
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 28. novembri 2022 istungist 
 
1. Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava 
ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine  
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korraldust nr 460 „Tammiste 
Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ 
järgmiselt: 
1. sõnastada punkt 1 ümber järgmiselt: 
„1. Kinnitada Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus 
alates 1. jaanuarist 2023: 
1.1. ühekohalises toas 1165 eurot kuus 
1.2. kahe- ja enamakohalises toas 1050 eurot kuus.“ 
1.2. sõnastada punkt 2.2 ümber järgmiselt: 
„2.2. pediküüri teenus 15 eurot/1 protseduur“. 
Praegu on ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuseks ühekohalises toas 972 ning kahe-ja 
enamakohalistes tubades 880 eurot kuus. Pediküüri teenuse maksumuseks on 10 eurot. 
Uued hinnad kehtivad 1. jaanuarist 2023. 
 
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu alates 01.01.2023. 
 
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja alates 1. jaanuarist 2023. 
 
4. Pärnu linnavalitsuse 09.05.2022 korralduse nr 324 „Komisjoni moodustamine“ muutmine  
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 09.05.2022 korralduse nr 324 „Komisjoni moodustamine“ 
punkti 1 ja sõnastas selle järgmiselt: 
„1. Moodustada Ukraina abistamise fondist väljamaksete otsuste tegemiseks komisjon järgmises 
koosseisus: 
abilinnapea Meelis Kukk – linnavalitsuse esindaja; 
abilinnapea Ene Täht – linnavalitsuse esindaja; 
abilinnapea Riido Villup – linnavalitsuse esindaja; 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja; 
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja; 
Isamaa erakonna fraktsiooni esindaja; 
Reformierakonna fraktsiooni esindaja; 
Valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsiooni esindaja; 
Ukraina Selts Vitšisna esindaja.“ 
 
5. Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamise muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 10.oktoobri 2022 korralduse nr 653 lisaga 4 kinnitatud 
Pernova Hariduskeskuse hinnakirja punkti 6 soodustuse sõnastust ja sõnastas selle järgmiselt: 
„* Õpilastele õpilaspileti alusel 50% soodsam“. 
Muudatus puudutab Pernova Skatepargi ekstreemspordi vabasõidu kolme tunni pileteid, mis varem 
olid üksnes Pärnu linna õpilastele õpilaspileti alusel poole soodsamad. Nüüd laieneb soodustus 
kõigile õpilastele. Üks tund õpilase vabasõitu maksab sõltuvalt sellest, kas laenutatakse ka varustust, 
kas 5 või 6,5 eurot ning kümne korra vabasõidu kaart kas 35 või 45 eurot. 
 
6. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse, Tõstamaa Rahvamaja ja Seljametsa Rahvamaja arengukava 
koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Audru Kultuuri-  ja Spordikeskuse, Tõstamaa Rahvamaja ja Seljametsa 
Rahvamaja arengukavade koostamise. 



 
7. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine 
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu alates 
01.01.2023 järgmiselt: 
1. vähendada  kantselei rahvastikutoimingute teenistust ühe peaspetsialisti ametikoha võrra;  
2. nimetada rahvastikutoimingute teenistuse juhataja ametikoht ümber rahvastiku valdkonna juhi 
ametikohaks; 
3. nimetada rahvastikutoimingute teenistuse spetsialisti ametikohad ümber rahvastikutoimingute 
peaspetsialisti ametikohtadeks. 
4. viia nimetatud ametikohad linnasekretäri otsealluvuse ja kaotada rahvastikutoimingute teenistus. 
  
