
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 16. aprilli 2018 istungist 
 
1. Paikuse valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
Kinnitati Paikuse valla 2017. aasta majandusaasta aruanne. 
 
2. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine  
Otsustati seada isiku üle hooldus isiku tervisliku seisundi tõttu. 
Määrati hooldaja ning hooldajatoetus 70 eurot alates 01.05.2018 kuni 31.03.2021. 

3. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine 
Otsustati jätkata isiku hooldajatoetuse maksmist summas 50 eurot alates 01.05.2018 kuni 
31.03.2023. 
 
4. Pärnu Linnavalitsuse 15.01.2018 korralduse nr 25 muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 15. jaanuari 2018 korraldusega nr 25 kinnitatud Pärnu 
Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu ja lugeda nimetatud loetelus „Riigieelarvest finantseeritud 
töökohad“  tegevusjuhendaja (erihoolekandeteenused) töökohtade arvuks 4,05, töökohtade arv 
kokku 50,7. 
 
5. Pärnu Toimetulekukooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine 
Otsustati kinnitada Pärnu Toimetulekukooli poolt osutatavate õppekavaväliste teenuste hinnakiri 
järgmiselt: 
- Päevahoiuteenus 13,75 eurot päev (ühe õpilase kohta); 
- Päevahoiuteenusega seotud toidupäeva maksumus     - hommikusöök 0,45 eurot päev; 
                                                                                          - lõuna 1,05 eurot päev; 
                                                                                          - oode 0,45 eurot päev”. 
- Füsioteraapiateenus 8,55 eurot päev (ühe õpilase kohta).  
 
6. Pärnu Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine 
Otsustati tunnistada kehtetuks järgmised Pärnu Linnavalitsuse korraldused: 
- Pärnu Linnavalituse 19. veebruari 2013 korraldus nr 76 „Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 
töötajate koosseisu kinnitamine“ 
- Pärnu Linnavalitsuse 08. aprilli 2013 korraldus nr 164 “Pärnu Vene Gümnaasiumi töötajate 
koosseisu kinnitamine”. 
 
7. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise alused ja kord 
Kehtestati Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise alused ja kord. 
 
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks  
Otsustati anda nõusolek Energiaturu VõrguehitusOÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu 
isikliku kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele Pärnu maakonnas, 
Pärnu linnas, Pärnu linnas: 



-  Põhja  tänav   (kinnistusregistriosa nr 2665005, katastritunnus 62510:127:0010, pindala 4165 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 95 m2) 0,4 kV ja 
10 kV pingega elektri maakaabelliinide paigaldamiseks; 
-  Aida  tänav T1   (kinnistusregistriosa nr 2664705, katastritunnus 62510:127:0018, pindala 3294 
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 44 m2) 0,4 kV 
pingega elektri maakaabelliini paigaldamiseks. 
 
9. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks  
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis oleva kinnisasja Ringi tänav T8  (kinnistusregistriosa 
nr 2814405 katastritunnus 62510:009:0008, pindala 4629 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% 
transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 215 m2) 0,4 kV pingega elektri maakaabelliini ja 
elektriliitumiskilbi paigaldamiseks. 
 
10. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 13 kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse 
struktuuri ja teenistujate koosseisu ja nimetada alates 16. maist 2018 linnavara- ja 
heakorrateenistuse üks keskkonna- ja heakorraspetsialisti ametikoht ümber heakorraspetsialisti 
ametikohaks.  
 
11. Ehitusloa väljastamine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Pärnu linn, Oja tn 128 kinnistule eluhoone tüüpi 
erihooldekodu hoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni, elektrivarustuse, kaugkütte ja sidevarustuse rajamisega. 

12. Tee ehitusloa väljastamine  
Otsustati väljastada tee ehitusluba Suvituse tn 9 (katastritunnus 62510:018:9820) ja Sääse tn 7 
(62510:018:0001) kinnistutel paiknevate pargiteede ümberehitamiseks koos pargivalgustuse 
rajamisega lisatingimusega: enne ehitustööde algust esitada planeerimisosakonnale trassivaldajate 
Pärnu Vesi AS, Elektrilevi OÜ, Telia Eesti AS ja Fortum Eesti AS kooskõlastused. 
 
