Lääne-Harju Vallavolikogu
SOTSIAALKOMISJONI
PROTOKOLL
Paldiski

28.09.2020 nr 1-11/9

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.10
Sotsiaalkomisjoni koosolekust võttis osa 7 komisjoni liiget: Olga Kugal, Viktoria Visbek, Svetlana
Kivistik, Janika Molejus, Anu Leeduks, Maret Vetemaa, Elena Villmann.
Puudus: Eda Arusoo, Ants Kiviselg
Kutsutud: Anneli Sert
Koosolekut juhatas ja protokollis: komisjoni esimees Olga Kugal
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 7 komisjoni liiget) kinnitada alljärgnev päevakord:
1. Lääne-Harju valla sotsiaalstatistika perioodil jaanuar-august 2020
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhtaja Anneli Sert
2. Ülevaade Lääne-Harju valla sotsiaaltransporditeenuse osutamisest
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhtaja Anneli Sert
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju valla sotsiaalstatistika perioodil jaanuar-august 2020
Kuulati sotsiaalosakonna juhataja Anneli Serdi ettekannet ja selgitusi tabelite ja skeemidena
toodud statistika kohta.
1.1 Elanike jaotus vanusegruppidena ja vanusegruppide osakaal rahvastiku üldarvust. 1. augusti
seisuga elas Lääne-Harju vallas 12 558 inimest, neist mehi 6140 (48,9% elanikkonnast) ja naisi
6418 (51,1 % elanikkonnast).
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Eakate inimeste arv on vähenenud, enamus elanike on keskealises vanuses.
Laste arv ja puudega inimeste osakaal on stabiilne.
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Teenuste statistika
Seitsme kuu jooksul on teenusel 43 inimest ja lisaks oli 36 inimest unikaalsel teenusel 36 inimest.
Igapäevaselt toetatakse 12 inimest, kogukonna toetusega elab 9 inimest, toetatud elamisel 5
inimest, töötamist toetatud 3 inimesel, ööpäevaringsel erihooldusel 12 inimest ja sügava
liitpuudega ööpäevaringsel erihooldusel 2 inimest. Teenuste järjekorras 15 inimest.
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Valla eelarvest makstavaid toetusi sai I poolaastal 562 inimest summas 94 123 eurot. Suuremad
summad üldisest summast on: 28 500 eurot sünnitoetusteks, 19 499 eurot matusetoetusteks, 14
833 eurot erakorralise olukorra toetuseks ja tervisetoetuseks 14 210 eurot.
Üldkokkuvõtteks, 2020 esimene pool näitas, et toetuste väljamakseid oli vähem kui eelmisel kahel
aastal. Sellele aitas kaasa toetuste maksmise analüüs ja korrastamine.
I poolaasta seisuga oli puudega inimesi 1259, neist lapsi 93, tööealisi 552 ja eakaid 614.
Lääne-Harju valla elanikest saab vanaduspensioni 2365 inimest
Rehabilitatsiooni teenusel oli seitsme kuuga 71 inimest ja kulu selleks oli 51 380 eurot.
Pensionäre on kokku 2982 inimest, neist vanaduspensionäre 2365 inimest. Keskmine pensioni
suurus on 524 eurot. Alla 250 euro saab pensioni 141 inimest.
Sotsiaalosakonnas on neli lastekaitsetöötajat. 2020 aasta oli väga raske aasta. Meie valla peredest
oli ära võetud ja lastekodudesse paigutatud 10 last.
Harjumaal on väga raske olukord lastekodudes koha leidmisega. Oleks hea, kui mitu Harjumaa
omavalitsust koos näitaksid initsiatiivi ja ehitaksid ühiselt lastekodu.
O. Kugal – meie vallas on vaba vallale kuuluv hoone s.o endine Vasalemma vallamaja, kuhu saaks
lastekodu rajada.
OTSUSTATI:
1.1 Võtta sotsiaalosakonna juhataja Anneli Serdi informatsioon teadmiseks.
1.2 Teha vallavalitsusele ettepanek algatada mitme omavalitsuse osalusega projekt Harjumaal
lastekodu rajamiseks (poolt 7 komisjoni liiget).
Päevakorrapunkt 2
Ülevaade Lääne-Harju valla sotsiaaltransporditeenuse osutamisest
Kuulati sotsiaalosakonna juhataja Anneli Serdi ettekannet ja selgitusi.
Meie vallas on tööl on kaks autojuhti, kes tegelevad sotsiaaltranspordi teenuse osutamisega, üks
neist Paldiski linnas ja teine Vasalemma piirkonnas. Padisel ja Paldiskis tegelevad selle teenuse
osutamisega ka sotsiaaltöötajad.
Perioodil 01.01- 31.08.2020 kasutati sotsiaaltransporti 542 korral, Padise piirkonnas 27, Paldiski
piirkonnas 122, Vasalemma piirkonnas 31 ja Keila valla piirkonnas 40 korral.
Sihtkohad, kuhu sõideti on enamasti Tallinn, Keila, Haapsalu, Pärnu jm. Põhjused
sotsiaaltranspordiks olid arstivisiidid, pangatoimingud, toimingud PPA-s, kaupluste külastused
jms.
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Sotsiaalosakond soovib kehtestada klientidele/kasutajatele omaosalustasu sotsiaaltranspordi
kasutamisel.
OTSUSTATI:
2.1 Võtta sotsiaalosakonna juhataja Anneli Serdi informatsioon teadmiseks
2.2 Teha vallavalitsusele ettepanek, kehtestada omaosalustasu sotsiaaltranspordi kasutamiseks
(poolt 7 komisjoni liiget).

(allkirjastatud digitaalselt)
Olga Kugal
komisjoni esimees
koosoleku juhataja
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