SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEKU
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Koosolek algas kell 17.00
lõppes kell 17.45
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Maret Väli, Riina Sippol, Oksana Jõe, Janne Sirel,
Merle Liivand, Pille Sakteos, Lea Vahter, Kadri Tomera, Andrus Loog;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi;
Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise
volituse andmine
2. Tutvumine Keila Teraapikeskuse tegevusega
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise
volituse andmine
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: otsuse eelnõu eesmärk on delegeerida Keila linnavalitsusele Keila linna
ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ülesannete täitmisega seotud
andmekogude asutamine ja nimetatud andmekogude põhimääruste kinnitamine.
Keila linnavalitsus soovib esmalt kasutusele võtta Keila linna haridusteenuste haldamise
infosüsteemi ARNO, mille arendaja on Piksel OÜ, kellega Keila Linnavalitsus sõlmib
vastava lepingu. ARNO on andmekogu, mille kaudu hakkab toimuma lastaeda
vastuvõtmise ja lahkumise avalduste menetlemine ning lasteaiakoha määramine Keila
linnas elavatele lastele. ARNO on kavas liidestada Eesti hariduse infosüsteemiga EHIS,
mis võimaldab ARNO kaudu esitada EHIS-sse andmeid ja neid sealt saada lasteaedade
rühmade haldamiseks. See lisab muuhulgas võimaluse pidada kohatasude arvestust ja
soodustuse taotluseid. Hiljem võib ARNO kaudu hakata menetlema ka näiteks
huvitegevusetoetuse taotlusi, kultuuritegevuse toetuse taotlusi jms.

Otsustati: ühehäälselt toetada eelnõud esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 2
Tutvumine Keila Teraapiakeskuse tegevusega
Komisjoni esimees andis sõna Kadri Tomerale.
K.Tomera: Keila Teraapiakeskus tegeleb tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooniga.
Tööalane rehabilitatsioon ei eelda puuet. Sotsiaalset rehabilitatsiooni pakume puudega
vanuritele ja noortele.
Kliente on palju, kahjuks ei ole aga piisavalt spetsialiste. Praegu töötab majas 28 inimest.
Kliente on nii meie linnast ja ümbruskonnast, kui ka kaugemalt (nt Läänemaalt). Osa
klientidest maksavad oma teenuse eest ise.
Komisjoni liikmed arutasid logopeedilise teenuse kitsaskohti.
Komisjoni liikmed kiitsid Keila sotsiaaltöötajaid tehtud töö eest.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatud küsimused
Komisjoni liikmed tõid välja Keila teede ja kergliiklusteede lumest koristamise
kitsaskohti.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 20. märtsil.
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