8. Kampaania “Värvid Linna!” tulemuste kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas kampaania “Värvid Linna!” tulemused ja otsustas maksta välja kuluhüvitised 
24le füüsilisele ja üheksale juriidilisele isikule. Juriidilisteks isikuteks on: 
1) KÜ Suur-Jõe tn 7, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 7 – kuluhüvitis 772,02 € (värvikogus 195 l, 
omaosaluse maksumus 1930,05 €);  
2) KÜ Lõuna tn 6, Pärnu linn, Pärnu linn, Lõuna tn 6 – kuluhüvitis 259,98 € (värvikogus 65 l, 
omaosaluse maksumus 519,96 €); 
3) KÜ Liiva tn 9//11, Pärnu linn, Pärnu linn, Liiva tn 9//11 – kuluhüvitis 454,65 € (värvikogus 141 l, 
omaosaluse maksumus 909,30 €); 
4) OÜ Raudne Leedi, Pärnu linn, Pärnu linn, Kuninga tn 36 – kuluhüvitis 2480,00 € (värvikogus 310 l, 
omaosaluse maksumus 6200,00 €); 
5) KÜ Karusselli tn 24, Pärnu linn, Pärnu linn, Karusselli tn 24 – kuluhüvitis 405,00 € (värvikogus 94 l, 
omaosaluse maksumus 810,00 €); 
6) KÜ Laine tn 1, Pärnu linn, Pärnu linn, Laine tn 1 – kuluhüvitis 4000,00 € (värvikogus 426 l ja 
värvikrohvi kogus 2275 kg, omaosaluse maksumus 11409,88 €); 
7) KÜ Suur-Kuke tn 27, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Kuke tn 27 – 145,48 € (värvikogus 37,1 l, 
omaosaluse maksumus 290,96 €); 
8) KÜ Suur-Kuke tn 8, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Kuke tn 8 – 272,69 € (värvikogus 80 l, omaosaluse 
maksumus 545,38 €); 
4) OÜ AMD Keskus, Pärnu linn, Pärnu linn, Lai tn 10/1 – kuluhüvitis 322,32 € (värvikogus 46 l, 
omaosaluse maksumus 644,68 €); 
9) KÜ Supeluse tn 11, Pärnu linn, Pärnu linn, Supeluse tn 11 – 84,14 € (värvikogus 21,6 l, omaosaluse 
maksumus 168,28 €). 
 
9. Ehitusloa andmine, Eassalu küla, Saviste 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Eassalu külas Saviste kinnistule abihoone  püstitamiseks koos 
ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
  
10. Pärnu linnas Merekalda tn 15a koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Merekalda tn 15a katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks vastavalt 
jagamise plaanile ning määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele 
koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Merekalda tn 15a; sihtotstarve: elamumaa – 100% 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Merekalda tn 13a; sihtotstarve: elamumaa – 100% 
  
11. Pärnu linnas Mündi tn 35 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Mündi tn 35 katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks vastavalt 
jagamise plaanile ning määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele 
koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Mündi tn 35; sihtotstarve: elamumaa – 100% 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Nelgi tn 36; sihtotstarve: elamumaa – 100% 



3. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Nelgi tn 36a; sihtotstarve: elamumaa – 100% 
  
12. Rammuka külas Panga koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Panga katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks vastavalt jagamise 
skeemile ning määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Rammuka küla, Panga; sihtotstarve: mäetööstusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Rammuka küla, Pangametsa; sihtotstarve: maatulundusmaa 85% ja 
mäetööstusmaa 15%. 
Uutele moodustatavatele kinnistutele tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel seatava 
servituudiga. 
  
13. Kastna külas Rüssa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Rüssa katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks vastavalt jagamise 
plaanile ning määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Kastna küla, Rüssa; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Kastna küla, Kadakaoksa; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
3. koha-aadress: Pärnu linn, Kastna küla, Kadakamarja; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
Uutele moodustatavatele kinnistutele tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel seatava 
servituudiga. 
  
14. Jõõpre külas Pajunurga sihtotstarbe muutmine 
Linnavalitsus muutis Pajunurga katastriüksuse senist sihtotstarvet (maatulundusmaa 100%) ja määras 
uueks katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa 100%. 
  
15. Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu 
detailplaneeringu. Kinnistutel asuv olemasolev amortiseerunud hoonestus on ette nähtud 
lammutada ning asendada keskkonda sobituva uue hoonestusega koos haljastuslahendusega. 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a krundi 
planeerimine kaasaegsetele nõuetele vastavaks korruselamumaa juhtotstarbega krundiks koos 
võimaliku toetava äri otstarbega ning ehitustegevuse vallas hoonetele arhitektuurinõuete ja 
ehituslike tingimuste seadmine. 
  
16. Pärnu linnas Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu. Huvitatud 
isiku eesmärgiks on Aru tn 20 kinnistule kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu 
püstitamine, krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ning haljastus-, liiklus-, 
parkimislahenduse, vajadusel kommunikatsioonide kavandamine. Kinnistu piire ei muudeta. 
  
