
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 28. augusti 2017 istungist 
 
1. Pärnu Linnavalitsuse 19.06.2017 määruse nr 7 "Sõidusoodustuse tõendamise täpsustatud 
nõuded" muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 19.06.2017 määruse nr 7 „Sõidusoodustuste tõendamise 
täpsustatud nõuded“ § 2 järgmises sõnastuses: 
 
Sõidusoodustust tõendavateks dokumentideks on: 
1) töövõimetuspensionäril pensionitunnistus; 
2) keskmise või raske puudega 18-aastasel ja vanemal isikul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud 
puudega isiku kaart või pensionitunnistus, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja 
puude tähtaja kohta; 
3) puuduva töövõimega isikul töövõime kaart. 
 
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 27. märtsi 2017 korraldust nr 167 „Pärnu Sotsiaalkeskuse 
teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ ja sõnastada korralduse punktiga 1 kinnitatud teenuste 
loetelu ja hinnakirja punkt 1 ümber järgmiselt: 
 

Teenus Ühik Hind  

„1. Koduteenus: 

1.1 Soodushinnaga koduteenus Pärnu linna elanikule, kellel puuduvad piisavad rahalised 
vahendid või kelle omandis ei ole kinnis-või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse 
eest tasumiseks ja kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle 
perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole mõjuvatel 
tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega 
pandud ülalpidamiskohustust: 

1.1.1 kaupluses ja apteegis käimine (tellimuse võtmine, 
toiduainete, ravimite ja majapidamisetarvete toomine kliendi 
elukohale lähimast poest); 

1 kord 2,00 

1.1.2 1-toalise eluaseme (tuba + köök + sanitaarruumid + 
sisekoridor) esmane koristamine 2X kuus (elutoa vaiba 
puhastamine tolmuimejaga, põrandate pesemine, tolmu 
pühkimine ulatuskõrgustelt vabadelt horisontaalpindadelt, köögi 
laua ja kraanikausi puhastamine, tualetipoti puhastamine, vanni 
või dušinurga põranda puhastamine, prügikastide ja 
paberikorvide tühjendamine, prügikottide vahetamine ja prügi 
välja viimine); 

1 kord 5,00 

1.1.3 2-toalise eluaseme (2 tuba + köök + sanitaarruumid + 
sisekoridor) esmane koristamine 2X kuus (elutoa vaiba 
puhastamine tolmuimejaga, põrandate pesemine, tolmu 
pühkimine ulatuskõrgustelt vabadelt horisontaalpindadelt, köögi 
laua ja kraanikausi puhastamine, tualetipoti puhastamine, vanni 

1 kord 7,00 



või dušinurga põranda puhastamine, prügikastide ja 
paberikorvide tühjendamine, prügikottide vahetamine ja prügi 
välja viimine); 

1.1.4 3-toalise eluaseme (3 tuba + köök + sanitaarruumid + 
sisekoridor) esmane koristamine 2X kuus (elutoa vaiba 
puhastamine tolmuimejaga, põrandate pesemine, tolmu 
pühkimine ulatuskõrgustelt vabadelt horisontaalpindadelt, köögi 
laua ja kraanikausi puhastamine, tualetipoti puhastamine, vanni 
või dušinurga põranda puhastamine, prügikastide ja 
paberikorvide tühjendamine, prügikottide vahetamine ja prügi 
välja viimine); 

1 kord 9,00 

1.1.5 abivahenditega (pidamatuse- ja nahahooldustooted, 
liikumise jm abivahendid) varustamine; 

1 kord 2,00 

1.1.6 abistamine toidu valmistamisel ja/või söömisel 
(valmistoidu soojendamine, köögivilja puhastamine ja 
tükeldamine, võileibade, kohvi ja tee valmistamine); 

1 kord 1,00 

1.1.7 toidunõude pesemine; 1 kord 0,50 

1.1.8 prügikoti välja viimine ja puhta prügikoti panemine (ilma 

koristamiseta); 
1 kord 0,50 

1.1.9 küttepuude tuppa toomine kuurist; 1 
päevaks 

1,00 

1.1.10 saatmine meditsiini- ja ametiasutuste külastamisel (v.a Metsa 

10 või Riia mnt 70 saun); 
1 kord 3,00 

1.1.11 asjaajamine ametiasutustes (dokumentide muretsemine, 

puudeastme taotlemine, maksete tasumine jms); 
1 kord 1,00 

1.1.12 abistamine pesemisel ja riietumisel kliendi kodus, vajadusel 

voodipesu vahetamine; 
1 kord 2,00 

1.1.13 mähkmete ja voodipesu vahetamine, vajadusel riiete 

vahetamine ja potitooli tühjendamine; 
1 kord 3,00 

1.1.14 potitooli tühjendamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 0,50 

1.1.15 voodipesu vahetamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 0,50 

