Lääne-Harju Vallavolikogu
SOTSIAALKOMISJONI
ELEKTROONILISE KOOSOLEKU
PROTOKOLL
23.03.2020 nr 1-11/3
Sotsiaalkomisjoni esimees kutsus e-kirjaga komisjoni elektroonilisele koosolekule 23. märtsiks
2021 järgmise päevakorraga:
1. Lääne-Harju valla 2021. aasta 2. lisaeelarve, II lugemine
2. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 „Lapsevanema osalustasu
kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine
3. Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja
lapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine
Koosolek läbi viidud elektrooniliselt ajavahemikus 19.-23.03.2021. a.
Sotsiaalkomisjoni elektroonilisest koosolekust võttis osa 9 komisjoni liiget: Olga Kugal,
Svetlana Kivistik, Maret Vetemaa, Ants Kiviselg, Viktoria Visbek, Irina Helasmäki, Elena
Villmann, Anu Leeduks ja Janika Molejus
Komisjoni koosolekust ei võtnud osa Eda Arusoo
Kutsutud: vallavanem Jaanus Saat.
Elektroonilst koosolekut juhatas ja protokollis komisjoni esimees Olga Kugal.
Olga Kugal palus sotsiaalkomisjoni liikmetel esitada oma seisukohad esitatud eelnõude kohta ekirjaga.
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju valla 2021. aasta 2. lisaeelarve, II lugemine
Teisele lisaeelarvele ettepanekute tegemise tähtaeg oli 19 märts. Ühtegi muudatusettepanekut
selleks ajaks ei tehtud, seega läheb lisaeelarve teisele lugemisele varem esitatud projekti
kohaselt.
Sõnavõtud, küsimused ja vastused
Ants Kiviselg: Täiendusi ja märkusi ei ole.
Svetlana Kivistik - Olen eelnõuga tutvunud, küsimusi, märkusi ja ettepanekuid ei ole. Toetan
eelnõu volikogusse saatmist.
Anu Leeduks: Palun selgitada, milliseid kulusid sisaldab artiklis 4170 „puudega inimeste
toetused“ toodud summa 87 000 eurot.
Jaanus Saat: Selle summa alla kuulub puuetega isikute hooldajatoetus - toetus, mida makstakse
puudega isiku hooldajale olenevalt puude raskusastmest.Janika Molejus: Toetan eelnõud.
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Viktoria Visbek: Täiendusi ja parandusettepanekuid päevakorrapunktile ei ole. Toetan esitamist
vallavolikogule.
Elena Villmann: Ei toeta eelnõud.
Irina Helasmäki: Toetan eelnõud.
Olga Kugal: Toetan lisaeelarvet. Määruse eelnõu „Lääne-Harju valla 2021. aasta 2. lisaeelarve“
poolt oli enamus sotsiaalkomisjoni liikmetest, seega poolthäälteenamusega suuname eelnõu
volikogule II lugemisele ja vastuvõtmisele.
OTSUSTATI:
1.1 esitada määruse eelnõu “Lääne-Harju valla 2021. aasta 2. lisaeelarve“ vallavolikogule
II lugemisele (poolt 8 komisjoni liiget, 1 komisjoni liige oli vastu).
Päevakorrapunkt 2
Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 „Lapsevanema osalustasu
kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine.
Kuigi täna vabariigis ei ole eriolukorda, on jätkuvalt COVID-19 haigust põhjustatud
koroonaviiruse pandeemilise levik. Tulenevalt sellest on Vabariigi Valitsus võtnud 19.08.2020
vastu korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajaliku meetmed ja
piirangud“. Piirangud on kehtestatud haridusasutustele. Samas piirangud ei laiene lasteaedadele
ja lastehoidudele, kuid Vabariigi Valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma
hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Arvestades seda asjaolu peab kohalik omavalitsus
tagama lasteaias käimise võimaluse ka nendes eritingimustes, samas tegema omapoolselt kõik
viiruse leviku tõkestamiseks, mis tähendab laste lasteaedadesse mittetoomise soodustamist.
Vallavolikogu 16.04.2020 otsuse nr 28 alusel oli vallavalitsusel õigus teha lapsevanema
osalustasu osas otsustusi eriolukorras. Kuigi täna eriolukorda ei ole, on siiski tegemist analoogse
olukorraga. Igal hetkel on võimalik olukord, kus Terviseameti korraldusel tuleb ajutiselt sulgeda
mõni lasteaia rühm või kogu lasteaed.
