
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. jaanuar 2018 istungist 
 
1. Pärnu Sotsiaalkeskuse koosseisu kinnitamine  
Otsustati kinnitada Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseis alates 01.01.2018 järgmiselt:  
 
TÖÖKOHA NIMETUS                                      TÖÖKOHTADE ARV 
Linnaeelarvest finantseeritavad töökohad: 
Juhataja                                                                                  1  
Sekretär-juhi abi                                                                   1 
Juhataja asetäitja, koduteenuste korraldaja                         1 
Vabaaja keskuse administraator                                           1 
Autojuht-klienditeenindaja                                                    3 
Transporditeenuse korraldaja                                               1  
Sotsiaalpedagoog                                                                   1,9  
Sotsiaaltöötaja-tugiisik                                                          4 
Tegevusjuhendaja                                                                  2,5  
Rehabilitatsiooniteenuse korraldaja                                     0,25 
Ringijuht                                                                                0,25 
Hooldustöötaja                                                                       24,5  
Hooldustöötaja abi                                                                 1,5 
Pesupesemise korraldaja                                                       0,5  
Koristaja                                                                                 2,0  
Kojamees                                                                               0,25  
Riigieelarvest finantseeritavad töökohad: 
Tegevusjuhendaja (erihoolekandeteenused)                        3,8 
Tegevusterapeut (erihoolekandeteenused)                          1  
KOKKU                                                                                   50,45  
 
2. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine  
Otsustati nimetada Arvo Vilmann viieks aastaks AS Pärnu Vesi nõukogu liikmeks.  
 
3. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- 
ja arendustööde tellimine“ ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks 
tunnistamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kvalifitseeriti ja tunnistati edukaks riigihanke „Agresso 
tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine“ ühispakkujate Heisi IT OÜ (registrikood 12765966) ja 
OÜ Tokee (registrikood 11151788) esitatud pakkumus, milles Agresso tarkvara korralise hoolduse 
maht 2018 aastal ühes kalendrikuus on 990,00 eurot koos käibemaksuga. 
 
4. Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamise ja toetuse kasutamise aruande 
esitamise kord 
Otsustati kinnitada alates 01. jaanuarist 2018 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide 1.- 12. 
klasside õpilastele koolilõuna toidupäeva arvestuslikuks maksumuseks 1,37 eurot.  
 



5. Pärnu linna 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine 
Kinnitati Pärnu linna 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava. 
 
6. Noorsooprojektide komisjon 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kinnitati noorsooprojektide läbivaatamise komisjoni koosseis 
alljärgnevalt:  
Esimees:  - Pärnu Linnavalitsuse hariduse valdkonna abilinnapea 
 
Liikmed:  
- Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 
- Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna noorsoonõunik 
- Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna huvihariduse spetsialist 
- Pärnu Linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist 
- Pärnumaa Rajaleidja Keskuse juhataja 
- Pärnu linna Noortekogu esimees 
Riita Tõniste               - Pärnu linna noorsootöötajate esindaja 
Marika Valter             - MTÜ Paikuse Avatud Noortekeskuse PaNoKe juhatuse liige 
Mati Sutt                    - Pärnu linnavolikogu liige, Jõõpre Kooli direktor 
Anu Peterson              - Tõstamaa osavallakeskuse juhataja 
 
7. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine 
Otsustati eraldada 2018. aastal kultuuriprojektidele toetust järgmiselt: 
 

 J
rk

. n
r 

Toetuse saaja  Projekt 

Toetuse 

summa 

(eurodes) 
 

SA Eesti Tantsuagentuur Koolitants 2018 maakondliku 

tantsupäeva korralduskulude katteks 

1 000,00 

 
MTÜ Galerii ja 

tegevuskeskus 

Central 

Seenioride vabaajamess 2018 

korralduskulude katteks  

550,00 

 
MTÜ Lauluklubi Mihkel Tartu Rahu 98. aastapäeva 

korralduskulude katteks  

150,00 

 
MTÜ Lauluselts Mõnusalt Kontserdi Horoskoop ja K. Kikerpuu 

korralduskulude katteks  

100,00 

 
MTÜ ModeRato Noodikogumiku "Tee koju" 

väljaandmiskulude katteks  

700,00 

 
MTÜ ModeRato Kogumiku Eesti rahvalauluseaded 

koolinoortele väljaandmiskulude 

katteks  

700,00 

 
MTÜ  Pärnu Aianduse ja 

Mesinduse Selts 

22 aastat Rääma folklooripidu! 

