
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 1. veebruari 2021 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste ja puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 28.01.2026 piiratud teovõimega täisealise 
isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
2. Eneseisolatsioonis viibivatele Covid-19 diagnoosiga isikutele muu hoolekandelise abi osutamine 
Linnavalitsus otsustas, et alates 25.01.2020 kuni 30.04.2021 korraldab Pärnu linnas eneseisolatsioonis 
viibivatele Covid-19 diagnoosiga isikutele, kelle abi ei ole kaetud kogukonna või lähedaste poolt, muu 
hoolekandelise abi (toiduainete ja ravimite koju toomise ning muud eluks hädavajalikud toimingud) 
Pärnu Sotsiaalkeskus. Abi osutamine on tasuta, teenuse saaja tasub ainult tellitud kauba eest. 
Covid-19 nakkuse leviku teise laine ajal paigutatakse haiglasse ainult statsionaarse haiglaravi 
näidustustega isikud. Nakatunud, kes terviseseisundist lähtuvalt hospidaliseerimist ei vaja, jäävad 
kodusele ravile. Nende hulgas võib olla inimesi, kellel puuduvad lähedased või kogukondlikud abistajad 
ja nad võivad vajada abi toidu- ja esmatarbekaupade ning ravimite koju toomisel või teistes eluks 
hädavajalikes toimingutes. 
Isikute abivajadust hindab terviseamet. Jaanuaris on sotsiaalosakond tegelenud kolme abivajajaga. Ühel 
juhul inimene hospitaliseeriti, ühel juhul korraldas piirkonna sotsiaalkonsultant inimesele sissetulekute 
puudumisel abi toidupangast ning ühe isiku andmed edastas sotsiaalosakond Pärnu Sotsiaalkeskusele 
toidu koju toomiseks. 
 
3. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Päikese Kooli poolt osutatavate õppekavaväliste teenuste hinnakirja: 
1. Päevahoiuteenus 17,02 eurot päev (ühe õpilase kohta) 
2. Päevahoiuteenusega seotud toidupäeva maksumus  
- hommikusöök 0,45 eurot päev; 
- lõuna 1,05 eurot päev; 
- oode 0,45 eurot päev 
3. Füsioteraapiateenus 12,05 eurot päev (ühe õpilase kohta). 
Nimetatud teenused on tasuta õpilastele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Pärnu 
linn.  
  
4. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Tõstamaa Keskkooli poolt osutatavate õppekavaväliste teenuste hinnakirja: 
1. Õpilaskodu teenus 196 eurot ühes kuus (ühe õpilase kohta); 
2. Õpilaskodu teenus suurema hooldustoega õpilaskodu kohal 271 eurot ühes kuus; 
3. Õpilaskodu toidupäeva maksumus      
- hommikusöök 1,15 eurot päev; 
- oode 0,75 eurot päev; 
- õhtusöök 1,60 eurot päev. 
Õpilastele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn, on õpilaskodu teenus tasuta. 
 
5. Pärnu Spordikooli õppekavavälise teenuse kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Spordikooli õppekavavälise teenuse hinna: 

Teenuse kirjeldus Arvestusühik Teenuse hind eurodes   

Ujumisvõistluste stardimaks 

(välja arvatud Pärnu Spordikooli 

õpilased) 

Osaleja 8,00 (sisaldab käibemaksu) 

 
 



6. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Linnavalitsus otsustas eraldada 2021. aastal Pärnu linnas tegutsevale erakutseõppeasutustele 
tegevustoetust järgmiselt: 

Jrk. 
nr 

Erakutseõppeasutus Kooli pidaja Summa 
eurodes  

1.1. Pärnu Saksa Tehnoloogiakool OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus 12 789 

 
Linnavalitsus otsustas eraldada 2021. aastal Pärnu linnas tegutsevatele erahuvikoolidele tegevustoetust 
järgmiselt: 

Jrk. 
nr 

Erahuvikool Kooli pidaja Summa 
eurodes 

2.1. Black and Brownie 
Tänavatantsukool 
 

MTÜ Black and Brownie 
 
 