1.1.16 saatmine saunas käimisel ja abistamine pesemisel (Metsa 10 

või Riia mnt 70 saunas). 
1 kord 2,00 

1.2 Täishinnaga koduteenus on Pärnu linna elanikule, kellel on 

piisavad rahalised vahendid või kelle omandis on kinnis-või 

vallasvara, mida on võimlaik kasutada teenuse eest tasumiseks või 

kellel on olemas ülalpidamiskohustusega isikud: 

  



1.2.1 kaupluses ja apteegis käimine (tellimuse võtmine, toiduainete, 

ravimite ja majapidamisetarvete toomine kliendi elukohale lähimast 

poest); 

1 kord 6,00 

1.2.2 1-toalise eluaseme (tuba + köök + sanitaarruumid + 

sisekoridor) esmane koristamine 2X kuus (elutoa vaiba puhastamine 

tolmuimejaga, põrandate pesemine, tolmu pühkimine 

ulatuskõrgustelt vabadelt horisontaalpindadelt, köögi laua ja 

kraanikausi puhastamine, tualetipoti puhastamine, vanni või 

dušinurga põranda puhastamine, prügikastide ja paberikorvide 

tühjendamine, prügikottide vahetamine ja prügi välja viimine); 

1 kord 15,00 

1.2.3 2-toalise eluaseme (2 tuba + köök + sanitaarruumid + 

sisekoridor) esmane koristamine 2X kuus (elutoa vaiba puhastamine 

tolmuimejaga, põrandate pesemine, tolmu pühkimine 

ulatuskõrgustelt vabadelt horisontaalpindadelt, köögi laua ja 

kraanikausi puhastamine, tualetipoti puhastamine, vanni või 

dušinurga põranda puhastamine, prügikastide ja paberikorvide 

tühjendamine, prügikottide vahetamine ja prügi välja viimine); 

1 kord 21,00 

1.2.4 3-toalise eluaseme (3 tuba + köök + sanitaarruumid + 

sisekoridor) esmane koristamine 2X kuus (elutoa vaiba puhastamine 

tolmuimejaga, põrandate pesemine, tolmu pühkimine 

ulatuskõrgustelt vabadelt horisontaalpindadelt, köögi laua ja 

kraanikausi puhastamine, tualetipoti puhastamine, vanni või 

dušinurga põranda puhastamine, prügikastide ja paberikorvide 

tühjendamine, prügikottide vahetamine ja prügi välja viimine); 

1 kord 27,00 

1.2.5 abivahenditega (pidamatuse- ja nahahooldustooted, liikumise 

jm abivahendid) varustamine; 
1 kord 6,00 

1.2.6 abistamine toidu valmistamisel ja/või söömisel (valmistoidu 

soojendamine, köögivilja puhastamine ja tükeldamine, võileibade, 

kohvi ja tee valmistamine); 

1 kord 3,00 

1.2.7 toidunõude pesemine; 1 kord 1,50 

1.2.8 prügikoti välja viimine ja puhta prügikoti panemine (ilma 

koristamiseta); 
1 kord 1,50 

1.2.9 küttepuude tuppa toomine kuurist; 1 
päevaks 

3,00 

1.2.10 saatmine meditsiini- ja ametiasutuste külastamisel (v.a Metsa 

10 või Riia mnt 70 saun); 
1 kord 9,00 

1.2.11 asjaajamine ametiasutustes (dokumentide muretsemine, 

puudeastme taotlemine, maksete tasumine jms); 
1 kord 3,00 



1.2.12 abistamine pesemisel ja riietumisel kliendi kodus, vajadusel 

voodipesu vahetamine; 
1 kord 6,00 

1.2.13 mähkmete ja voodipesu vahetamine, vajadusel riiete 

vahetamine ja potitooli tühjendamine; 
1 kord 9,00 

1.2.14 potitooli tühjendamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 1,50 

1.2.15 voodipesu vahetamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 1,50 

1.2.16 saatmine saunas käimisel ja abistamine pesemisel (Metsa 10 

või Riia mnt 70 saunas). 
1 kord 6,00“ 

 
1.2 sõnastada korralduse punktiga 1 kinnitatud teenuste loetelu ja hinnakirja punkt 3 ümber 
järgmiselt: 

 
„3. Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus    

3.1 Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus Pärnu linna 

elanikele 

(tööpäevadel 8.00-17.00, hind ei sisalda toitlustust ja 

hügieenivahendeid) 

1 päev/ 

tund 

10/ 

1,25 

3.2 Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus teiste kohalike 

omavalitsusüksuste elanikele  

(tööpäevadel 8.00-17.00, hind ei sisalda toitlustust ja 

hügieenivahendeid) 

1 päev/ 

tund 

15/ 

1,90 

 
3. Pärnu Lasteküla töötajate koosseisu kinnitamine 
Kinnitati Pärnu Lasteküla töötajate koosseis alates 01.septembrist 2017 järgmiselt: 
 
Ametikoha nimetus                                         Ametikohtade arv 
Juhataja                                                                       1 
Juhataja asetäitja                                                        1 
Sekretär-personalitöötaja                                           1 
Perevanem, kasvatusala töötaja, tegevusjuhendaja  33 
Nõustaja-projektide koordinaator                              1 
Remonditööline                                                          1 
Kokku                                                                           38 
 