Korralduskulude katteks  

400,00 



 
MTÜ Pärnu Blues Talvise Bluusifestivali "The Blue Icicle 

2018" korralduskulude katteks  

1 500,00 

 
SA Pärnu 

Vabahariduskeskus 

Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva 

kontserdi korralduskulude katteks  

1 625,00 

 
MTÜ Sütevaka 

Gümnaasiumi 

toetajate Ühendus 

Salongiõhtud Sütevaka 

humanitaargümnaasiumis 

korralduskulude katteks  

950,00 

 
MTÜ Tantsukingad löövad 

pilli 

Tantsulavastuse tööpealkirjaga 

"Universaalne vahend" (Sisesosinad) 

korralduskulude katteks  

3 000,00 

 
MTÜ Vana-Pärnu 

Kultuuriselts 

Fotonäitus "Sada hetke Eesti 

Vabariigi noorusajast" 

korralduskulude katteks  

150,00 

 
MTÜ Vähemusrahvuste Liit 

Raduga 

Maslennitsa - 22 (slaavi kultuuri 

vastlapäev) korralduskulude katteks  

740,00 

KOKKU 8 65,00 

 
8. Linnavara üleandmine 
Otsustati lugeda seisuga 31.12.2017 haridus- ja kultuuriosakonna bilansis olev alljärgnev põhivara 
alates 01.01.2018 kultuuri- ja sporditeenistuse bilansis olevaks põhivaraks: 
 

Vara nimetus 

 

Linnavara 

registri nr 

Soetamise 

aeg 

Soetamis- 

maksumus, €  

Jääkväärtus, € 

31.12.2017 

Liivalaotaja Topdresser 1500 9188 18.04.2002 6071,61 0,00 

Kontsertklaver Estonia 9954 29.11.2005 18801,88 0,00 

 
9. Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 
Otsustati kehtestada Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneering. 

10. Ehitusloa väljastamine. Nelgi tn 14 elamu püstitamine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnus, Pärnu linn, Nelgi tn 14 kinnistule  üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning elektrivarustuse 
rajamisega. 
 
11. Ehitusloa väljastamine. Nelgi tn 29 elamu püstitamine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnus, Pärnu linn, Nelgi tn 29 kinnistule  üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning elektrivarustuse 
rajamisega. 

12. Ehitusloa andmine Tohvri tee 6 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Tohvri tee 6 kinnistule 
elamu püstitamiseks. 



 
13. Ehitusloa andmine Pihlaka tn 31 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Pihlaka tn 31 kinnistule 
elamu püstitamiseks. 
 
14. Ehitusloa väljastamine Tõhela laut 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõhela küla, Tõhela laut kinnistul asuva 
veisefarm-piimaploki laiendamiseks ja silohoidlate rajamiseks. Enne tööde algust tuleb taotleda 
Muinsuskaitseameti tööde luba ja tagada arheoloogiliste uuringute läbiviimine. 
 
15. Riia mnt 225 hoonete koha-aadresside määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Pärnu linn Riia mnt 225 maaüksusel (katastritunnus 
62509:006:5300, kinnistu registriosa nr 455805) hoonete koha-aadressid järgmiselt: 
- elamu (ehitisregistrikood 103009895) unikaalaadress Riia mnt 225/1; 
- üksikelamu (ehitisregistrikood 120848451) unikaalaadress Riia mnt 225/2. 
 
16. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Pärnu linn J. V. Jannseni tn 55 // 57 (katastritunnus 
62502:003:6410; kinnistu registriosa nr 1666305-1668005) asuva katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed 
järgmiselt: 
koha-aadress                         ehituskrundi number           sihtotstarve 
J .V. Jannseni tn 55                 26/B                            elamumaa (001; E) – 100% 
J .V. Jannseni tn 57                 1591                           elamumaa (001; E) – 100% 
 
17. Pärnu Linnavalitsuse 29.12.2017 korralduse nr 130 muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 29.12.2017 korralduse nr 130 „Katastriüksuse jagamine ja 
lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine“ punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: 
„Määrata Pärnu linnas Audru alevikus asuva Rebasefarmi katastriüksuse (katastritunnus 
16001:001:0416) ja Uuevälja katastriüksuse (katastritunnus 15904:003:1964) jagamisel tekkinud 
katastriüksustele järgmised lähiaadressid ja sihtotstarbed“. 
 
18. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi 
OÜ kasuks 
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevale Kuninga tänav T3 (kinnistusregistriosa nr 
2752905, katastritunnus 62510:107:0002, pindala 1746 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% 
transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 52 m2) 0,4 kV pingega elektri maakaabelliini ja 
elektrijaotus- ja liitumiskilbi paigaldamiseks. 

19. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks 
Otsustati nõustuda Pärnus Riia mnt 129 asuvas spordihallis paiknevate 178,9 m2 ruumide ja II 
korruse 178, 6 m2 aeroobikasaali treeninguaegade kasutamiseks 11. aprillil 2016. a sõlmitud 
treeningruumide üürilepingu nr 11 üle andmisega MTÜ-lt Lääne Treeningud (registrikood 



80352061) MTÜ-le Pärnu Harrastusspordi Selts (registrikood ) tingimusel, et üle antakse kõik 
lepingust tulenevad õigused ja kohustused.  
 
20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine 
Otsustati jätta osaliselt rahuldamata jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Lavassaare alevis asuva 
kinnistu (katastritunnus: 39501:001:0098) korraldatud jäätmeveoga erandkorras hooajaliselt 
mitteliitunuks perioodil 01. november kuni 30. aprill kuni aastani 2022 (2018 aastal algab 
mitteliitunuks lugemise periood 21. jaanuar), kuna talveperioodil puudub jäätmevaldaja kinnisasjal 
elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 

21. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati rahuldada jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Audru alevikus asuva kinnistu 
(katastritunnus: 15904:003:144) korter 10 korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks 
perioodil 21. jaanuar 2018 kuni 20. jaanuar 2022, kuna jäätmevaldaja kinnisasjal puudub elu- või 
äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 
 
22. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati rahuldada jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Lemmetsa külas asuva ühistu kinnistu 
(katastritunnus: 15904:003:1060) korraldatud jäätmeveoga erandkorras hooajaliselt mitteliitunuks 
perioodil 01. november kuni 30. aprill kuni aastani 2022 (2018 aastal algab mitteliitunuks lugemise 
periood 25. jaanuar), kuna talveperioodil puudub jäätmevaldaja kinnisasjal elu- või äritegevus või 
muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 
 
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati rahuldada jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Oara külas asuv Aruvälja kinnistu 
(katastritunnus: 15902:001:0183) korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks perioodil 
21. jaanuar 2018 kuni 20. jaanuar 2022, kuna jäätmevaldaja kinnisasjal puudub elu- või äritegevus 
või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 
 
24. Riigihanke “Pärnu linna tänavavalgustuse taristu projekteerimine“ pakkumuste vastavaks 
tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkujate kvalifitseerimine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele tunnistati riigihanke „Pärnu linna tänavavalgustuse taristu 
projekteerimine“ (viitenumber 192999) hankemenetlusel vastavaks järgmiste pakkujate esitatud 
pakkumused: 
- LEONHARD WEISS ENERGY AS (registrikood 10665798) hanke osades 1 kuni 8; 
- OÜ Keskkonnaprojekt (registrikood 10769210) hanke osades 1 kuni 8; 
- Myohliv OÜ (registrikood 12422321) ja OÜ Priimus-Projekt (registrikood 10440332) hanke osades 
1 kuni 8; 
- NOVARC GROUP AS (registrikood 10226774) hanke osades 1 kuni 8; 
- ProSystem OÜ (registrikood 10859120) hanke osades 1, 3, 4, 5, 6 ja 7; 
- K-Projekt AS (registrikood 12203754) hanke osades 1 kuni 8. 
 