Tulenevalt sellest on jätkuvalt mõistlik teha soodustusi vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes
lasteasutustes vanemate poolt osaliselt kaetavate muude kulude osas ehk leevendada olukorda,
kus lapsevanem ei saa teenust kasutada temast mitteoleneval põhjusel.
Lääne-Harju Vallavalitsus on sellisid otsustusi juba teinud, ehkki otsene volitusnorm selleks
Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruses nr 40 „Lapsevanema osalustasu kehtestamine
Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes“ puudub.
Vallavalitsus on leidnud, et õiglane on lasteaia kohatasu arvestus viia sellistes eriolukordades
vähemalt päevapõhiseks. Seetõttu mõistlik anda vallavalitsusele õigus erandkorras teha otsustusi
Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 „Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju
valla koolieelsetes lasteasutustes“ alusel valla koolieelsete lasteasutustes vanemate poolt osaliselt
kaetavate muude kulude arvestamise ning maksmise osas. Selle volituse kasutamine on võimalik
vaid erandkorras ja põhjendatud juhtudel. Lähtudes eeltoodust leidis vallavalitsus, et on
otstarbekas vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 paragrahvi 2 täiendada ja lisada lõige6lõige
6 järgmises sõnastuses: „(6) Lääne-Harju Vallavalitsusel on erandkorras ja põhjendatud juhtudel
teha otsustusi osalustasu määra suuruse ning tasumise osas“.
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Sõnavõtud, küsimused ja vastused
Maret Vetemaa: Kas koolieelsete lasteasutuste osalustasu ka sel korral peatatakse või
kehtestatakse ainult maksmine nende päevade eest, mil laps on käinud lasteaias/hoius?
Jaanus Saat: Munitsipaallasteaedades on kohatasu arvestus kuni 31. märtsini päevapõhine. Ehk
lapsevanem maksab ainult nende päevade eest, millal laps lasteaias kohal on käinud.
Tõenäoliselt pikendame seda erisust kuni 11.04.2021. Erisust rakendatakse ka eralastehoidudes,
kus käivad meie lapsed. Vaatamata sellele, kas laps käis kohal või mitte, siis vallavalitsus
hüvitab hoiule kuni 350 eurot kuus lapse kohta. Kui vallavalitsus seda kulu lastehoiule ei
hüvitaks, siis tuleks see tasu maksta lapsevanemal. Lapsevanemal säilib kohustus maksta
kohatasu (umbes 114 eurot) eralastehoius. Olenevalt lapsehoiuteenuse pakkujast, võib teenuse
osutaja seda summat vähendada, kuid vallavalitsus siin sekkuda ei saa.
Ants Kiviselg: Märgin, et seletuskirja teise lõigu viimases lauses „Arvestades seda asjaolu peab
kohalik omavalitsus peab tagama lasteaia võimaluse ka nendes eritingimustes, samas tegema
omapoolset kõik viiruse leviku tõkestamiseks, mis tähendab laste lasteaedadesse mittetoomise
soodustamist“ on kaks korda sõna "peab", samuti peaks olema sõna „omapoolselt“ asemel olema
sõna „omapoolset“.
Svetlana Kivistik: Olen eelnõuga tutvunud, küsimusi, märkusi või ettepanekuid ei ole. Toetan
eelnõu volikogusse saatmist.
Irina Helasmäki: Ka minul oli sama küsimus, mille juba esitas Maret Vetemaa. Rohkem
küsimusi ei ole. Toetan eelnõud.
Janika Molejus: Toetan eelnõud.
Viktoria Visbek: Täiendusi ja parandusettepanekuid ei ole. Toetan antud päevakorrapunkti
esitamist vallavolikogule.
Elena Villmann: Toetan eelnõud.
Anu Leeduks: Toetan eelnõud.
Olga Kugal: Eelnõu seletuskirjas on valesti nimetatud dokumendi liik – otsus. Annan sellest
teada volikogu esimehele. Samuti toetan määruse eelnõud ning sotsiaalkomisjoni liikmete
arvamuse kohaselt suunab sotsiaalkomisjon eelnõu volikogule.
OTSUSTATI:
2.1 esitada määruse eelnõu Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla
koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine vallavolikogule (poolt 9 komisjoni liiget).