17. Sundvalduse seadmine, Pärnu linn, Tammiste tee 6b kinnistu 
Linnavalitsus otsustas seada AS Pärnu Vesi kasuks sundvalduse veetorustiku ehitamiseks, 
korrashoiuks, omamiseks, asendamiseks ja majandamiseks Tammiste tee 6b kinnistul. 
  
18. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistel kinnistutel: 
1. Laane tänav T6 0,4 kV elektrimaakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
2. Rääma oja L16 0,4 kV ja 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 



3. Oja tänav T12 0,4 kV ja 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
4. Männi tn 15a 0,4 kV ja 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
5. Männi tänav T1 0,4 kV ja 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
6. Männi tänav T4 0,4 kV ja 10 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
7. Oja tänav T19 0,4 kV ja 10 kV elektrimaakaabelliini talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise 
kaitsevööndi ulatuses; 
8. Oja tänav T11 0,4 kV ja 10kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
9. Raba tn 3 0,4 kV ja 10 kV elektrimaakaabelliini- jaotus - ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses 
  
19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistel kinnistutel: 
1. Pärnu linn, Raja tn 7 0,4 kV elektrimaakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
2. Pärnu linn, Raja tänav T3 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
3. Pärnu linn, Merimetsa tänav T1 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
4. Papsaare küla, Meremetsa tee 0,4 kV elektrimaakaabelliini -ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
5. Pärnu linn, Savi tänav 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
6. Põhara küla 1590081, Põhara-Ellamaa tee L2 0,4 kV elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
7. Silla küla, Jõekalda tee 89 0,4 kV ja 10 kV elektrimaakaabelliini talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses 
  
20. Pärnu linnavalitsuse 19.11.2021 korralduse nr 791 „Pärnu Spordikeskuse hinnakirja 
kinnitamine“ lisa nr 8 asendamine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 19.11.2021 korralduse nr 791 lisa 8 ja asendas selle 
käesoleva korralduse juurde lisatud lisaga. Uue hinnakirja järgi tõusevad tavakasutajate, ürituste ja 
täiskasvanute hokitreeningute hinnad. Koolidele ning laste ja noorte (vanus kuni 19. a k.a) 
treeningute hindasid ei muudetud.  

ÜKSIKISIK 
    

Teenus Hind (üksikpääse) 
/ euro 

Märkused 

kuni 19. a 
õpilane ja 
soodusisik
* 

20. a ja 
vanem 

Ühe 
külastuskorra 
hind (kasutusaeg 
60 minutit) 

3,00 4,00 Kuni 6 aastane laps (kuni 3 last) pääsme soetanud 
täiskasvanu järelevalve all tasuta 

Päevapilet 6,00 8,00 Sisaldab liuvälja kasutust kuni 3 tundi 



Kümne korra 
kaart 
(kasutusaeg 60 
minutit kord) 

24,00 36,00 Personaalne, ID-kaardi põhine, kehtib vastava kaardi 
või tõendi esitamisel. Kaardi kehtivus 45 päeva 

Hooajakaart 
(kasutusaeg 60 
minutit kord) 

99,00 Personaalne, ID-kaardi põhine, kehtib vastava kaardi 
või tõendi esitamisel. Sisaldab uiskude renti. Kaardi 
kehtivus 90 päeva      

LIUVÄLJAK 
GRUPPIDELE 

    

     

Renditeenus Hind / 
euro 

Ühik Märkused 

Hokivõistlus 
täismõõtmetes 
liuväljakul 

150,00 mäng Liuväljaku kasutamist võistluse läbiviimiseks (sh. 
vaheajad, soojendus enne mängu). Hind sisaldab 
ühte paari võistlusväravaid, ühte jäähooldust mängu 
igal vaheajal, helisüsteemi koos mikrofoniga, 
vahetusmängijate pingid, kohtunike laud ja toolid. 

Võistlus 
täismõõtmetes 
liuväljakul 

125,00 tund Liuväljaku kasutamist võistluse läbiviimiseks. Hind 
sisaldab ühte jäähooldust, helisüsteemi koos 
mikrofoniga,  pingid võistlejatele, kohtunike laud ja 
toolid. 