Edukaks tunnistati ja kvalifitseeriti riigihanke „Pärnu linna tänavavalgustuse taristu 
projekteerimine“ (viitenumber 192999) hankemenetlusel järgmiste pakkujate esitatud 
pakkumused: 
- LEONHARD WEISS ENERGY AS (registrikood 10665798) hanke osades 6 ja 7; 
- Myohliv OÜ (registrikood 12422321) ja OÜ Priimus-Projekt (registrikood 10440332) hanke osas 1; 
- ProSystem OÜ (registrikood 10859120) hanke osas 3; 
- K-Projekt AS (registrikood 12203754) hanke osades 2, 4, 5 ja 8. 
 
25. Pärnu Linnavolikogu määrus "Audru Lasteaia põhimäärus" 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Audru Lasteaia põhimäärus. 
 
26. Volikogude määruste muutmine seoses koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu 
alammäärade kinnitamisega 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada volikogude määruste muutmine seoses 
koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alamäärade kinnitamisega. 

27. Linnavolikogu määrus arengudokumentide koostamist reguleerivate määruste kehtetuks 
tunnistamine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu tunnistatada kehtetuks: 
- Pärnu Linnavolikogu 18.01.2012 määrus nr 26 ”Pärnu linna arengudokumentide menetlemise 
kord”; 
- Paikuse Vallavolikogu 18.02.2013 määrus nr 5 ”Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve 
koostamise ja menetlemise kord”. 
 
28. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (kindlustus) 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu lubada Pärnu Linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses 
riigihanke korraldamisega Pärnu linnale kuuluvate hoonete varakindlustusteenuse ning hoonete ja 
territooriumi valdamisest tuleneva tsiviilvastutuskindlustuse teenuse tellimiseks kuni 5 aastaks. 

29. Volikogu määrus Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise 
tingimused ja kord  
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate 
sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord. 

30. Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine  
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada planeerimise ja ehitusalase tegevuse 
korraldamine Pärnu linnas. 
 
31. Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Pärnu linn, Pärnu linn, Riia mnt 175a, 177 ja 
177b kinnistute detailplaneering. 
 
32. Eesti Linnade Liidu liikmeks astumine ja esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu 



üldkoosolekule ja Eesti Linnade Liidu volikogusse 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu astuda Eesti Linnade Liidu liikmeks.  
 
33. Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse hinnakirja kinnitamine 
Otsustati kinnitada Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse poolt osutatavate teenuste hinnakiri. 
 
34. KIK Omaosalus. 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu toetada Keskkonnainvesteeringute Keskusest 
„Joogiveevarustuse“ alamprogrammist toetust saanud projekte omaosalusega aastatel 2018 – 
2019. 
 
35. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu anda sihtasutusele Pärnumaa Arenduskeskus täitmiseks 
järgmised omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesanded: 
- maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine; 
- rahvatervise seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud ülesanded; 
- maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded; 
- maakonna kultuurikorralduse valdkonna ülesanded. 

36. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 13 „Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja 
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu muuta Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 otsust nr 13 „Pärnu 
Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine“ järgmiselt: 
 

TÕSTAMAA OSAVALLAKESKUS  

Osavallakeskuse juhataja   1 tähtajatu 

Saarevaht   0,5 tähtajatu 

KOKKU 
 

1,5 
 

Lugeda linnavalitsuse töökohtade koormuseks 66, ametikohtade koormuseks 114,5 ning 
teenistuskohtade koormuseks kokku 180,5. 
 
 


