
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 31. oktoobri 2022 istungist 
 
1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine 
Linnavalitsus otsustas omistada „Aasta sotsiaaltöö tegija“ nimetuse ja määrata rahalise preemia 
summas 630 eurot Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalregistri spetsialistile Liili 
Lemmergasele (Lemmergas). 
Linnavalitsus otsustas omistada “Aasta vabatahtliku” nimetuse MTÜ Vanem Vend Vanem Õde 
vabatahtlikule Maris Rubinile (Rubin). 
Linnavalitsus otsustas omistada “Aasta hooldustöötaja” nimetuse Pärnu Sotsiaalkeskuse 
hooldustöötajale Janne-Riin Kuuskile (Kuusk). 
Linnavalitsus otsustas omistada “Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija” nimetuse Pärnu 
linnavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialistile Eda Rannamägile (Rannamägi). 
Linnavalitsus otsustas omistada „Aasta sotsiaaltöötaja“ nimetuse Tammiste Hooldekodu 
sotsiaaltöötajale Hanna Greete Õispuule (Õispuu). 
Linnavalitsus otsustas omistada “Aasta sotsiaalvaldkonna juhi” nimetuse Pärnu linnavalitsuse 
sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialistile Iris Ruudule (Ruut). 
Linnavalitsus otsustas omistada “Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartneri” nimetuse Pärnu 
linnavalitsuse kantselei õigus- ja personali teenistuse juhatajale Kristi Matiisenile (Matiisen). 
Kõikidele tunnustuse saajatele antakse Pärnu linnavalitsuse aukiri. 
 
2. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma kuni 25.04.2023 Pärnu linnavalitsuse esindajana alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid 
  
3. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Kunstide Kooli  hoolekogu järgmises koosseisus:  
1. Meeli Pärna  kooli pidaja esindaja  
2. Ahti Mölder  Pühavaimu 8 õppehoone lastevanemate esindaja  
3. Liina Rand  Kerese 3 õppehoone lastevanemate esindaja  
4. Epp Tuisk  Tõstamaa õppehoone lastevanemate esindaja  
5. Faustus Bolitšenko õpilaste esindaja  
6. Andrus Ostrov Pühavaimu 8 õppehoone õpetajate esindaja  
7. Kristel Pajos  Kerese 3 õppehoone õpetajate esindaja  
8. Karin Vääna  Tõstamaa õppehoone õpetajate esindaja  
9. Tiina Kesküla  toetava organisatsiooni esindaja (Schoberg OÜ) 
 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Muusikakooli hoolekogu järgmises koosseisus:  
1. Olav Karulin  kooli pidaja esindaja  
2. Merike Saks  lastevanemate esindaja  
3. Piia Vares   lastevanemate esindaja  
4. Piret Unn   lastevanemate esindaja 
5. Jaanika Karjus õpilaste esindaja  
6. Elo Kalda  õpetajate esindaja  
7. Marika Kapp  õpetajate esindaja  
8. Marika Pärk  toetava organisatsiooni esindaja (Pärnu Kontserdimaja) 
 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Spordikooli hoolekogu järgmises koosseisus:  
1. Jaana Junson  kooli pidaja esindaja  
2. Kaija Ellik  lastevanemate esindaja 
3. Kätriin Saarep õpilaste esindaja  
4. Katrin Kallit   koolitöötajate esindaja 



5. Romet Mihkels  koolitöötajate esindaja 
6. Helju Sutt  koolitöötajate esindaja  
7. Väino Hallikmägi toetava organisatsiooni esindaja (Pärnu Jahtklubi) 
8. Roland Šimanis toetava organisatsiooni esindaja (Pärnu Spordikeskus) 
 
Linnavalitsus kinnitas Pernova Hariduskeskuse hoolekogu järgmises koosseisus:  
1. Margit Sooniste  kooli pidaja esindaja;  
2. Gerda Kopelmaa   Motomaja lastevanemate esindaja;  
3. Olga Tverdovskaja Tehnikamaja lastevanemate esindaja;  
4. Janne Kaarneem    Loodusmaja lastevanemate esindaja;  
5. Reesi Volmer   Skatepargi lastevanemate esindaja 
6. Loore Lee Allmaa  õpilaste esindaja;  
7. Kaidi Kvatš    õpetajate esindaja;  
8. Jane Mets    toetava organisatsiooni esindaja (Pärnumaa Omavalitsuste Liit).  
 
