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Pärnu linnavolikogu sotsiaalkomisjonis on 17 liiget, kellest kümme kuuluvad volikokku. 

Komisjoni tööd juhib esimees Vahur Mäe, kelle äraolekul asendab teda aseesimees Agnes 

Pulk. Lisaks kuuluvad komisjoni Olav Karulin, Kaja Martinson, Jaanus Mäe, Vladimir 

Zemljannikov, Anne Betker, Laura Kiviselg, Angelika Sild, Anne Sepping, Helle 

Kullerkupp, Valmar Veste, Regiina Küünarpuu, Iivi Kallaste, Ela Tomson, Aime Nikopensius 

ja Andrus Kärpuk. 

Komisjoni liikmete igapäevaseid tegemisi ning tausta vaadates nähtub, et paljude näol on 

tegemist sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustatud asjatundjatega. 

 

2021. aasta detsembrist 2022. aasta lõpuni pidas komisjon 11 korralist istungit, mille käigus 

menetleti 32 eelnõud. Juhtivkomisjonina esitati volikogule seisukoht 11 puhul.  

 

Tulenevalt komisjoni liikmete soovidest ja ettepanekutest on silmaringi laiendamiseks ja 

detailse ülevaate saamiseks külastatud sotsiaalhoolekande valdkonna asutusi: mullu mais 

toimus istung kodutute varjupaigas, juunis külastati Pärnu laste- ja noorte tugikeskust. 

Mõlemal juhul kuulati asutuste juhtide ülevaadet töö igapäevasest korraldamisest. Oktoobris 

viidi istung läbi Pärnu linna poolt kaasrahastatavas MTÜ-s Forwardspace, kus muu hulgas 

tutvuti kaugtöö tegemise võimalustega.  

 

Tavapärastele eelnõudele lisaks arutati hoolekandevaldkonnaga seotud teemasid, kaasates 

valdkondlike eksperte nii linnavalitsusest kui väljastpoolt..  

Käsitletud teemad 

 Ülevaade sotsiaalvaldkonna hangetest. Ettekandja: Tõnu Poopuu, sotsiaalosakonna 
juhataja  

 Ülevaade energiakulude hüvitamise meetmest. Ettekandja: Tõnu Poopuu, 
sotsiaalosakonna juhataja 

 Pärnu linna valmisolek Ukraina kriisist tingitud probleemide haldamiseks. Ettekandja: 
abilinnapea Riido Villup, volikogu esimees Andrei Korobeinik  



 Hoolduskoormusega inimeste probleemide kaardistamine; „Abiks hoolduskoormusega 
inimesele“ projekti raporti tutvustamine. Ettekandjad: Agnes Pulk, projekti kaasautor; 
Tõnu Poopuu ülevaade Pärnu Linnavalitsuse vaatevinklist. 

 Ülevaade täiskasvanute varjupaiga teenusest. Ettekandja: Jaanus Mäe, MTÜ 
Sotsiaalne Kaasatus 

 Ülevaade Pärnu linna lastekaitse- ja noorsootööst, linna koostööst PPAga  
Ettekandjad: Tõnu Poopuu, sotsiaalosakonna juhataja;  Riido Villup, abilinnapea; 
Üllar Kütt,  Pärnu politseijaoskonna juht; Karin Uibo, Pärnu politseijaoskonna 
piirkonnagrupi juht. 
 

Komisjoni liikmete tööst osavõtt on dokumenteeritud Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee 

Alates 2022. aastast juhib sotsiaalkomisjoni esimees eelmisel aastal moodustatud Pärnu linna 

eakate koostöökogu, kuhu kuuluvad: 

• linnavalitsuse esindaja; 

• üks esindaja igast osavallast; 

• üks esindaja Pärnu Pensionäride Liidust; 

• üks esindaja mittetulundusühingust Eakate Ühing Elulust; 

• üks esindaja mittetulundusühingust Pärnu Pensionäride Ühendus. 

Pärnu eakate koostöökogu eesmärk on esindada Pärnu linna eakate huve ja rääkida kaasa 

eakaid puudutavates sotsiaalvaldkonna ja linnaelu küsimustes. Arutleti linnamajanduse ja 

eelarve teemadel ning külastati kaugtöötamiskeskust Forwardspace. 

 

 

 

 

Vahur Mäe 

Sotsiaalkomisjoni esimees 