Treening 
liuväljakul 

100,00 tund Liuväljaku kasutamist treeninguks koos võimalusega 
kasutada ühte paari treeningväravaid. Sisaldab ühte 
jää hooldust enne treeningut. 

Treening 
liuväljakul 
lastele ja 
noortele  
(vanus kuni 19. a 
k.a) 

50,00 tund Poole liuväljaku kasutamist treeninguks. Võimalus 
kasutada ühte paari väravaid. 

Treening 1/2 
liuväljakul 
lastele ja 
noortele                  
(vanus kuni 19. a 
k.a) 

30,00 tund Poole liuväljaku kasutamist treeninguks. Võimalus 
kasutada ühte paari väravaid. 

1/4 liuväljakut 
Pärnu linna 
üldhariduskoolid
e ja lasteaedade 
õppetöö 
läbiviimine 
staadionil 
klassi/rühma 
kohta  

10,00 ak tund Hind ei sisalda uiskude kasutust 

Võistlusturniir 
tervel liuväljakul 

135,00 tund Kogu liuväljaku kasutamist turniiri 
ettevalmistamiseks ja mängude läbiviimiseks. Hind 
sisaldab kuni kahte paari väravaid, helisüsteemi 
koos mikrofoniga, vahetusmängijate pingid, 
kohtunike laud ja toolid. 



 
21. Pärnu linnavalitsuse 11.01.2021 korralduse nr 24 „Linnavara kasutusse andmine 
valikpakkumisel“ muutmine 
Pärnu linnavalitsuse 11.01.2021 korralduse nr 24 järgi korraldati valikpakkumine Pärnu linnas 
Akadeemia tn 5 asuvas hoones paiknevate äriruumide kasutusse andmiseks. Korraldusega nimetati 
valikpakkumiste läbiviimiseks moodustatud komisjoni liikmed, kelle osas oli vaja teha muudatusi. 
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse 11.01.2021 korralduse nr 24 punkti 4 ja sõnastada 
see järgnevalt: 
„4. Moodustada valikpakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus:  
komisjoni  esimees:   
Karmo Näkk – linnamajanduse osakonna juhataja  
komisjoni  liikmed:  
Kadri Tekko – linna kinnisvara peaspetsialist  
Karin Pärmann – linnamajanduse osakonna peaspetsialist.“ 
  
22. Tasuta parkimislubade andmine rahandusministeeriumile ja sotsiaalkindlustusametile 
Linnavalitsus otsustas anda rahandusministeeriumile ühe parkimisloa mootorsõiduki parkimiseks 
Vee, Akadeemia ja Kuninga tänaval ühe aasta jooksul.  
Linnavalitsus otsustas anda sotsiaalkindlustusametile ühe parkimisloa mootorsõiduki parkimiseks 
Vee, Akadeemia ja Kuninga tänaval ühe aasta jooksul.  
 
23. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla III, VII ja IX piirkonnas 2022-
2023“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste 
vastavaks ja edukaks tunnistamine 
Pärnu linnavalitsus korraldas väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke 
„Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavalla III, VII ja IX piirkonnas 2022-2023”. Hange oli 
jaotatud osadeks, millest: 
Osa 1 - Audru osavalla talihoolduse III piirkond: Kärbu, Põhara, Liiva küla teede lumetõrje kokku ca 18 
km. 
Osa 2 - Audru osavalla talihoolduse VII piirkond: Lindi küla (alates Aiandi teest), Liu ja Marksa küla 
teede lumetõrje ca 27 km. Piirkonna lumetõrjetööd hõlmavad ka Lindi lasteaed-algkooli ja Lindi 
rahvamaja teid ja parklaid. 
Osa 3 - Audru osavalla talihoolduse IX  piirkond: Lavassaare aleviku teede, tänavate, kõnniteede ja 
parklate lumetõrje. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 24. novembriks 2022 kell 12.00 esitasid pakkumused: 
1) Põhara Agro osaühing hanke osale 1; 
2) Verston OÜ hanke osale 2; 
3) OÜ PaaTeh hanke osale 3. 
Linnavalitsus jättis kõik pakkujad hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris nad. Linnavalitsus 
tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks. 
Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel edukaks: 
1. hanke osas 1 pakkuja Põhara Agro osaühing esitatud pakkumuse teede lumetõrje tunnihinna 
maksumusega 84 eurot koos käibemaksuga; 
2. hanke osas 2 pakkuja Verston OÜ esitatud pakkumuse teede lumetõrje tunnihinna maksumusega 
102 eurot koos käibemaksuga; 
3. hanke osas 3 pakkuja OÜ PaaTeh esitatud pakkumuse teede lumetõrjetööde tunnihinna 
maksumusega 108 eurot koos käibemaksuga ja teede libedustõrjetööde tunnihinna maksumusega 
120 eurot koos käibemaksuga. 
Taristu- ja ehitusteenistuse juhataja sõlmib võitjatega riigihanke alusdokumentide alusel 
hankelepingud. 
 
