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Vastavalt Pärnu linna põhimääruse paragrahv 34, lõige 7, punktile 7, 

esitan aruande volikogu sotsiaalkomisjoni tööst 2015. aruandeaastal. 

Pärnu linnavolikogu sotsiaalkomisjon on moodustatud alalise 

komisjonina. 2015 aastal on toimunud 10 komisjoni koosolekut.   

Komisjon on koos käinud väga kohusetundlikult ning mitte ühtegi 

koosolekut ei ole ära jäänud kvoorumi puudumise tõttu.  2015 aastal 

on kõik koosolekud kohal käinud pr. Anne Betker, pr. Sirje Peetri, hr 

Riho Alliksoo, hr.Vladimir Klevtsov, hr.Toomas Mihkelson. Täpsema 

ülevaate kohalkäimistest saab Pärnu linna koduleheküljelt 

www.parnu.ee.  

Siinkohal tahan esile tõsta komisjoni liikme hr.Valter Parve, kes on 

aktiivselt komisjoni töös osalenud, tõstatades päevakorda erinevaid 

problemaatilisi teemasid ning samuti on hr. Parve ise püüdnud 

olukordadele konstruktiivseid lahendusi pakkuda.  

Lisaks valitsuse poolt saadetud eelnõude menetlemisele, on igas 

sotsiaalkomisjonis olnud arutlusel sotsiaalvaldkonda puudutavad 

lisateemad, mis on antud hetkel päevakajalised. 

Sotsiaalkomisjon on pidanud istungeid väljaspool maja, olemaks 

reaalse eluga kursis. Komisjon on läbi viinud oma koosolekuid Pärnu 

Psühhiaatria Keskuses, Maarjakodus, Pesapuus, Eakate 

Avahoolduskeskuses. 

Aasta alguses toimus koosolek Pärnumaa laste-ja noorte vaimse 

tervise keskuses, mis on projektipõhine ning mida juhib hr. Toomas 

Kask ning asutuse põhimureks tollel hetkel oli  keskuse jätkamise 

http://www.parnu.ee/


küsimus. Sotsiaalkomisjon tegi pärast istungit ühise pöördumise 

sotsiaalministeeriumile, et eraldataks riigieelarvest raha tegevuse 

jätkamiseks. 

Lisaks on ka sellel aastal olnud kolmes komisjoni päevakorras Rääma 

23 Kaldapealse kodu tegevus ja olukord ning see on olnud kindlasti 

üheks põhjuseks, miks on hakatud linnavalitsuse spetsialisti poolt välja 

töötama majutusüksuste kontseptsiooni tagamaks linnas asuvatele 

majutusüksuste elanikele vajalikke tingimusi ja võimalusi.  

Lisaks toon välja veel lisateemad, mida komisjon on arutanud ning 

teinud omapoolseid ettepanekuid, on järgmised: 

1. Liiva 8 d (sotsiaalmaja) olukord ja turvalisus. 

2. Riskipered ja ülevaade alaealiste komisjoni 2014 aasta 

tegemistest. 

3. Riskiperedele tugiisiku teenuse osutamine Pärnu linnas  

4. Eakate sotsiaalne kaasamine vabatahtlike töösse Eestis, Lätis ja 

Soomes. 

5. Ülevaade erivajadustega inimeste tööle aitamisest. 

6. Huvitegevuse kaudu riskis olevate laste ja noorte kaasamine 

7. Ülevaade tulemuste ja mõju kaardistamise koolitusprogrammist 

MTÜ-dele. 

 

Suur aitäh komisjoni liikmetele senise töö eest! Särtsu ja teravat vaimu 

edaspidiseks! 

 

Lugupidamisega 

Krista Nõmm 
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