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7 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
PÄEVAKORD:
1. Lääne-Harju valla 2021. aasta 3. lisaeelarve
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben, kaasettekandja finantsjuht Riina Karm
2. Lääne-Harju valla heaoluprofiili kinnitamine
Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna juhataja kohusetäitja Liivi Siim
Kaasettekandja: haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna nõunik Merle Kodu
3 Kohalalgatatud küsimused ja informatsioon.

1.

Lääne-Harju valla 2021. aasta 3. lisaeelarve

Abivallavanem Erki Ruben andis ülevaate Lääne-Harju valla 2021. aasta 3. lisaeelarvest.
Lääne-Harju 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.
Toimus arutelu.
J. Alver: kas elanike arv on tõusnud?
E. Ruben: rohkem kui 100 võrra.
R. Karm: HEV õpilaste veo eelarve suureneb 25 000 euro võrra, kuna 1 suure bussi asemel
on töös 2 väikest bussi. Hooldekodude majanduskulud suurenesid 57 000 euro võrra, kuna
vald tasub puuduoleva summa, kui isiku pensionist hooldekodu arvete tasumiseks ei jätku.
1.1 ETTEPANEK: suunata Lääne-Harju valla 2021. aasta 3. lisaeelarve volikogule I
lugemisele koos vallavalitsuse täiendusega (7 poolthäält).
2. 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
väärtustava ja soodustava 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,
• anda heaolu toetavatele küsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate
hulgas,
• aktiveerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks
ning 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 ja 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 ning 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.

K. Lambing: apteek võiks olla ka ratastel.
M.Kodu: sellest dokumendist saame teada, mis osas oma teenuseid arendada saame.
K. Teär-Riisaar: mis meil hästi on?
M. Kodu: nt elukeskkond on paranenud, ettevõtete arv on tõusnud. 3-4. a pärast tuleb
protsess uuesti läbi teha.
A. Šatov: kas 3-4 aastat on ette määratud?
M. Kodu: keskkonna tegijad on selle kindlaks määranud.
2.1
ETTEPANEK: suunata määruse eelnõu „Lääne-Harju valla heaoluprofiili
kinnitamine“ vallavolikogule (7 poolthäält).
3. Kohalalgatatud küsimused ja informatsioon
A. Šatov tänas komisjoni liikmeid tehtud töö eest.
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