13. Ettevõtlustoetuse eraldamine 
Otsustati eraldada ettevõtlustoetust alljärgnevatele projektidele:  

Projekt Toetuse saaja Toetuse  summa  

eurodes 

1. Rosenberry käsitööjäätiste 

eksportturgudele suunatud 

turundustegevused 

Rosliin OÜ 2625,00  

2. TaMi Automatics OÜ sisenemine 

välisturgudele 

TaMi Automatics OÜ 1520,40  



3. Redi-Rock ja Lego-plokkide 

tutvustamine Soome ehitusmessil 

Messukeskuses                                             

Pärnu Graniit OÜ 2828,84  

4. Välisturule suunatud uus koduleht, 

trükised ja pildipank 

Ingli puudutus OÜ 1050,00  

5. Wood products & Technology messi 

külastus, 28.08 – 31.08.2018 Gothenburg, 

Rootsi                                                            

Grundar Timber OÜ 1323,00  

6. TV alus „Jalg“ 2018 turundustegevused 

nii veebis kui messide kaudu 

välisturgudel. Lisaks tootearendus 

laiendamaks sobitavust suurema valiku tv 

mõõtudega 

Esthete OÜ 3850,00  

 KOKKU: 13 197,24  

 
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamine 
Otsustati täpsustada Pärnu Linnavalitsuse 06.02.2006 korraldusega nr 84 kehtestatud Oja tn 118 kinnistu 
detailplaneeringu hoonestuse ja  kruntimise skeemi selliselt, et lubada suurendada detailplaneeringuga Oja 
tn 118 kinnistule määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses hoone täiendava soojustuse ja hoovi poole 
rõdude kavandamiseks vastavalt lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima 
muutmata kujul. 

15. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pronksi tn 16y, Pärnu linn, 
Pärnu linn. Nõustuti sellega, et erastatakse järgmine maatükk: 

– maa asukoht Pronksi tn 16y, Pärnu linn, Pärnu linn 
– pindala 61 m² 

– maa maksustamishind 70 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa. 

 
16. Munalaid-Manilaid liinil piletihindade kehtestamine ning paadi ja hõljuki tellimusreisi 
hindade kehtestamine 
Kehtestati piletihinnad Munalaid-Manilaid liinil ning hinnad paadi või hõljukiga tellimusreisi 
tellimisel. Pileti hind avalikul liiniveol ühel suunal reisijatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 
on Manija küla: 
- tavapilet 1 euro; 
- sooduspilet pensionärile ja õpilasele 0,5 eurot; 
- lapsed kuni 7. eluaastani tasuta. 
 
Pileti hind avalikul liiniveol ühel suunal reisijatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole 
Manija küla: 
- tavapilet 2 euro; 



- sooduspilet pensionärile ja õpilasele 1 euro; 
- lapsed kuni 7. eluaastani tasuta. 
 
Paadi tellimusreisi hinnad: 
- ühe suuna reis Munalaid-Manilaid liinil 35 eurot; 
- ühe suuna reis Munalaid-Kihnu liinil 170 eurot; 
- muud veod lähtuvalt kalkulatsioonist ning hinnalisaga kuni 30%. 
 
Hõljuki tellimusreisi hinnad: 
- ühe suuna reis Munalaiust Manilaidu, üks tund 70 eurot; 
- ühe suuna reis Munalaiust Kihnu, üks tund 150 eurot; 
- miinimum tellimus on üks tund; 
- tellimuse puhul, mis ületab ühte tundi toimub arvestus veerandtunni täpsusega; 
- muud veod lähtuvalt kalkulatsioonist ning hinnalisaga kuni 30%. 
 
Ootetund 60 eurot. Tellimusreise teostatakse ajavahemikul 08.00 – 17.00 ning tingimusel, et 
transpordivahend ei ole hõivatud graafikujärgsete reiside teenindamisega. Tellimusreis tuleb ette 
tellida vähemalt üks ööpäev enne soovitud reisi toimumisaega, v.a operatiivsõitude korral. Hinnad 
on toodud ilma käibemaksuta. 
 
17. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati 200 eurot Eesti Kurtide Spordiliidule, Eesti kurtide bowlingu 
koondise liikme Sander Holbergi osalemise toetamiseks 11. kurtide bowlingu Euroopa MV 
Münchenis. 
 
18. Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord 
Kehtestati müügikoha hooajalise laienduse ja ajutisemüügikoha paigaldamise kord. 

 