24. Pärnu linna 2023. aasta eelarve 



Linnavalitsus saatis volikogusse esimeseks lugemiseks Pärnu linna 2023. aasta eelarve projekti. 
  
25. Pärnu linna üliõpilasstipendiumi statuut 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kehtestada Pärnu linna üliõpilasstipendiumi statuut. 
Stipendiumi määramise eesmärk on suurendada Pärnu linna haridusasutustes 
kvalifikatsiooninõuetele vastavate tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, 
sotsiaalpedagoog) ja õpetajakutse omandajate arvu. Stipendiumiga toetatakse praktika sooritamise 
perioodil elamiskulude katmist, et motiveerida üliõpilasi asuma tööle Pärnu linna haridusasutustes 
pärast magistriõpingute lõpetamist. Stipendiumi saavad taotleda üliõpilased, kes õpivad ülikoolides 
tugispetsialisti või õpetaja magistriõppekaval või integreeritud õppekava neljandal või viiendal aastal 
ja soovivad sooritada praktikat Pärnu linna haridusasutustes. Ühe stipendiumi arvestuslik suurus on 
vähemalt 300 eurot kuus, täpse suuruse määrab komisjon. 
 
26. Pärnu linnavolikogu 16.06.2022 määruse nr 11 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate 
poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku jätta koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt 
kaetav osa 2023. aastal muutmata ehk külmutada lasteaiatasud 1. septembri 2022 tasemel. 
  
27. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku anda Pärnumaa Omavalitsuste Liidule täitmiseks järgmised 
omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded: 
1. maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine; 
2. rahvatervise seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud ülesanded; 
3. maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded; 
4. maakonna kultuurikorralduse valdkonna ülesanded. 
  
28. Arengustrateegia Pärnumaa 2035+ heakskiitmine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kiita heaks Arengustrateegia Pärnumaa 2035 
  
29. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku lubada linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses MTÜga 
Pärnumaa Ühistranspordikeskus sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks lepingu sõlmimisega neljaks 
aastaks. 
  
30. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 
„Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine“ eelnõu kohta 
Pärnu linnavalitsusele on esitatud tutvumiseks ja arvamuse andmiseks volikogu määruse eelnõu 
„Pärnu linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine“. Nimetatud 
eelnõuga soovitakse määrust nr 37 täiendada paragrahviga 211 nii, et Pärnu linn hakkaks maksma 
igale pensionärile üks kord aastas pensionilisa summas 100 € . Eelnõu koostaja hinnangul oleks 
pensionilisa maksmisega kaasnev mõju linnaeelarvele hinnanguliselt 1,5 miljonit eurot aastas. 
PS § 28 lõige 2 sätestab, et Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse 
ja puuduse korral. Abi liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. Senise 
praktika järgi peab inimesele PS § 28 lõikega 2 kaitstud riskide puhul abi tagama riik.  
Riik tagab põhiseadusega nõutava minimaalse abi määra pensionite maksmise süsteemi kaudu.  
Lisaks pensionite maksmisele on erineva staatusega pensionäride toetamiseks ette nähtud mitmeid 
täiendavaid riigipoolsed meetmeis sealhulgas 
-  Sotsiaalhoolekande seaduse § 1391 alusel makstav üksielava pensionäri toetus ja  
§ 1605 alusel makstav hinnatõusu leevendamise toetus 
- Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 alusel toimuv iga aastane riikliku pensioni indekseerimine 
- Ravikindlustuse seaduse § 331 alusel makstav hambaravi hüvitis 
- Tulumaksuseaduse § 235 alusel võimaldatav maksuvava tulu vanaduspensionieas 



