Lääne-Harju Vallavolikogu
SOTSIAALKOMISJONI
KOOSOLEKU
PROTOKOLL
Paldiski

21.09.2021

Algus kell 17.00, lõpp kell 17.30
Sotsiaalkomisjoni koosolekust võttis osa 7 komisjoni liiget: Olga Kugal, Viktoria Visbek, Eda
Arusoo, Svetlana Kivistik, Anu Leeduks, Elena Villmann (saabus kell 17.11), Irina Helasmäki.
Elektroonselt osalesid: Maret Vetemaa, Janika Molejus, Ants Kiviselg.
Kutsutud: vallavanem Jaanus Saat, haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna juhataja
kohusetäitja Liivi Siim, haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna nõunik Merle Kodu
(osavõtjate nimekiri lisatud protokollile).
Koosoleku juhataja: Olga Kugal
Protokollija: Janika Roosileht
6 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Lääne-Harju valla heaoluprofiili kinnitamine
Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna nõunik Merle Kodu, kaasettekandja
haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna juhataja kohusetäitja Liivi Siim
2. Lääne-Harju valla 2021. aasta 3. lisaeelarve
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
3. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju valla heaoluprofiili kinnitamine
Kuulati haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna juhataja kohusetäitja Liivi Siimu ettekannet:
Lääne-Harju vallavalitsuse töögrupp osales Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi
pilootprojektis, mille tulemusena valmis valla Heaoluprofiil 2020. Selles osales 11 omavalitsust.
Kuulati haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna nõunik Merle Kodu ettekannet: Vastavalt
Lääne-Harju valla arengukavale 2019-2030 soosib vald terviseedendust kui inimese tervist
väärtustavat ja soodustavat käitumise ja elulaadi kujundamist igas vanuses elanike seas, heaoluks
vajalike võrgustike loomist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.
Heaoluprofiili koostamine on omavalitsuse elanike tervise ja heaolu ning neid mõjutavate
tegurite kaardistamine. Profiil on aluseks tegevuskava koostamisele, milles on toetatud
elanikkonna heaolu areng alates lapseeast.
Heaoluprofiili koostamise eesmärk on:
• juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele ja ennetuslikele
aspektidele;
• tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna
arengukavasse;
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•

