
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 26. septembri istungist 
 
 
1. Pärnu Linnavalitsuse 12.09.2011 määruse nr 11 "Pärnu linna hariduspreemiate määramise 
kord" muutmine 
Võeti vastu Pärnu Linnavalitsuse 12. septembri 2011 määruse nr 11 „Pärnu linna hariduspreemiate 
määramise kord“ muutmine ja tehti järgmised muudatused: 
 
- paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: aasta õpetaja preemia 
omistatakse reeglina 3-le inimesele 
- paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Linnavalitsus võib komisjoni 
ettepanekul hariduspreemiate jaotust muuta, preemiaid mitme isiku vahel jagada ja mõne preemia 
määramata jätta 
- paragrahvi 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks. 
 
2. Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku 
maksumuse kinnitamine 
Kinnitati Pärnu linna erahuvikoolide ja erakutseõppeasutuse  toetuse arvestuslik maksumus 
kalendriaastaks õppuri kohta eelneval kalendriaastal kehtivast Vabariigi Valitsuse kehtestatud 
töötasu alammäärast järgmiselt: 
 
1. 1-3 õppetundi nädalas                                                                                9,0% 
2. 4-5 õppetundi nädalas                                                                                9,5% 
3. 6-9 õppetundi nädalas                                                                                13% 
4. 10 ja rohkem õppetundi nädalas                                                               17,5% 
5. 40 õppetundi nädalas või 60 eesti kutsehariduse ainepunkti              36% 

3. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine 
Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määruse “Linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise 
korra kinnitamine” ning Pärnu Lasteaed Pöialpoiss taotluse alusel nõustuti Pärnu Linnavalitsuse 
bilansis ja Pärnu Lasteaed Pöialpoiss valduses oleva alljärgneva linnavara kõlbmatuks 
tunnistamisega: 
 

Linnavara nimetus 

 

Linnavara 

registri nr 

Soetamise 

  aeg 

Soetamis- 

maksumus 

Jääk- 

väärtus 

1.1 Keedukatel ZPN/El-805 8577 1999 2 543,88 0 

 
4. Tervist edendava projekti "Sinu käed päästavad elu" toetamine 
Pärnu Linnavolikogu 17. detsembri 2015 määruse „Pärnu linna 2016. aasta eelarve“, Pärnu 
Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määruse “Tervise projektide toetamise kord“ alusel ning vastavalt 
linnaarsti ettepanekule eraldati sihtasutusele Pärnu Haigla 700 eurot projekti „Sinu käed päästavad 
elu“ toetuseks. 
 



5. Volituste andmine 
Volitati kuni 08.09.2021 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu 
Linnavalitsuse esindajana täitma erinevaid tehinguid ja toiminguid teovõimetu isiku eest. 

6. Volituste andmine 
Volitati kuni 15.09.2019 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu 
Linnavalitsuse esindajana sooritama piiratud teovõimega täisealise isiku nimel tehinguid ja 
toiminguid. 

7. Volituste andmine 
Volitati kuni 29.05.2018 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu 
Linnavalitsuse esindajana sooritama piiratud teovõimega täisealise isiku nimel tehinguid ja 
toiminguid. 
 
8. Volituste andmine 
Volitati kuni 29.04.2018 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu 
Linnavalitsuse esindajana sooritama piiratud teovõimega täisealise isiku nimel tehinguid ja 
toiminguid. 
 
9. Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi asukoha kinnitamine ja ideekonkursi välja 
kuulutamine 
Vastavalt  linnavalitsuse eelnõule kinnitati Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi 
asukohaks Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli esine. Kuulutati välja Eesti Vabariigi loojatele 
pühendatud mälestusmärgi ideekonkurss, kinnitati mälestusmärgi ideekonkursi tingimused ning 
moodustati ideekonkursi žürii koosseis. 
 
10. Pärnu Linnavalitsuse 11. septembri 2006 korralduse nr 798 “Rüütli tn, Ringi tn ja Aia tn 
vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine 
Tunnistati kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 11. septembri 2006 korraldusega Rüütli tn, Ringi tn ja Aia 
tn vahelise maa-ala detailplaneering. 
 
11. Sambla tn 46 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressiks Sambla tn 46y. 
Erastati järgmine maatükk: 
 
– maa asukoht Sambla tn 46y, Pärnu 
– pindala 72 m² 

– maa maksustamishind 110 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa 
 



12. Riigihanke korraldamine  
Otsustati korraldada Pärnu Raja tn 7 kinnistule lasteaia ja ujula hoonetekompleksi 
projekteerimistööde ja autorijärelevalve teenuse tellimiseks avatud hankemenetlusega riigihange 
“Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula hoonetekompleksi projekteerimistööd ja autorijärelevalve teenus. 

13. 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 olevatele kinnisasjadele: 

-  Lehola tänav T4 (katastritunnus 62501:001:0395, pindala 563 m2, maakasutuse sihtotstarve – 
100% transpordimaa) ja Lehola  tänav T5 (katastritunnus 62501:001:0398, pindala 3473 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus Lehola tänav T4 ja 
T5 kokku 31 m2) 
- Merimetsa tänav T6 (kinnistusregistriosa nr 386350, katastritunnus 62509:001:0137, pindala 
1389 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 32 m2) 
- Riia maantee T16 (kinnistusregistriosa nr 2899805, katastritunnus 62509:017:0007, pindala 
5484 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 93 m2) 
- Sambla tänav T7 (katastritunnus 62501:001:0367, pindala 3389 m2, maakasutuse sihtotstarve – 
100% transpordimaa) ja Hirve tänav T4 (katastritunnus 62501:001:0418, pindala 2831 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus Sambla tänav T7 
ja Hirve tänav T4 kokku 15 m2) 
- Lennuki tänav T3 (kinnistusregistriosa nr 2855505 , katastritunnus 62509:021:0008, pindala 
2603 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 24 m2) 
- Käo tänav T8 (kinnistusregistriosa nr 3045750, katastritunnus 62501:001:0286, pindala 3405 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 24 m2) 
- Hiie mets (kinnistusregistriosa nr 2649605, katastritunnus 62501:030:1510, pindala 3473 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% üldmaa, isikliku kasutusõigusala suurus  205 m2) 
- Aeru  tänav (kinnistusregistriosa nr 2657905, katastritunnus 62509:019:0014, pindala 648 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 47 m2) 
 
14. Riigihanke korraldamine  
Otsustati korraldada 3 väikebussi ja 1 mahtuniversaali rentimiseks kasutusrendi tingimustel 60 
kuuks avatud hankemenetlusega riigihange “Väikebusside ja mahtuniversaali rentimine“ Pärnu 
Linnavalitsusele ja linnavalitsuse hallatavatele asutustele järgmiselt: 
 
1. Pärnu Linnavalitsusele 2 väikebussi;  
2. Pärnu Keskraamatukogule 1 mahtuniversaal; 
3. Pärnu Spordikoolile 1 väikebuss. 
 
 
15. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldatakse: 



 
800 eurot Pärnu Mai Lasteaiale katuse plekivigastuste parandamiseks ja vihmaveetorude 
pikenduste paigaldamiseks. 
 


