Harku valla volikogu Sotsiaalkaitse-, turvalisus –
ja tervishoiukomisjoni 2018. a aruanne
31. jaanuar 2019

Komisjon
Sotsiaalkaitse-, turvalisus – ja tervishoiukomisjoni liikmed 2018a olid: Maris Viisileht
(esinaine), Indrek Anepaio (aseesimees), Ott Kasuri, Kristian Kalle ja Galina Kostõleva, Riho
Saksus, Andrus Jaamul, Angela Loot, Anne-Ly Gross-Mitt, Meelis Härms ja Tiit Meren.
Alates 2018a novembrist on komisjoni kooseis: Vytautas Martinonis (esimees), Indrek
Anepaio (aseesimees), Galina Kostõleva, Ott Kasuri, Ene Alttoa, Kristian Kalle, Tiit Meren,
Andrus Jaamul, Angela Loot, Anneli Habicht ja Anne-Ly Gross-Mitt. Kokku 11 liiget.
Komisjoni koosolekud toimusid 11-l korral, oktoobrikuus koosolekut ei toimunud ja
detsembris toimus koosolek elektrooniliselt. Keskmiselt osales koosolekutel 6 komisjoni
liiget.
Elanike arv
Vallas oli 2018 aasta alguses elanike 14356 ja 2018 aasta lõpus oli elanike 14932.
2019 aastal jõustus rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad
rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma
elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad
enda juurest välja registreerida. See tähendab Harku valla elanike arvu vähenemist 132 võrra
ning seega on 2019 aasta alguseks valla elanike arv 14800.
Toetused
Lasteaia kohatasu vähenes 1. jaanuarist 2018. Lapsevanema osaluse määr seati sõltuvusse
sellest, kas vanemate registreeritud elukoht eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga on
Harku vallas. Samuti sellest, kas tegemist on paljulapselise perega, arvestatakse kohatasu
edaspidi nelja erineva määra alusel. Et ka eralastehoiu lapsevanemad oleks õiglaselt koheldud,
laienes muutus neilegi.
Suures osas on erinevate toetuste määrad Harku vallas samad mis 2017 aastal, aga 1.
jaanuarist tõusis hooldajatoetus, mida makstakse puudega inimese hooldajale. Lisaks tõusis
oluliselt ka matusetoetus.
Harku Vallavalitsus maksis taotluse alusel toetust lasterikastele ning vähekindlustatud
peredele kooli lõpetamise puhul ning samuti maksti taotlejatele jõulutoetusi.

Olulisemad tegevused, otsused ja arutelud
Jaanuaris toimus komisjonis arutelu ja kuulati kommunikatsioonijuht Aule Sageni
ettekannet, kuidas (kas) kommunikatsioonijuht koordineerib, korraldab ja toetab
vallavalitsuse suhtlust avalikkusega, kui juhtub sotsiaalmeedias (Facebookis) analoogiline
reaktsioon, mis toimus, siis, kui väidetavalt Harku valla laps tõmmati valgesse kaubikusse
tundideks. Hilisemalt selgus, et tegemist oli valeinfoga.
Veebruaris sõlmis vald lepingu Viru Hoolekande AS-ga, kes alustas juulis ettevalmistustöid
2019. aasta sügisel avatava Tabasalu hoolekandekeskuse rajamiseks.
Märtsis vaatas komisjon läbi eelnõud mitmesuguste toetuste ja kaasfinantsserimise taotluste
kordade muutmisest ning otsustati neid eelnõusi toetada.
Aprillis kuulas komisjon Margus Vetsa ettekannet teemal „Elanikkonnakaitse
kontseptsioon“ ja andis vallavalitsusele ülesandeks esitada maikuus Harku valla
hädaolukorra lahendamise ning elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaanid.