  



4. Pärnu Linnavalitsuse 07.02.2011 korralduse nr 47 “Pärnu Lasteküla hinnakirja kinnitamine“ 
muutmine 
Otsustati täiendada Pärnu Linnavalitsuse 7. veebruari 2011 korraldust nr 47 “Pärnu Lasteküla 
hinnakirja kinnitamine” järgmises sõnastuses: 
 
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus (kuni 26-aastasele noorele)  
-     kohamaks                                                              1 kuu                           1 100 
-     toitlustamine         (v.a eritoidukulu)                    1 päev                         2,81 
                                                                                    1 hommikusöök           0,70 
                                                                                    1 lõuna                        0,90 
                                                                                    1 õhtusöök                   0,77 
                                                                                    1 oode                         0,44  
 

5.-8. Volituste andmine 
Volitati sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehinguid ja 
toiminguid. 
 
9. Pärnu linna 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine 
Kinnitati Pärnu linna 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava. 
 
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi 
OÜ kasuks. 
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le (äriregistri registrikood 11050857) tehnorajatise 
ehitamiseks ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele 
kinnisasjadele: 
- Raua tänav T3  (kinnistusregistriosa nr 2813105, katastritunnus 62503:073:0005, pindala 1103 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 10 m2); 
- Maagi tänav  (kinnistusregistriosa nr 2887805, katastritunnus 62511:133:0043, pindala 1839 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 210 m2); 
- Kesk tänav T5 (kinnistusregistriosa nr 2743905, katastritunnus 62501:025:0003, pindala 1485 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 129 m2). 
 
11. Ehitusloa väljastamine Pirni 22a üksikelamu 
Otsuastati välja anda ehitusluba Pirni tn 22a kinnistule üksikelamu püstitamiseks. 

12. Ehitusloa väljastamine. Viru tn 1c elamu püstitamine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnus Viru tn 1c (katastritunnus 62509:008:0800) kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni 
ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
  



13. Ehitusloa väljastamine Kaevu 36a elamu 
Otsustati välja anda ehitusluba Kaevu tn 36a kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise 
teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
14. Kinnistute valdusesse andmine 
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna valdusesse põhivarana järgmised 
kinnistud: 
- Piiri tänav T1  – katastritunnus 62501:001:0589, kinnistu registriosa number 7263550, pindala 
1089 m², maksustamishind 1250 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Piiri tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0590, kinnistu registriosa number 7321150, pindala 
1002 m², maksustamishind 1150 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Piiri tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0591, kinnistu registriosa number 7790850, pindala 
1390 m², maksustamishind 1600 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Piiri tänav T4 – katastritunnus 62501:001:0592, kinnistu registriosa number 7468650, pindala 152 
m², maksustamishind 170 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Piiri tänav T5 – katastritunnus 62501:001:0593, kinnistu registriosa number 7281750, pindala 
1082 m², maksustamishind 1240 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Piiri tänav T6 – katastritunnus 62501:001:0594, kinnistu registriosa number 7280550, pindala 
1389 m², maksustamishind 1600 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Pirni tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0790, kinnistu registriosa number 7261650, pindala 
4155 m², maksustamishind 5320 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Pirni tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0791, kinnistu registriosa number 7280350, pindala 
688 m², maksustamishind 880 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Pirni tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0792, kinnistu registriosa number 7276650, pindala 
2524 m², maksustamishind 3230 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa;  
- Pirni tänav T4 – katastritunnus 62501:001:0793, kinnistu registriosa number 7307450, pindala 
3276 m², maksustamishind 4190 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa;  
- Pirni tänav T5 – katastritunnus 62501:001:0794, kinnistu registriosa number 7273850, pindala 
3980 m², maksustamishind 5090 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Kadri tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0564, kinnistu registriosa number 7068650, pindala 
2088 m², maksustamishind 2400 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Kadri tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0565, kinnistu registriosa number 7029850, pindala 
1583 m², maksustamishind 1820 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Kadri tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0569, kinnistu registriosa number 7040750, pindala 
864 m², maksustamishind 990 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Kadri tänav T4 – katastritunnus 62501:001:0571, kinnistu registriosa number 7070450,  
- Niidu tänav T7 – katastritunnus 62501:001:0689, kinnistu registriosa number 8250550, pindala 
14982 m², maksustamishind 9590 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Niidu tänav T8 – katastritunnus 62501:001:0690, kinnistu registriosa number 8232050, pindala 
9307 m², maksustamishind 5960 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Raba tänav T12 – katastritunnus 62501:001:0691, kinnistu registriosa number 8493650, pindala 
1177 m², maksustamishind 1350 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 



- Kuldse Kodu tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0682, kinnistu registriosa number 8412350, 
pindala 5510 m², maksustamishind 6340 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Kuldse Kodu tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0683, kinnistu registriosa number 8211450, 
pindala 3716 m², maksustamishind 4270 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa. 
 
 