Toimetulekuraskustesse sattunud pensionärid saavad taotleda Pärnu linnavalitsuse 
sotsiaalosakonnast toimetulekutoetust (sotsiaalhoolekande seaduse alusel) ning lisatoetust 
(linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste korra alusel). Mõlemad toetused on 
vajaduspõhised. See tähendab, et nende toetuste suurus arvestatakse individuaalselt, lähtudes 
abitaotleja sissetulekutest ja eluasemekuludest ning muudest eluks hädavajalikest kuludest. Sel moel 
on tagatud eelarveliste vahendite sihipärane kasutamine ning toetusi makstakse vaid tegelikele 
abivajajatele.  
Lähtudes eeltoodust ei toeta linnavalitsus Pärnu linnavolikogu määruse eelnõud Pärnu linnavolikogu 
06.09.2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmiseks. 
 
31. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõu kohta 
Pärnu linnavalitsusele on esitatud tutvumiseks ja arvamuse andmiseks volikogu otsuse eelnõu 
„Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“. Eelnõuga soovitakse linnavalitsusele anda ülesanne leida 
koos saaliga ruumid MTÜ Vähemusrahvuste Liidule Raduga, Ukraina Seltsile Vitšisna ja 
rahvatantsuansamblile Kajakas. 
9. juunil 2022 olid erinevate MTÜde, sealhulgas ülesandes nimetatud MTÜde taotlused Uus tn 2 
kasutusele saamiseks arutlusel linnavarakomisjonis. Komisjon otsustas anda Uus 2 ruumid Rüütli 23 
ja 25 hoonetes tegutsenud mittetulundusühingute kasutusse. „Esialgu vaja tegutseda koos Rääma 
kooliga. Lubada ainult tegevuseks, mitte laoruumideks. Üürimäär 1 euro/m2eest kuus, lisaks tuleb 
tasuda kõrvalkulude eest. Kui omandame hoone Pikk 20 ja see sobib nn MTÜ majaks, siis välja 
töötada üüripindade loogika MTÜde jaoks“. 
Rääma kool pole seni omi renoveeritavaid ruume taas kasutusele võtta saanud ja seoses sellega ei 
saa nad ka Uus tn 2 ruume vabastada. Muid MTÜde tegevuseks sobivaid ruume Pärnu linnal pakkuda 
ei ole. 
Linnavalitsus on pakkunud MTÜde esindajatele mitmeid võimalikke lahendusvariante, leidmaks 
rendipindasid erasektorist, kuid senini ei ole need realiseerunud. Linnavalitsus on jätkuvalt valmis 
koostööks MTÜdega, et leida ruumiprobleemile lahendus. 
 
32. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks 
1992. aastal asutatud Uue Kunsti Muuseumi asukohaks on alates 2020. aasta novembrist Iseseisvuse 
väljakuga külgneva endise pangamaja teise korruse ruumid, mille kasutamiseks sõlmitud üürileping 
lõppeb jaanuaris 2023. Muuseumi tegevuse jätkamiseks praeguses asukohas on saavutatud ruumide 
omanikuga Estateguru tagatisagent OÜ kokkulepe ruumide kümneks aastaks kasutamiseks Pärnu 
linna poolt kultuuri- ja näitusekeskusena, eesmärgiga anda üüritud ruumid kasutusse Uue Kunsti 
Muuseumile. Üürilepingu sõlmimisel kohustub Pärnu linn kui üürnik tasuma üüri kümne aasta jooksul 
maksimaalselt 574 572 eurot ja tagama kõrvalkulude tasumist ruumide tegeliku kasutaja poolt 
maksimaalselt summas 184 246,64 eurot. 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku lubada linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi korteriomandi 
Rüütli tn 40a, Pärnu linn, Pärnu linn M12 osa suurusega 634,46 m2 kasutamiseks üürilepingu 
sõlmimisel üüri tasumise ja kõrvalkulude tasumise tagamise katmiseks kokku kuni 758 818,64 eurot 
Pärnu linna eelarvest aastatel 2023 kuni 2032. 
 