38 692 

2.2. Endla Murd Laulustuudio Endla Murd Stuudio OÜ 837 

2.3. Jana Trink Erakool SA Pärnu Vabahariduskeskus 11 952 

2.4. Janne Ristimetsa Tantsustuudio MTÜ Liikumiskunst 25 764 

2.5. JJ-Street Tantsukool MTÜ Urban Style 13 021 

2.6. Jumbo Huvialakool MTÜ Jumbo 14 975 

2.7. Laine Mägi Tantsukool MTÜ Ligrid 27 531 

2.8. ModeEato Huvikool Mtü ModeRato 1023 

2.9. Pärnu Loovuskeskus MTÜ Pärnu Vabakooli Selts 20 695 

2.10. Pärnu Tennisekool MTÜ Pärnu Tennisekool 11 068 

2.11. Pärnu Vanalinna Koolituskeskus MTÜ Pärnu Vanalinna Koolituskeskus 21 950 

2.12. RVK Huvikool MTÜ Selts Raeküla 7534 

2.13. Rüütli Erahuvikool MTÜ Õppe- ja Arenduskeskus 
“Järeleaitaja” 

3767 

2.14. Spordi- ja kultuurikool 
Humanitas 

MTÜ Rand 3720 

2.15. Studio Happy Dancers tantsu- ja 
spordikool 

MTÜ Studio Happy Dancers 4185 

2.16. Tantsukool WAF Dance MTÜ Valik 5488 

2.17. Võimlemiskool Rüht MTÜ Võimlemisklubi Rüht 17 300 

2.18. Pärnu Väikelastekool OÜ Pärnu väikelastekool 2 232 

2.19. MM13 Tantsu- ja Spordikool  MTÜ Tantsu ja Spordiklubi MM13 6278 

2.20. Vertical Fitness Dance Studio Vertical Fitness Dance Studio MTÜ 6046 

2.21 Jalgpallikool Poseidon JK Pärnu Poseidon MTÜ 6557 

2.22 Erahuvikool Orvokki MTÜ Pärnu Ingrisoomlaste Kultuuriselts 1907 
 



7. Haridus- ja noorsooprojektidele toetuse eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada haridusprojektide taotlejatele toetust alljärgnevalt: 

Jrk Taotleja Projekt Summa 

1. MTÜ Eesti Noorte Tantsu Ühing Eesti Noorte Tantsu Foorum 
 

300,00 

2. MTÜ Liikumiskunst  Janne Ristimetsa Tantsustuudio 
kevadetendus 
 

600,00 

3. MTÜ Pärnu Ühisgümnaasiumi 
Toetajate Ühing 

Ühisgümnaasiumi muusikal 
 

600,00 

4. MTÜ Tunne MTÜ Tunne koolitustegevus 
 

200,00 

5. SA Pärnu Vabahariduskeskus Omaloominguõhtu ImproviSSSimo 
2021 
 

300,00 

6. SA Pärnu Vabahariduskeskus Acustica Primavera 2021 
 

300,00 

7. Rahvusvahelise Delta Kappa Gamma 
Ühingu Eesti Organisatsioon 
 

Konverentsi "Distantsõppe 
õppetunnid" korraldamine 
 

700,00 

8. SA Endla Teater Gulliveri teatrimängud 2021 
 

2000,00 

9. MTÜ Pärnu Vabakooli Selts Muusikal Pärnu otsib talenti 
 

400,00 

  KOKKU 5400,00 

 
Linnavalitsus otsustas eraldada noorsooprojektide taotlejatele toetust alljärgnevalt: 

Jrk Taotleja Projekt Summa 

1. Black and Brownie MTÜ Eesti Breiktantsu Meistrivõistlused 
 

1000,00 

2. Black and Brownie MTÜ Black and Brownie suvelaager 2021 
 

500,00 

3. Endla Murd Stuudio OÜ Rahvusvaheline konkurss-festival 
noortele 
 

1500,00 

4. HUUB MTÜ HUUBi kursuste sari 2000,00 

5. HUUB MTÜ Pärnu noorte häkaton HUUBis 
 

1000,00 

6. MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus Suvekool Audrus 2021 
 

800,00 

7. MTÜ Jumbo Pärnu Miniteatrite Päev 
 

479,00 

8. MTÜ Ligrid Laste tantsulised linnalaagrid 
 

800,00 

9. MTÜ Ligrid Tantsulaste lavalise meisterlikkuse 
linnalaagrid 
 

800,00 

10. MTÜ ModeRato Supervisioon 
 

4000,00 

11. MTÜ Pärnu Kontserdibüroo ÜMIN 2021 1000,00 



 

12. MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Audru Noortekeskuse aktiivsed 
vaheajad 
 

450,00 

13. MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus EV103 
 

2500,00 

14. MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Noorteaktiivi koolitusseeria 
 

731,00 

15. MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Õppereis Eesti kummituslinna 
Viivikonna 
 

900,00 

16. MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Aktiivsed vaheajad 2021 
 

1200,00 

17. MTÜ Liikumiskunst J.R Tantsustuudio talvelaagrid 
”Varbad sooja! lV” 2021 
 

1000,00 

18. MTÜ Pärnu Ühisgümnaasiumi 
Toetajate Ühing 

Noortemuusikal 
 

390,00 

19. MTÜ Tunne "Tunne..." üritussari 
 

750,00 

20. Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe 
MTÜ 

Paikuse Noortepäev 
 

2000,00 

21. Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe 
MTÜ 
 

Ajalugu avastamas: rännak Vana-
Egiptuse kunsti 
 

450,00 

22. Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe 
MTÜ 

Paikuse Music Splash 2021 
 

1000,00 

23. Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe 
MTÜ 

“Kasvades kultuuriga käsikäes” 
 

900,00 

24. Pärnu Auto-Motoklubi SLIK Tehnikahuviliste noorte vigursõidu 
üritused 
 

400,00 

25. SA Pärnu Vabahariduskeskus Emadepäeva muusikakohvik 2021 
 

1000,00 

26. MTÜ Selts Raeküla RVK külakool esitleb – 
koolivaheaegade arenguprogramm 
2021 
 

450,00 

27. MTÜ Selts Raeküla Näita – ära näita 
 

500,00 

28. MTÜ Suusaklubi "Jõulu" Koolivaheajal Jõulumäel suusalaagris 
 

500,00 

29. MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi 
Toetajate Ühendus 

Sütevaka koori valgusetendus 
 

800,00 

30. MTÜ Võimlemisklubi Rüht Õpituba õpilaselt õpilasele 
 

700,00 

  KOKKU 30 500,00 

 
 



8. Pärnu Linnavalitsuse 06. mai 2019 korralduse nr 297 “Pärnu Keskraamatukogu lahtioleku aegade 
kinnitamine” muutmine 

 
9. Tõstamaa Rahvamaja põhimäärus 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kinnitada uus Tõstamaa Rahvamaja põhimäärus. 
 
10. Treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna eelarvest spordiklubidele treeneri kutsekvalifikatsiooni omavatele 
treeneritele tasustamiseks antava treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused. 
Toetuse suurus on sõltuvalt treeneri kutsekvalifikatsioonist ja treeningkoormusest nädalas järgmine: 

Kutsekvalifikatsioon  

Toetuse suurus kuus täiskoormuse juures 

(18-24 akadeemilist kontakttundi nädalas, minimaalselt 

72 akadeemilist tundi kuus. Sisaldab sotsiaalmaksu 33% ja 

tööandja töötuskindlustusmaksu 0,8%) 

1.1.1 EKR 3/4 468,30 eurot; 

1.1.2 EKR 5/6 
735,90 eurot; 

1.1.3 EKR 7     
936,60 eurot; 

 

1.1.4 EKR 8    
1003,50 eurot; 

                                                                                                                                                                              
Treeneritele, kelle treeningkoormus on väiksem kui 18 akadeemilist kontakttundi/nädalas, arvestatakse 
vastava kvalifikatsiooni ühe kuu suuruse toetuse tunnihind ja korrutatakse vastavalt esitatud tunniplaani 
alusel treeneri treeningtundidega kuus järgmiselt: 