anda heaolu toetavatele küsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate
hulgas;
• aktiveerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ja
luua eeldused rahvastiku heaolu parendamiseks.
Heaoluprofiil on suunatud:
• kõigile omavalitsuse elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja tervisemõjurite paremaks
mõistmiseks;
• erinevate valdkondade spetsialistidele, otsusetegijatele ja poliitikutele tervisetemaatika
paremaks mõistmiseks ning valdkondade vahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema
tervise nimel.
Heaoluprofiili abil saame:
• selgitada välja terviseprobleemid ja –vajadused;
• koondada tervist ja heaolu puudutava olulise info elukaareüleselt;
• selgitada välja elanikkonna heaolu mõjutavad tegurid;
• selgitada välja heaolu parendamist võimaldavad tegevused;
• stimuleerida tervisemuutusi;
• jõuda tagajärgedega tegelemise asemel ennetuseni;
• edendada valdkondade vahelist koostööd;
• anda avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja otsusetegijatele
kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest;
• muuta tervise ja heaolu temaatika nähtavamaks.
Tervis ja heaolu hõlmab kõiki kohaliku elu valdkondi. Olulisimad kohaliku omavalitsuse jaoks
on elukeskkonna ja ohutegurite hindamine ja uurimine ning oma inimeste tervise väärtustamine.
Heaoluprofiil hõlmab aastaid 2017-2020, annab ülevaate Lääne-Harju valla demograafilisest
olukorrast ja rahvastiku tervisest, tervist toetava ja turvalise elukeskkonna seisundist ning
osalusvõimalustest, universaalsete teenuste kättesaadavusest ja kvaliteedist, haavatavate
sihtrühmadega tegelemisest ning kohaliku omavalitsuse toimimisest ja ressurssidest.
Heaoluprofiili koostamisele aitasid kaasa vallavalitsuse osakondade ametnikud, spetsialistid
erinevatest ametkondadest ja vallaelanikud. Profiil on esimene dokument, mis vallas
ülalnimetatud valdkondade seisu kirjeldab. Profiil on abivahend inimeste ja keskkonna
terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel ja analüüsimisel, millele tuginedes töötatakse välja
tegevuskava vallaelanike heaolu suurendamiseks.
Toimus arutelu.
O. Kugal: Kas tiitellehele jääb 2019-2020?
M. Kodu: Jah.
O.Kugal: Eelnõu oli esitatud ilma seletuskirjata, kas see on valmis?
M.Kodu: Seletuskiri on valmis, edastan selle teile pärast komisjoni koosolekut.
A. Kiviselg edastas oma ettepaneku meili teel:
• P 2.3.3. - Kohalik kultuurielu. Ettepanek lisada kultuurielu kirjeldusse aastaringselt
tippkultuuri pakkuvad Lääne-Harju vallas paiknevad Arvo Pärdi Keskuse ja Keila-Joa
lossi. Suveperioodil on neid mitmeid teisigi - eks asjatundjad oskavad nimetada. Kohalike
elanike heaolu osaks on ka kultuuri, eriti tippkultuuri sündmustest osasaamine, mida
Lääne-Harju vallas on üksjagu.
• Apteegi puudumine Paldiski-Vasalemma piirkonnas - võiks olla vallapoolsed pingutused
soodsate tingimuste loomiseks - tasuta ruumid, kommunaalkulude tasumine jms.
• Kasutatud allikate loetelu: Minu käsutuses olev materjal seda ei sisaldanud. Kui seda pole
praeguse sisuga võimalik täita, siis on see parem üldse välja jätta
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M. Kodu: Osalesime pilootprogrammis, kus Sotsiaalkindlustusamet ja Tervise Arengu Instituut
ühendasid ühte elektroonilisse keskkonda endise lapse ja perede heaolu profiili ja terviseprofiili.
Praegune heaoluprofiili keskkond on jätkuvalt Tervise Arengu Instituudi poolt arendamisel.
Kasutatud allikate sõnapaari me ise keskkonnast eemaldada ei saa. Kasutatud allikad leiavad
lugejad tekstist. Kasutatud on riiklikke statistilisi andmebaase, Harju maakonna terviseprofiili ja
muid andmekogusid. Samuti aruandeid ja raporteid, mida valla ametnikud on koostanud.
Apteek: Väljavõte profiilist: Kirjelda teenust ja selle kättesaadavust: LHV territooriumil tegutseb
3 apteeki: 2 Paldiskis linnas (Benu) ja 1 Laulasmaa külas (Apotheka). Lähimad apteegid on Keila
linnas (4). Võimalus on teostada e-tellimusi. Harju-Risti, Padise ja Vasalemma piirkonnas teenus
puudub ja vajadus on suur
Kultuuriasutuste lisamine: Kahjuks on profiili keskkond täiendusteks suletud ja enam parandusi
sisse viia ei saa. Täidame profiili regulaarselt 3-4 aastase intervalliga ja saame täiendada edaspidi,
kui uut perioodi täitma hakkame.
Kell 17.11 saabus koosolekule E. Villmann.
ETTEPANEK:
1.1
suunata määruse eelnõu
vallavolikogule (10 poolthäält).

„Lääne-Harju

valla heaoluprofiili

kinnitamine“

Päevakorrapunkt 2
Lääne-Harju valla 2021. aasta 3. lisaeelarve
Vallavanem Jaanus Saat andis ülevaate Lääne-Harju valla 2021. aasta 3. lisaeelarvest. LääneHarju valla 3. lisaeelarve koostamise vajaduse tingis tulumaksu laekumise suurenemine, koolide
ja lasteaedade õpilaste arvu muutusest tingitud vajalik majanduskulude korrektsioon, 2021/2022
õppeaasta tarifikatsioonide muutused, vajalikud muudatused kuluridade vahel ja muutused
investeeringute plaanis. Palgafond suureneb seoses lastekaitseteenistuse suurenemisega ja
valmiskomisjonide tasudega. HEV õpilaste vedu saab juurde 25 000 eurot. Hooldekodud saavad
57 000 eurot lisaks.
Toimus arutelu.
ETTEPANEK:
2.1 suunata Lääne-Harju valla 2021. aasta 3. lisaeelarve volikogule (10 poolthäält).
Päevakorrapunkt 3
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Komisjoni esimees Olga Kugal kuulutas koosoleku lõppenuks ja teavitas, et järgmine komisjoni
koosolek toimub 5. oktoobril.
(allkirjastatud digitaalselt)
Olga Kugal
komisjoni esimees
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