaduse §12
6 

lg1 ja 4, Märjamaa 

vallavolikogu määrus nr 79  20.november 2007 ja määrus nr 101  23.september 2008. 

 

Teenuse sihtgrupp. Rahvastikuregistri järgsed Märjamaa valla raske ja sügava puudega lapsed ja 

nende pered 

 

Teenuse sisu kirjeldus: Teenus sisaldab 

1. Raske ja sügava puudega lapse saatjale ühistranspordi sõidupiletite 

kompenseerimist 

2. Raske ja sügava puudega lapse perele isikliku sõiduvahendi kulude 

kompenseerimist lapse haridusasutusse viimisel 

3. Raske ja sügava puudega laste organiseeritud transportimine 

õpilasliiniga haridusasutusse ja tagasi maakonna piires 

 

Teenuse osutamise maht: 1. Ühistranspordi sõidupileteid ja isikliku sõiduauto kulusid 

kompenseeritakse igakuiselt. Piirmäärad on kehtestatud Märjamaa 

vallavalitsuse määrusega. 

2. maakonna piires osutatakse transporditeenust igal koolipäeval 

 

 

II Teenuse osutamine 

 

Toimingud teenuse osutamiseks: Teenuse kohta info saamine ja teenuse taotlemine toimub läbi 

Märjamaa vallavalitsuse. Teenuse taotlemiseks on vajalik esitada Märjamaa vallavalitsusele: 

1. avaldus; 

2. arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse koopia; 

3. nõustamiskomisjoni otsuse koopia 

Märjamaa vallavalitsus teatab taotlejale teenuse osutamisest. Ühistranspordi sõidupileteid ja isikliku 

sõiduvahendi kulusid kompenseeritakse igal järgneval kuul kuludokumentide alusel (sõidupiletid ja 

kütuse kviitungid) 

 

Nõuded keskkonnale: Sõiduvahendid peavad vastama kehtivatele tehnilistele nõuetele. 

 

Teenuse finantseerimine: teenust finantseeritakse Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste 

vahendite ülejäägist. 

 

 


