Aruanne Pärnu Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni tegevusest 2014 aastal.

19.02.2015
Vastavalt Pärnu linna põhimääruse §34 lõige 7 punktile 7 esitan aruande volikogu
sotsiaalkomisjoni tööst 2014 aastal.
Pärnu Linnavolikogu sotsiaalkomisjon on üks alatistest komisjonidest, mis moodustati Pärnu
Linnavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 99.
Komisjoni on täiendatud kolmel korral ning 31.12.2014 seisuga on komisjonis 18 liiget.
Sotsiaalkomisjoni liikmed ja nende osavõtt komisjoni tööst 2013-2014:
Esimees
Vladimir Klevtsov -100%
Aseesimees
Priit Sutt- 77%
Liikmed
Riho Alliksoo- 69%, Anne Betker- 85%, Rita Kaas- 62%, Olav Karulin- 100%, Jüri Kask62%, Toomas Mihkelson- 62%, Aime Nikopensius-100%, Krista Nõmm- 77%, Valter Parve92%, Sirje Peetri- 54%, Ilme Seepere- 77%, Margit Seppik- 77%, Hillar Talvik- alates
20.03.2014-100%, Siivi Teinfeld- alates 20.03.2014- 89%, Andrei Korobeinik- alates
20.11.2014- 0%, Andri Arula- alates 20.11.2014- 100%.
Pärnu Linnavolikogu sotsiaalkomisjon tegi aasta jooksul 13 koosolekut, neist kaks koosolekut
olid erakorralised (MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik, majutusüksus Rääma tn 23.).
Sotsiaalkomisjoni korralised koosolekud toimusid nii Pärnu Linnavalitsuses kui ka Pärnu
linna sotsiaalasutustes: MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik (Rääma 23), MTÜ Pärnu
Horisont (Mihkli tn 2a, Suur-Posti 18), Samaaria Eesti Misjon Pärnu (Sauga- Jõekalda 1),
MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus (Rääma tn 40), Pärnu haigla õendus - ja hoolduskeskuse
hoones (Ravi tn 2) ja OÜ Kümblus hoones (Karja tn 40).
Sotsiaalasutuste külastamine andis komisjoni liikmetele võimaluse iga kord tutvuda ja hinnata
olukorda ning saada parem ülevaade tegemiste ja pakutavate teenuste osas.
Ajavahemikul 07. novembrist 2013 kuni 31. detsembrini 2014 oli sotsiaalkomisjoni
päevakorras 41 päevakorrapunkti, neist seitsmes päevakorrapunktis oli juhtivkomisjon.
Juhtivkomisjonina arutas, kiitis heaks ja suunas volikogu istungile järgmised eelnõud:
*Pärnu Linnavolikogu 19.09.2013 määruse nr 21 "Sotsiaaltoetuste kord" muutmine
*Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 koostamise algatamine
*Pärnu Linnavolikogu 20.09.2007. a määruse nr 25 "Eakate Avahoolduskeskuse põhimäärus"
muutmine
*Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 heakskiitmine ja avalikustamisele
suunamine
*Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 kinnitamine
*Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend
Sotsiaalkomisjoni poolt heaks kiidetud eelnõud said kinnitatud ka volikogu istungil.
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Komisjon arutas veel:
*Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 "Pärnu linna põhimäärus" muutmine;
*Pärnu linna 2014. aasta eelarve;
*Pärnu Linnavolikogu 19.06.2008 määruse nr 17 "Linnaliinide sõidupileti hindade ja
sõidusoodustuse kehtestamine " muutmine;
*Pärnu linna 2014. a esimene lisaeelarve;
*Pärnu linna arengukava aastani 2025 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele
suunamine;
*Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019;
*Pärnu linna 2014. aasta teine lisaeelarve;
*Pärnu linna üldplaneeringu 2025 vastuvõtmine;
*Pärnu linna 2015. aasta eelarve
Teemalised küsimused ja probleemid:
*ülevaade Pärnu linnale kuuluvatest eluruumidest;
*rehabilitatsiooniteenus ja vältimatu sotsiaalabi tase Pärnu linnas sügisel-talvel 2013-2014.a
külaskäik ja täiendav informatsioon Liiva 8d sotsiaalmaja kohta;
*OÜ Kümblus sauna majandustegevus nagu sotsiaalteenuste pakkuja Pärnu linnas, Pärnu
linna osalusega äriühingu staatus. Sauna tulevik (töö- ja arenguvõimalused, investeeringud,
dotatsioon linna poolt, koostööpartnerid aastani 2017.);
*Rääma tn 23 majutusüksuse hoone turvalisus (MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik);
*Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (viipekeele tõlketeenuse ja täisealiste
psüühiliste erivajadustega inimeste tugiisikuteenus);
*Lastekaitsetöötajate voolavuse analüüsi ärakuulamine;
*Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (laste varjupaik, päevakeskus).
Sotsiaalkomisjon arutas antud teemasid ning tegi ettepanekuid ja võttis informatsiooni
teadmiseks.
Hea koostöö Pärnu linnavalitsusega, keda esindasid komisjoni koosolekutel abilinnapead Jane
Mets, Romek Kosenkranius, Meelis Kukk ja edukas koostöö sotsiaal- ja majandusosakonna
juhatajatega Aika Kaukver ja Mait Talvoja ning peaspetsialistidega, OÜ Kümblus ja MTÜ
juhatajatega andis võimalusi kaasata sotsiaalkomisjoni liikmeid Pärnu linna probleemide,
küsimuste ja eelnõude arutamisprotsessi ning osalemist Pärnu linna sotsiaalhoolekande
arengukava koostamise töögruppides.
Sotsiaalkomisjon on oma eesmärgid ja tegevusplaani aastaks 2013-2014 täitnud. Tänan kõiki
sotsiaalkomisjoni liikmeid hea koostöö eest.

Vladimir Klevtsov
Pärnu Linnavolikogu
sotsiaalkomisjoni esimees
aastal 2013-2014.

