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Algus kell 17.00, lõpp kell 18.00
Sotsiaalkomisjoni koosolekust võttis osa 9 komisjoni liiget: Olga Kugal, Eda Arusoo, Svetlana
Kivistik, Maret Vetemaa, Anu Leeduks, Janika Molejus, Irina Helasmki, Ants Kiviselg; Elena
Villmann (saabus kell 17.10)
Kutsutud: sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert
Koosoleku juhataja ja protokollija: Olga Kugal
OTSUSTATI:
päevakord:

poolthäälte enamusega (poolt 8 komisjoni liiget) kinnitada alljärgnev

1. Lääne-Harju valla sotsiaalvaldkonna töö ülevaade.
Päevakorrapunkt 1
.
Kuulati Anneli Serti ettekannet.
Vallas elab 12 661 elanikku, neist mehi 48,9%, ja naisi 51,1%. Vanusegrupiti on jaotus
järgmine:
0-9 aastaseid 1296 ehk 10,24%
10-19 aastaseid 1380 ehk 10,9%
20-29 aastaseid 1014 ehk8,01%
30-29 aastaseid 1639 ehk 12,95%
40-49 aastaseid 1889 ehk 14,92%
50-59 aastaseid 2966 ehk 15,53%
60-69 aastaseid 1705 ehk 13,47%
70-79 aastaseid 1093 ehk 8,63%
80-89 aastaseid 583 ehk 4,6%
90 ja vanemaid 96 ehk 0,76%
Vallas on 1-lapselisi peresid 698, 2-lapselisi 477, 3-laqpselisi 204, 4-lapselisi 28, 5-lapselisi 10
ja 6-lapselisi 3.
Pensionäre on 2952, nende keskmine vanus on 72 aastat, keskmine pensioni suurus 556 eurot.
Kahjuks on ka 90 penionäri, kes saavad pensioni alla 250 euro kuus. 2020. aastal tehtud
väljamaksete järgi on 1017 üksi elavat pensionäri.
Käesoleva aasta 1. juuli seisuga on meie vallas 1171 puudega isikut, neist:
78 puudega last, neist keskmise puudega 17, raske puudega55 ja sügava puudega 6 last.
Liitpuudega on 18 last ja psüühikahäirega 25 last, teiste puudeliikidega on alla kümne laspse.
1

487 puudega tööealist, neist keskmise puudega 269, raske puudega 167 ja sügava puudega 51,
dementsuse diagnoosiga on 16 isikut. 171 isikut on liikumispuudega ja 149 isikut
psüühikahäiretega.
606 puudega eakat, neist keskmise puudega 128, raske puudega 393 ja sügava puudega 85,
dementsuse diagnoosiga on 29 isikut. Valdav osa neist ehk 366 isikut on liikumispuudega ja
156 isikul on liitpuue, teised puudeliigid on väiksema osakaaluga.
2021. aasta 1. juuli seisuga on registreeritud töötuid 608 sh vähenenud töövõimega 119 isikut.
Töötute hulgast on arvel 12-23 kuud 92 isikut ja 24 ja enam kuud 26 isikut
Teenusel on 32 isikut, neist ööpäevaringsel erihooldusel 10 isikut ja järjekorras 26 isikut
Toimetulekutoetust on käesoleva aasta I poolaastal makstud 935 taotluse alusel 264 254 eurot,
keskmine väljamakstud summa ühele isikule on 283 eurot
Hooldajatoetust on 2021. aasta kuue kuuga makstud 42 450 eurot.
Valla eelarvest on I poolaastal makstud sotsiaaltoetusi 261 154 eurot, sellest erakorralise
olukorra toetust 20 355 eurot, hooldekodutoetust 149 837 eurot, huvitegevusetoetust 2 739
eurot, koolisõidustoetust 3 392 eurot, lapse koolimineku toetust 16 250 eurot, matusetoetust
21 571 eurot, peretoetust 3 491 eurot, sünnitoetust 28 000 eurot, üldist tervisetoetust 11 306
eurot, muid toetusi 4 213 eurot. Võrreldes eelmiste aastatega on toetuste summa kassvanud.
Selles on kindlasti suur osakaal COVID pandeemiast tingituna.
Kell 17.10 saabus koosolekule E. Villmann.
Esitati küsimusi.
Anneli Sert: Väga oluline valdkond on lastekaitse. Sellel aastal loodi sotsiaalosakonda
lastekaitsetalitus, mille struktuuris on 6 lastekaitsetöötaja kohta, 5 nendest on täidetud ja
kuuendat alles otsitakse. Kuna lastekaitsetöö on nii spetsiifiline valdkond, siis oli selleks vaja
eraldi meeskonda. Lastekaitsetalitus töötab logistiliselt ühes kohas s.o vallavalitsuse majas
kolmandal korrusel. Esimese poole töönädalast töötavad nad kõik koos korraldades
töökoosolekuid, arutades juhtumeid ja seades plaane tegevuse paremaks korraldamiseks. On
väga oluline, et nad saavad üksteist toetada, koos arutada juhtumeid ja üksteisele nõu anda.
Teine pool nädalast on neil võimalus töötada oma teeninduspiirkondades: Keilas ja
Vasalemmas ning Padisel ja Paldiskis. Vajadusel korraldavad nad oma piirkondades kodanike
vastuvõtte. Lastekaitsetalituse loomine oli väga suur samm edasi töö paremaks korraldamiseks
ja see tõstab kindlasti juba lähiajal töö kvaliteedi.
Sotsiaalosakond soovib esitada vallavalitsusele ja volikogule ettepanekud põhimõtteliste
otsuste langetamiseks. Tõsta on vaja puudega isiku hooldajatoetuse määra. See on väga
põhimõtteline otsus, kuna praegu kehtivad hooldajatoetuse määrad on liialt madalad. Hetkel on
raske puude puhul toetus vaid 30 eurot kuus ja sügava puudega inimese ning puudega lapse
hooldajal 50 eurot kuus. Puudega lapse hooldajal võiks toetuse summa olla oluliselt suurem.
Samuti vajavad muutmist toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude
piirmäärad. See tuleneb asjaolust, et hiljuti tõusid elektrihinnad vägagi suures määras.
Toimus arutelu.
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Olga Kugal tegi ettepanekuid toetada ja esitada vallavalitsusele sotsiaalosakonna poolt
laekunud ettepanekuid:
•
Puudega isiku hooldajatoetuse tõstmine.
•
Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude (elektrikulu)
piirmäärade ülevaatamine ja tõstmine.
OTSUSTATI:
1.1 Esitada vallavalitsusele järgmised ettepanekud:
1.1.1 ümber vaadata ja tõsta puudega isiku hooldajatoetuse määrad;
1.1.2 muuta toimetulekutoetuse arvestamise aluseks olevat elektrikulu piirmäära.
(poolt 9 komisjoni liiget, vastu 1 komisjoni liige, 1 komisjoni liige oli erapooletu).
Komisjoni esimees Olga Kugal kuulutas koosoleku lõppenuks ja avaldas tänu sotsiaalkomisjoni
liikmetele koostöö eest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Olga Kugal
Komisjoni esimees
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