Kutsekvalifikatsioon  
Tunnihind (sisaldab sotsiaalmaksu 33% ja tööandja 

töötuskindlustusmaksu 0,8%) 

1.3.1 EKR 3/4     5,58 eurot; 

1.3.2 EKR 5/6     8,76 eurot; 

1.3.3 EKR 7        11,15 eurot; 

1.3.4 EKR 8        11,95 eurot;      

 
Toetust makstakse ainult spordimeisterlikkuse gruppide õppurite treeneritele ja Pärnu linna 
esindusmeeskondade peatreeneritele. Treeneri toetust võib mitte arvestada või vähendada, kui: 
1. Spordiklubi poolt esitatud treeninggrupi nimekirjas on rahvastikuregistri alusel Pärnu linnas elavate 
õpilaste osakaal alla 50%; 
2. Spordiklubi poolt esitatud taotluses on rahvastikuregistri alusel Pärnu linnas elavate õpilaste ühe 
treeneri kohta individuaalalal vähem kui 10 õppurit ja teistel aladel vähem kui 20 õppurit. 

11. Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna eelarvest Pärnu linnas tegutsevatele spordiklubidele sporditegevuseks 
antava pearaha arvestamise alused. Pearaha suurus kalendriaastas on: 
 

Linnavalitsus muutis Pärnu Linnavalitsuse 06. mai 2019 korralduse nr 297 “Pärnu Keskraamatukogu 
lahtioleku aegade kinnitamine” punkte 1.2.4 ja 1.2.7 ja sõnastada need järgmiselt: 
“ 1.2.4 Jõõpre raamatukogu          T  10-16 

                                                     K  10-18 

                                                     P  10-14 

1.2.7 Aruvälja raamatukogu           E, N 11-18” 



1.  
spordiklubi õppurile treeningmahuga 1-6 akadeemilist 

tundi nädalas  
25 eurot; 

2.  
spordiklubi õppurile treeningmahuga 7 ja enam 

akadeemilist tundi nädalas  
35 eurot; 

3.  
toetuse määramisele eelneva kahe aasta jooksul Eesti 

meistrivõistlustel 1.‒3. koha saavutanud õppurile 
50 eurot. 

 
12. Vahendite eraldamine reservfondist 
Linnavalitsus eraldas reservfondist arenguteenistusele 3000 eurot energiamessi ja 
rahvakoolitusprogrammi "Kütame!" korraldamise kulude osaliseks katmiseks (MTÜ Estonian Fairs & 
Conferences). 
 
13. Pärnu linnas Turba tn 17 ja Turba tn 19 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus määras Turba tn 17, Turba tn 19 ja Turba tänav T2 asuvate katastriüksuste 
ümberkruntimisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed 
järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 17, ärimaa 40 %, tootmismaa 60%; 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tn 19, tootmismaa 100 %; 
3. Pärnu linn, Pärnu linn, Turba tänav T2, transpordimaa 100%. 
 
14. Ehitusloa andmine Seljametsa küla, Lillenurme 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Seljametsa külas asuvale Lillenurme kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: reovee kanalisatsioon ja immutussüsteem, vesi ja elekter. 
 
15. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Oja tn 39b 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnus Oja tn 39b asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reo- ja sademeveekanalisatsiooni, side- ning 
elektrivarustuse rajamisega.  
 
16. Tee ehitusloa andmine 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnus Lootsi tn 6//8 kinnistule Lootsi tänava pikenduse 
ehitamiseks. 
 
17. Seljametsa tee, Paide mnt, Vahenurme talu piiri ja raudteetammi vahelise maa-ala 
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõu 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku tunnistada Paikuse vallavalitsuse 13.12.1996 korraldusega nr 
258 kehtestatud Seljametsa tee, Paide mnt, Vahenurme talu piiri ja raudteetammi vahelise maa-ala 
detailplaneering kehtetuks. Linnavalitsuse poole on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise sooviga 
pöördunud mitmed selle ala kinnistute omanikud, samuti kinnistu omanik, kes soovib oma kinnistut 
jagada.  
Kui detailplaneering kehtetuks tunnistatakse, siis toimub sellel alal ehitustegevus vastavalt 
üldplaneeringu tingimustele. Nimetatud alal saavad edasise võimaliku ehitustegevuse aluseks olla kas 
uute detailplaneeringute koostamine, projekteerimistingimused või ehitusseadustiku alusest tulenevad 
ehitusteatis või ehitusluba. 
 
18. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
Linnavalitsus otsustas võõrandada otsustuskorras Pärnu linnas asuv Vesiroosi tänav T5 kinnisasi (pindala 
152 m2 , sihtotstarve transpordimaa) Vesiroosi tn 5 kinnisasja korteriomandite omanikele 
kaasomandisse. Kinnisasi võõrandatakse ostuhinnaga 2280 eurot arvestusega 15 eurot ühe ruutmeetri 
eest 
 



19. Linnavara võõrandamine (korteriomandid Suur-Veski, Lavassaare, Kiviõli) 
Linnavalitsus otsustas elektroonilisel enampakkumisel võõrandada järgmised kinnisasjad: 
1. korteriomand asukohaga Suur-Veski tn 20, Pärnu linn, Pärnu linn (registriosa nr 1257505), mis 
moodustab 230/3758 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 62511:157:7090 (katastriüksuse 
sihtotstarve - 100% elamumaa, pindala - 1561 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole 
ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 3 üldpinnaga 23 m2: 
- enampakkumise alghind 23 000 eurot, 
- tagatisraha 2 300 eurot; 
2. korteriomand asukohaga Karja tn 4, Lavassaare alev, Pärnu linn (registriosa nr 1371106), mis 
moodustab 290/7982 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 39501:001:0089 (katastriüksuse 
sihtotstarve - elamumaa, pindala – 1687 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi 
korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 8 üldpinnaga 29,0 m2:  
- enampakkumise alghind 5000 eurot, 
- tagatisraha 500 eurot; 
3. korteriomand asukohaga Viru tn 17, Kiviõli linn, Lüganuse vald (registriosa nr 2118408), mis 
moodustab 318/42219 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 30901:008:0008 (katastriüksuse 
sihtotstarve - elamumaa, pindala – 3683 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi 
korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruum nr 57 üldpinnaga 31,8 m2:  
- enampakkumise alghind 3 500 eurot, 
- tagatisraha 350 eurot; 
 
20. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks 
Linnavalitsus nõustus Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuvas hoones paikneva 18,1 m2 bürooruumi 
kasutamiseks 2018. a septembris sõlmitud üürilepingu üleandmisega  Style Story OÜ-lt Mi Marii OÜ-le 
alates 1. veebruarist 2021 tingimusel, et üle antakse kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused. 
Style Story OÜ kasutab ruumi Paikuse osavallakeskuse hoones 2018. a septembris sõlmitud üürilepingu 
alusel. Style Story OÜ juhatus soovib äriühingu tegevuse lõpetada ning sama teenuse pakkumist jätkata 
läbi Mi Marii OÜ, mistõttu soovitakse üürilepingut OÜ-le Mi Marii üle anda.  Style Story OÜ on lepingust 
tulenevaid kohustusi täitnud korrektselt. 
 
21. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Lootsi 10 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Lootsi tn 10 kinnistul Vabatahtlike Päästjate Maja püstitamiseks 
koos ehitise teenindamiseks vajaliku soojavarustuse, vee- ja kanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse 
rajamisega. 
Projekti kohaselt rajatakse riigikaitse sihtotstarbega kinnistule päästeteenistust ja korrakaitset tagava 
ning toetava vabatahtlike organisatsioonide kasutusse Vabatahtlike Päästjate Maja. Detailplaneeringut 
tuleb järgida ka kinnistu kasutamisel ja ehitusloa väljaandmine seda ei muuda. Naaberkinnistute 
kartuste osas, et sinna võidakse teha korterelamu või apartmenthotell, on kohalikul omavalitsusel 
võimalik ette võtta samme alles seejärel, kui nimetatud kartused realiseeruvad. 
Ehitusprojekti kohaselt on rajatav hoone mõeldud kasutamiseks õppekogunemisteks aastaringselt. 
Selleks on ette nähtud I korrusel siseruumis treeningsaal ja hoonealune parkla on vajadusel võimalik 
võtta ristkasutusse lisaks parkimisele katusealuse välitreeningalana (eelkõige liiklusavariisituatsioonide 
esmaabi andmise koolitusteks). I korruse ligikaudu 6m kõrgus annab treeningsaalis ohtralt võimalusi, et 
paigaldada erinevaid treeningatraktsioone ja -vahendeid, s.h. kõrgustes toimuvateks päästetöödeks 
harjutamiseks. Lisaks võimalusele kasutada seda treening- või õppekogunemistel on see ette nähtud 
merepääste olukordades kohana, kuhu saab inimesed kiirelt paigutada sooja ruumi ehk seda nö. esmase 
kogunemispunktina kasutada. Samuti on planeeritud I korruse mahus merepääste varustuse pesu- ja 
hoiuruumid ning vajalikud varustuse kuivatuskapid. Hoone taga kinnistul on lisaks autode 
parkimiskohtadele ka ujuvvahendite (jetid, täispuhutavad parved, poid, vendrid jne) hoiuala. 
I korruse parkimisala avar kõrgus võimaldab laealusesse õhuruumi paigaldada hoiule erinevat 
varustust, s.h. ka hõljuki, milleks nähakse ette vastavad teisaldus- ja tõstekonstruktsioonid. Hoone IV 
korrusel paiknevad koosolekuruumid on kombinatsiooniks vabatahtlike päästjate, korrakaitsjate (s.h. 



ennetava korrakaitse) ja esmaabiandjate õppekogunemistel siseruumides loengute ja rühmatööde 
planeerimisel, samas kasutatavad hädaolukorras inimeste kogunemiseks autonoomse elektrivarustusega 
hoonesse kui ühte piirkondlikku turvapunkti. 
Vabatahtlike päästjate ja nende pereliikmete majutuseks on ette nähtud ruumid hoone III korrusel, mis 
sisustatakse standardsetele majutusruumidele kohaselt vajalikuga. Majutusruumid on lühiajaliseks 
majutuseks hoone kasutajatele (s.h. toimuvatel õppekogunemistel osalejatele ja nende pereliikmetele – 
selline on vabatahtlike organisatsioonide poolt välja toodud vajadus, et tagada õppekogunemistest 
suurem osavõtt).  
Majutusruumide rajamine on koolitustegevuse paremaks läbiviimiseks ja osavõtu parandamiseks sobiv 
meede, mille teiste teenusepakkujatega asendamata jätmist ei saa taotlejale ette heita. 
Õppekogunemisteks vajalike ruumide rajamine võib enda olemuselt jätta küll kahtluse, et soovitakse 
kasutada hoonet mõnel muul eesmärgil, kuid see on pigem ennatlik.  
 
22. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine  
Linnavalitsus kehtestas 2021. aastaks kultuuriühingule antava toetuse arvestuslikud määrad järgmiselt: 
1. kultuuriühingule antava rahalise toetuse arvestuslik pearaha määr: 105,00 eurot;  
2. kultuuriühingule antava saavutustoetuse arvestuslik määr: 1051,00 eurot.  
Linnavalitsus kehtestas 2021. aastaks avatud kultuurikeskusele antava rahalise toetuse arvestuslikud 
määrad aasta kohta järgmiselt:  
1. avalikus kasutuses olevate ruumide pindala üks ruutmeeter: 24,00 eurot  
2. üks avaliku teenuse osutamine: 150,00 eurot 
3. personalikulude osaline hüvitamine ühe töötaja kohta: 702,00 eurot. 
 
 
 
23. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse 
arvutamise juhend 
Linnavalitsus kehtestas Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele 
tegevustoetuse arvutamise juhendi. 
 
24. Munitsipaalharidusasutuste 2021. aasta õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu 
maksumuste kinnitamine   
Linnavalitsus kinnitas munitsipaalharidusasutuste 2021. aasta õppekoha tegevuskulu ja 
amortisatsioonikulu maksumused. 
 
 