4. Haridusprojektidele toetuse eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada haridusprojektidele toetust alljärgnevalt: 

Jrk Taotleja Projekt Summa 
eurodes 

1. MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi 
Toetajate Ühendus 

Loeng-kohtumised Sütevakas 950,00 

2. MTÜ Pärnu Noorte 
Vabaajakeskus 

Mitmekultuuriline integratsioonipäev 
noortele 

1259,00 

3. MTÜ Nutiajud SERVER007 laagrid 1800,00 

4. MTÜ Pärnu Vabakooli Selts Draamakonkurss Pärnu linna koolide 
õpilastele 

500,00 

  KOKKU 4509,00 

 
5. Preemia eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜ-le Kulturismi- ja fitnessklubi Tiim Go Fit 1000 eurot preemiat. 
Agne Kiviselg saavutas naiste fitnessi maailmameistrivõistlustel bikiinifitnessi kategoorias kuni 169 
cm esimese koha. 
  
6. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Männi tn 12 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Männi tn 12 kinnistule sulgpallihalli 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, kanalisatsiooni, kaugkütte, elektri- 
ja sidevarustuse rajamisega. 
 
7. Malda külas Sivaku koha-aadressi muutmine 
Linnavalitsus otsustas muuta Malda külas asuva Sivaku katastriüksuse koha-aadressi ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Malda küla, Kõrgemaa. 
  
8. Pärnu linnas Savi tn 34a ja Savi tn 36c piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete 
määramine 
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas asuvate Savi tn 34a ja Savi tn 36c katastriüksuste piiride 
muutmisega vastavalt piiride muutmise plaanile ning määras piirimuudatuse tulemusel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 34a; sihtotstarve: tootmismaa – 80%, ärimaa – 20%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 36c; sihtotstarve: tootmismaa – 80%, ärimaa – 20%. 
  
9. Liu külas Kivisiilu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 



Linnavalitsus nõustus Liu külas asuva Kivisiilu katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks 
vastavalt jagamisplaanile ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Liu küla, Kivisiilu; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Liu küla, Päikese; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
3. koha-aadress: Pärnu linn, Liu küla, Ankru; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
Uutele moodustatavatele kinnistutele tuleb tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel 
seatava servituudiga. 
  
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga, Härma tn 14 
Linnavalitsus andis Härma 14 OÜ kasuks nõusoleku kinnisasja Härma tn 14 koormava 
hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga summas 3 510 000 eurot Bigbank AS kasuks. 
 
11. Kinnisasju Pärna allee 5e ja Pärna allee 5b koormava hoonestusõiguse lõpetamine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku lõpetada Audru alevikus asuvaid kinnisasju Pärna allee 5e ja 
Pärna allee 5b mittetulundusühingu Audru Uisumeistrid kasuks koormav hoonestusõigus. 
  
12. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõule "Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele" 
(lasteaia toidurahad) 
Pärnu linnavalitsusele on esitatud tutvumiseks ja arvamuse andmiseks volikogu otsuse eelnõu 
„Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele“. Eelnõuga soovitakse anda linnavalitsusele ülesanne 
töötada välja hiljemalt 1. jaanuariks 2023. aastal kord, mis kehtestab Pärnu linnas koolieelsete 
lasteasutuste lastele mõeldud toidu katmise Pärnu linna eelarvest. Kord töötada välja eesmärgiga 
kehtestada see juba 2023 aasta esimeses kvartalist. Eelnõu seletuskirja kohaselt tähendaks see 
linnaeelarvele ligi 1 000 000 eurost lisakulu. 
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 3 punkti 5 alusel on lapse toidukulu päevamaksumuse 
kinnitamine hoolekogu pädevuses. Lasteaias on tagatud lastele tervisekaitsenõuetele vastav 
eakohane toit kolm korda päevas. (hommiku- ja lõunasöök ning õhtuoode). Toidukulu 
päevamaksumused Pärnu linna lasteaedades on 1.45 kuni 2.40. 
Toitlustamisega seotud otsesed kulud (tööjõukulud 2022. a eelarves 525 840 eurot) ja kaudsed kulud 
(küte, vesi, elekter, puhastusvahendid, töötajate koolitus- ja töötervishoiukulud, IT-kulud jm) 
kaetakse linnaeelarvest. Lapsevanemad maksavad lapse otsese toiduainete kulu eest vastavalt 
lasteaias kehtestatud toidukulu päevamaksumusele. Makstav toiduraha arvestatakse samas mahus 
eranditult toiduainete kuluks (2022. a eelarves planeeritud tulu toitlustamisest 721 080 eurot). 
Sealjuures viiakse lasteaia eelarve toiduainete kulude koosseisu nii eelmise eelarveaasta 
toitlustamistulude ületäitmise-, kui ka toidukulude kokkuhoiu summa (2022. aasta eelarves 53 710 
eurot). 
Vajadusel on võimalik taotleda  koolieelse lasteasutuse toidukulude katmiseks toetust Pärnu 
linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetusete korra alusel. 
Lähtudes eeltoodust ei toeta linnavalitsus Pärnu linnavolikogu otsuse „Ülesande andmine Pärnu 
Linnavalitsusele“ eelnõud. 
  
13. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõule "Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele" 
(lasteaiatasude külmutamine) 
Pärnu linnavalitsusele on esitatud tutvumiseks ja arvamuse andmiseks volikogu otsuse eelnõu 
„Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele“. Eelnõuga soovitakse anda linnavalitsusele ülesanne 
külmutada Pärnu koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määr 1.07.2022. a tasemel 
ja vastav arvestus planeerida Pärnu linna 2023. aasta eelarvesse. 
14.09.2022 sõlmitud koalitsioonilepingu kohaselt on eesmärgiks seatud 2023. a lasteaiatasude 
külmutamine 2022. aasta tasemel ja Pärnu linnavalitsusel on vastav eelnõu ettevalmistamisel 
arutamiseks detsembrikuu volikogus. Eeltoodust lähtudes ei toeta linnavalitsus Pärnu linnavolikogu 



otsuse „Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“ eelnõud. 
  
14. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse "Pärnu linnavolikogu 21.04.2022 otsuse nr 33 „Ukraina 
abistamise fondi loomine“ muutmine“ eelnõu kohta 
Pärnu linnavalitsusele on esitatud tutvumiseks ja arvamuse andmiseks volikogu otsuse eelnõu „Pärnu 
linnavolikogu 21.04.2022 otsuse nr 33 „Ukraina abistamise fondi loomine“ muutmine“. Eelnõuga 
soovitakse muuta Ukraina abistamise fondi komisjoni koosseisu ja näha ette, et komisjonis oleks 
esindatud kõik linnavolikogu fraktsioonid. Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatus oluline fondist 
raha jagamise läbipaistvuse tagamiseks. 
Pärnu linnavalitsuse hinnangul ei ole Ukraina abistamise fondi komisjoni koosseisu muutmine otsuse 
eelnõus toodud kujul vajalik. Kehtiva volikogu otsuse alusel nimetab volikogu sellesse komisjoni kolm 
volikogu esindajat. Volikogus esindatud poliitiliste jõudude koostöös on otsustatud, et üks esindaja 
nimetatakse opositsiooni hulgast ja selliselt volikogu oma esindajad 19.05.2022 istungil ka nimetas. 
Pärast uue koalitsiooni moodustamist saab volikogu soovi korral muuta komisjoni nimetatud volikogu 
esindajaid. 
 
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Sambla tn 1, 2, 3, 
4, 5, 6 ja 8 kinnistutele 
Linnavalitsus täpsustas Paikuse vallavolikogu 20.03.2006 otsusega nr 18 kehtestatud Männiku 
katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu seletuskirja, joonist „Hoonestamise ja 
kruntimise skeem“ ja tabelit „Arhitektuursed nõuded ehituskruntidele“ nii, et lubas Sambla tn 1, 2, 3, 
4, 5, 6 ja 8 kinnistutel arhitektuurilist tingimust katusekalde osas selliselt, et katusekalle jääb 0º-15º. 
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas A. H. 
Tammsaare pst 22d kinnistul 
Linnavalitsus täpsustas Pärnu linnavalitsuse 12.07.2004 korraldusega nr 706 kehtestatud Auli tn 29, 
31, 33, 35a kinnistute detailplaneeringu seletuskirja ja kruntimisskeemi selliselt, et lubas ehitusliku 
tingimuse raames olemasoleva hoonemahu sees korruselisust kahest korruselisest hoonest 
kolmekorruseliseks hooneks tingimusel, et tekkiva kolmanda korruse pinnad on teise korruse 
korterite laiendused.  
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 


