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Algus kell 17.05, lõpp kell 17.25
Sotsiaalkomisjoni koosolekust võttis osa 4 komisjoni liiget: Viktoria Visbek, Svetlana Kivistik,
Janika Molejus, Anu Leeduks.
Puudusid: Olga Kugal, Elena Villmann, Maret Vetemaa, Ants Kiviselg, Eda Arusoo.
Kutsutud: vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Hestia Rindla.
Komisjoni liige Svetlana Kivistik tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Viktoria Visbek.
Koosoleku juhatajaks valiti nelja poolthäälega Viktoria Visbek.
Koosoleku juhataja: Viktoria Visbek
Protokollija: Janika Roosileht
4 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarve I lugemine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
2. Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
3. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarve I lugemine
Vallavanem Jaanus Saat andis ülevaate Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarvest: tulumaksu
on laekunud planeeritust rohkem. Suurenevad tegevustoetused ja muud tulud. Põhitegevuse
kuludest suureneb lapsehoiutoetus, samuti MTÜ-de toetus. Palgafond suureneb 46 000 euro
võrra (valimiste palgakulu, koondamistasu). Saue KTG projekti kulu on 54 942 eurot.
Investeerimistegevuse laekumisse lisanduvad Kloogaranna raudteeparkla ehituse lõpetamine,
Paldiski disc-golfi rada, lisaks planeritakse kinnisvara müüki. Padise kloostri project on läinud
kallimaks.
Toimus arutelu.
J. Molejus: kuhu kaamerad tulevad?
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J. Saat: linna keskväljaku ossa.
1.1 OTSUSTATI: esitada Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarve vallavolikogule I
lugemisele (4 poolthäält).
Päevakorrapunkt 2
Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord
Kuulati Hestia Rindla ettekannet: Lääne-Harju vald on moodustunud neljast erinevast väikesest
omavalitsusest- Keila vald, Vasalemma vald, Padise vald ja Paldiski linn. Igas nimetatust oli
kord, kuidas valla eelarvest eraldada toetust huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele,
seltsidele ja teistele ühingutele, spordiklubidele ja teistele klubidele tegevuse edendamiseks.
Tänases neljast omavalitsusest moodustunud Lääne-Harju suurvallas on tarvis kehtestada ühtne
kord, mis reguleerib noorte huvitegevuse toetamist ühtselt kogu valla haldusterritooriumil.
Käesolev määrus reguleerib noorte huvitegevuse toetamist, mille järgi on seda õigus taotleda
eraõiguslikul juriidilisel isikul, kes pakub harrastajatele võimalusi osaleda huvitegevuses.
Huvitegevus on süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel tasemeõppest vabal ajal, et
omandada teadmised ja oskused valitud huvialal kultuuri, spordi ja loodus- ning täppisteaduste
või tehnoloogia valdkondades. Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalusi isiksuse
mitmekülgseks arenguks ja toetada harrastaja kujunemist hästi toimetulevaks
ühiskonnaliikmeks.
Toetust võivad taotleda erahuvikoolid, nende esitatud taotlustele lähenetakse individuaalselt.
Erahuvikoolide toetuse taotlemine ei ole käsitletud antud eelnõus, sest erahuvikooli
tegevustoetuse taotlemine on pigem erandjuhus.
Toetuse eesmärk on toetada ja soodustada kuni 19-aastaste noorte huvitegevust, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmetel asub Lääne-Harju vallas.
Selleks, et erinevad teenuse pakkujad tuleksid meie valda meie valla noortega tegelema, on tarvis
kehtestada konkreetne toetussüsteem, mis loob soodsad tingimused tegutsemiseks
teenusepakkujale meie vallas ja avab vallaelanikele rohkem võimalusi oma laste vaba aja
sisustamiseks. Lisaks annab käesolev kord võimaluse toetada ka neid meie valla harrastajaid, kes
osalevad huvitegevuses väljaspool Lääne-Harju valla haldusterritooriumit.
Kuna iga taotlus vaadatakse läbi eraldi, siis annab see vallavalitsusele ka võimaluse valida ja
toetada neid huvitegevuse pakkujaid, kes tegutsevad valla arengukava eesmärkidest lähtuvalt.
Käesolev määrus annab võimaluse toetada kõiki teenuse pakkujaid võrdsetel alustel.
Meisterlikkuse toetuse taotlus esitatakse vabas vormis, sest tegemist on pigem erandjuhtumitega.
Taotluse ja aruande vormi kinnitab vallavalitsus.
Ühtne kord reguleerib süsteemi, kuidas edendada ja soodustada seda, et meie valda tahaksid tulla
erinevad huvitegevuse pakkujad, andes noortele rohkem võimalusi vaba aja otstarbekaks
sisustamiseks. Samas võimaldab käesoleva kord ka toetada neid meie valla peresid, kelle lapsed
juba osalevad süsteemselt huvitegevuses, aga väljaspool meie valda.
Kasvab huvitegevuses osalevate perede laste hulk ja vähekindlustatud perede laste hulk. Väheneb
kuritegevus. Vallaelanikud on rahulolevad.
Toetuse suuruse kinnitab igal kalendriaastal volikogu vallaeelarve vastuvõtmisega vastavalt
eelarvelistele võimalustele. Arvestus igale teenuse pakkujale on osalejate arvu pealt lepingu
alusel igakuiste maksetena kehtestatud tingimustel, toetusperioodile järgneb ka aruandlus. Kogu
toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse menetlemine käib läbi
Pearahaarvestamise Infosüsteemi (PAI), mille kasutuselevõtt toob kaasa mõningased kulutused
(esmane ühekordne kasutuselevõtt ja aastane kulu ca 1000 eurot).
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Meisterlikkuse toetus tõstab harrastajate motiveeritust.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
2.1
esitada määruse eelnõu „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“
vallavolikogule (4 poolthäält).

Viktoria Visbek
koosoleku juhataja
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