Päevakorrapunkt 3
Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja
lapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine
Kuigi täna vabariigis küll eriolukorda ei ole kehtestatud, on jätkuvalt COVID-19 viirusest
põhjustatud koroonaviiruse pandeemilise levik. Vabariigi Valitsus võtnud 19.08.2020
korraldusest nr 282 tulenevalt on haiguse leviku tõkestamiseks seatud piirangud. Piirangud on
kehtestatud haridusasutustele, kuid samas ei laiene piirangud lasteaedadele ja lastehoidudele,
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ehkki Vabariigi Valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta
lasteaeda ega lastehoidu.
Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja
lapsehoiuteenuse toetamise kord“ § 6 lõige 2 sätestab, et “teenuse toetus makstakse teenuse
osutajale arvete alusel iga kalendrikuu eest vastavalt eelmise kalendrikuu tegelikule teenuse
mahule. Tegelikuks teenuse mahuks on kolmepoolse kirjaliku lepingu järgselt kokkulepitud
teenuse kasutamine, sealhulgas kuni 10 tööpäeva pikkune põhjendatud teenuse ajutine
mittekasutamine (haigus). Alates teenuse ajutise mittekasutamise 11 tööpäevast kuni 20
tööpäevani on toetuse suuruseks 50 protsenti kolmepoolse kirjaliku lepingu järgsest valla poolt
makstavast toetuse määrast. Teenuse ajutisel mittekasutamisel järjest üle 21 tööpäeva lepingu
täitmine peatub.” Väljaarvatud muidugi juhul, kui tegemist ei ole nn vabatahtliku rahastamisega
vaid vald on huvitatud teenusest ehk vallal puudub võimalus tagada lapsele lasteaia koht kõigis
lapse elukohajärgsetes teeninduspiirkonna munitsipaallasteaedades.
Vallavalitsus leiab, et erandjuhtumitel on mõistlik teha soodustusi vallavalitsuse hallatavates
koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt osaliselt kaetavate muude kulude osas leevendamaks
olukorda, kus lapsevanem ei saa teenust kasutada temast mitteoleneval põhjusel. Seega on igati
asjakohane rakendada soodustusi ka valla poolt toetatavates eralasteasutustes ja lapsehoiuteenuse
puhul.
Selleks, et tänases olukorras järgida Vabariigi Valitsus poolt antud tungivat soovitust mitte viia
lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Soovituse täitmiseks oleks kiirem ja lihtsam
lahendus, et vallavalitsus toetab vähemalt 11. aprillini lapsevanemaid (ja ka teenuse osutajaid).
See tähendab, et kui täisteenuse saamisel on vanema, teenuse osutaja ja valla vahel kokku lepitud
valla toetuse summaks näiteks summa 350 eurot ja vanema omaosaluseks 116 eurot, siis
olenemata teenuse kasutamisest on see valla summa ikka 350 eurot.
Sellise volituse kasutamine on võimalik vaid erandkorras ja põhjendatud juhtudel. Tulenevalt
eeltoodust teeb vallavalitsus ettepaneku lisada Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse
nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord“ paragrahvi 6 lõige 4
järgmises sõnastuses: „(4) Lääne-Harju Vallavalitsusel on erandkorras ja põhjendatud juhtudel
teha otsustusi käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud teenuse toetuse määra ja
käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teenuse kasutamise osas.“ Määrust rakendatakse
tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2021.
Sõnavõtud, küsimused ja vastused.
Ants Kiviselg: Täiendusi ja märkusi ei ole.
Anu Leeduks: Olen väga rahul sellega, et lapsevanem maksab ainult nende päevade eest, millal
laps lasteaias kohal käib. Selline regulatsioon on suureks abiks lapsevanemate toetamiseks
keerulisel ajal.
Viktoria Visbek: Täiendusi ja parandusettepanekuid ei ole. Toetan antud päevakorrapunkti
esitamist vallavolikogule.
Janika Molejus: Toetan eelnõud.
Elena Villmann: Toetan eelnõud.
Irina Helasmäki: Toetan eelnõud.
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Olga Kugal: Eelnõu seletuskirjas on valesti nimetatud dokumendi liik – otsus. Annan sellest
teada volikogu esimehele. Toetan märuse eelnõud ning sotsiaalkomisjoni liikmete arvamuse
kohaselt suunab sotsiaalkomisjon eelnõu volikogule.
OTSUSTATI:
3.1 esitada määruse eelnõu „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord“
muutmine volikogule (poolt 9 komisjoni liiget).
(allkirjastatud digitaalselt)
Olga Kugal
komisjoni esimees
koosoleku juhataja
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