Mais arutati kohalikele omavalitsustele avanenud meetme tegevuse „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvooru, mille eesmärk on tagada puudega inimestele
paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Tegevuse raames toetatakse puudega
inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist, et parandada liikumisvõimalusi
hoones ja selle ümbruses ning sissepääsudel, hügieenitoiminguid ja köögi kasutamise
võimalusi. Projekti käigus kohandatakse eluruume kuni kaheksale puudega Harku valla
elanikule. Määrust toetati ja kiideti komisjoni poolt heaks. Arutati ka määrust „Asendus- ja
järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord“. Asendus- ja järelhooldusteenus on
muudetud kohaliku omavalitsuse korraldatavaks sotsiaalteenuseks. Muudatuse eesmärgiks on
tagada asendushooldusel olevate laste võrdne kohtlemine, mis ei oleks sõltuvuses
asendushoolduse vormist, lapse või noore vanusest, teenuseosutaja kohast või muust. Määrust
toetati ja kiideti ka see heaks.
Juunis arutas komisjon Harku valla Tervisekeskuse ruumiprogramm/tugiteenusteks vajaliku
taristu valmimise ajagraafikut, Liikva Päikesekodu ettepanekut autistlikele lastele mõeldud
tugikodu rajamiseks, Hoolekandekeskuse ehitamise ajagraafikut ja valmimise tähtaega.
Kuulati ära ettekanne: Erivajadustega lapsed meie lasteaedades ja koolides - kuidas tagada
HEV lastele ja õpilastele Harku valla haridusasutustes tugiteenused. Vastav info võeti
teadmiseks.
Juulis arutati Vääna keskuses kergliiklusteede rajamise võimalikust ja otsustati: Harku
Vallavalitsusel tegeleda sellega, et projekteerimine saaks õigel ajal tehtud ja et 2019. a saaks
Vääna keskusesse rajama hakata kergliiklusteid. Vääna Mõisakooli bussipeatusest kuni talltõllakuurini on rajatud jalgrada, kuid turvalisuse tagamiseks on vajalik ehitada välja ka
kergliiklusteed kogu Vääna küla piires, et õpilastel oleks tervislikke eluviise järgides ja
turvaliselt võimalik jõuda kodunt kooli ja koolist koju. Vääna kool on ainuke kool Harku valla
viiest koolist, kuhu ei ole võimalik jõuda kergteid kasutades.
August. Komisjon arutas (arutati koos planeerimis- ja keskkonnakomisjoniga) Liikva külas
Suure-Pärna maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmise küsimuse poolt- ja vastuargumente
ning kas antud koht on sobilik autismihäirega inimestele elukohaks ja vajalike teenuste
osutamiseks. Otsustati ettevõtmist ja planeeringut toetada.
Septembris toimus komisjonis informatiivne arutelu teemadel a) lastehoid - visioon, teenuse
kättesaadavus ja kvaliteet ning b) huvitegevus ja selle ühitamine kooli õppekavaga
Oktoobris korraldas Harku valla Sotsiaal- ja tervishoiuosakond infopäev tugispetsialistidele,
kus jagati teavet, kuidas abistada probleemseid lapsi ja noori.
Novembris pandi nurgakivi Tabasalu tervisekeskusele. Uude tervisekeskusesse on plaanitud
ruumid perearsti, hambaravi, ämmaemanda, füsioterapeudi ja koduõenduse teenuse
osutamiseks. Samuti on seal ruumid apteegile, psühholoogilisele- ja sotsiaalnõustamistele
ning teraapiate jaoks.
Komisjoni korralisel koosolekul toetati sotsiaalhoolekandelise abi andmise ja korra muutmist
ja eluasemekulude piirmäärade muutmist toimetulekutoetuse määramiseks ning leiti, et Harku
valda, eelkõige Alasniidule võiks Harku Vallavalitsus paigutada plakatid sõnumiga
„Registreeri end Harku valla elanikuks“.
Detsembris kiitis komisjon heaks Harju maakonna arengustrateegia 2035+.
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