
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 2. novembri 2020 istungist 
  
1. Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 „Huvikoolide õppekavavälise tegevuse 
hinnakirja kinnitamine“ muutmine  
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korraldust nr 152, millega kinnitati huvikoolide 
õppekavavälise tegevuse hinnakiri. Pärnu Muusikakooli täiskasvanute muusikaõppe (individuaalõppe) 
õppetunni hind tõuseb 15 eurolt 20 eurole. Tühistati Pärnu Kunstikooli tasuliste teenuste hinnad ja 
kehtestati Pärnu Kunstide Kooli õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad, millega 
seoses tõuseb täiskasvanute individuaalõppe õppetunni hind kõigil huvialadel kaheksalt eurolt kümnele 
eurole ja täiskasvanute grupiõppe õppetunni hind kõigil huvialadel neljalt eurolt viiele eurole. Pärnu 
Kunstide Kooli õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad on: 
  

Teenuse kirjeldus Arvestusühik Teenuse hind 
3.1 Õpe täiskasvanule kõigil huvialadel (individuaalõpe)  1 õppetund 10.00 eurot 
3.2 Õpe täiskasvanule kõigil huvialadel (grupiõpe) 1 õppetund 5.00 eurot 
3.3 Solistide/kollektiivide esinemine 1 tund Vastavalt 

kalkulatsioonile, 
kuid mitte vähem 
kui 100.00 eurot 

3.4 Ruumide rent      
3.4.1 saal (ärklikorruse saal/sinine saal) 1 tund 30.00 eurot 
3.4.2 kooriklass 1 tund 15.00 eurot 
3.4.3 õppeklass 1 tund 10.00 eurot 
3.5 Helitehnika rent (proov, häälestamine ja sündmuse 
läbiviimine. Hind ei sisalda helitehniku tasu ega 
transpordikulusid )  

1 tund 100.00 eurot 

3.6 Pillirent Pärnu Kunstide Kooli õpilasele 1 kuu 5.00 eurot 
3.7 Pillirent 1 tund 3.00 eurot 
3.8 Transporditeenus 1 km 0.50 eurot 
3.9 Laagri osalustasu 1 päev Vastavalt 

kalkulatsioonile, 
kuid mitte vähem 

kui 5.00 eurot 
3.10 Erialane konsultatsioon 1 tund Vastavalt 

kalkulatsioonile, 
kuid mitte vähem 
kui 20 eurot tund 

3.11 Žürii töös osalemine või konkursi korraldamine 1 tund Vastavalt 
kalkulatsioonile, 

kuid mitte vähem 
kui  15.00 eurot 

  
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide 
põhikooliklassides 2020/2021 õppeaastaks  
Linnavalitsus kehtestas 2020/2021 õppeaastaks Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide klassides 
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ettenähtud piirnormist suuremad klassi täitumuse piirnormid 
järgmiselt: 
  



Kool Klass Klassi täitumuse piirnorm 

1.1 Paikuse Põhikool 

1 b 25 õpilast 
2 b 25 õpilast 
4 b 25 õpilast 
4 c 26 õpilast 

  8 a, b 26 õpilast 
1.2 Pärnu Raeküla Kool 1 27 õpilast 
  1 c, s 25 õpilast 

1.3 Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 

3 c 26 õpilast 
3 s 29 õpilast 
4 c 27 õpilast 
4 s 26 õpilast 
5 c, s 26 õpilast 
6 c 26 õpilast 
7 c, s 26 õpilast 
8 c 27 õpilast 

1.4 Pärnu Tammsaare Kool 

3 a 28 õpilast 
6 a 26 õpilast 
7 a 26 õpilast 
9 a 27 õpilast 

1.5 Pärnu Vanalinna Põhikool 

1 a 25 õpilast 
1 b 26 õpilast 
2 a, b 26 õpilast 
3 a 28 õpilast 
3 b 29 õpilast 
4 a, b 27 õpilast 
5 a, b 27 õpilast 
5 c 26 õpilast 
6 a 26 õpilast 
6 b 27 õpilast 
7 a 27 õpilast 
7 b 28 õpilast 
8 a 27 õpilast 
8 b 25 õpilast 
9 a 25 õpilast 
9 b 27 õpilast 

1.6 Pärnu Ülejõe Põhikool 

2 a, c 26 õpilast 
2 b 25 õpilast 
3 a 25 õpilast 
4 a 26 õpilast 



4 b, c, d 25 õpilast 
6 b 25 õpilast 
7 a 26 õpilast 
7 c 25 õpilast 
8 c 25 õpilast 
9 b 25 õpilast 

 
3. Huvihariduse ja huvitegevuse spordivaldkonna stipendiumite eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumid järgmiselt: 
  

Jrk 
nr Taotleja Stipendiumi saaja Summa 

eurodes 

  
1.1 MTÜ Invicta Henri Hiiemäe 500,00 

1.2 MTÜ JK Vaprus Anastasija-Grazyna Shcherbachenia 
Maarja Virula 
Siim-Sten Palm 

500,00 
500,00 
500,00 

1.3 MTÜ Judoklubi Samurai Asko Looga 200,00 

1.4 MTÜ DO Jang Vladislav Šonitsev 200,00 

1.5 MTÜ Pärnu Taekwondo Klubi Robert Trofimov 200,00 

1.6 MTÜ Audru Judoklubi Aitado Kristjan Hendrikson 
  

500,00 
  

1.7 MTÜ Pärnu Vibuklubi Meelis Leili Kukk 200,00 

1.8 MTÜ Niidupargi Kergejõustikuklubi Gertu Küttmann 
Emely Karhu 

300,00 
300,00 

1.9 MTÜ Aloha Surf Eleri Birk 500,00 

1.10 Pärnu Tennisekool Artjom Jurjev 250,00 

1.11 MTÜ Pärnu Spordiselts Kalev Mait Künnap 
Sirli Laur 

250,00 
500,00 

1.12 MTÜ Vertical Fitness Dance Studio Terje Jaanoja 
Brit Nõmm 
Marlen Reimann 

500,00 
500,00 
500,00 

1.13 MTÜ Pärnu Kesklinna Tennisekeskus Evelin Vaino 100,00 

1.14 MTÜ JK Pärnu Poseidon Martin Kuldmägi 100,00 

1.15 Pärnu Spordikool Andres Kudisiim 500,00 



1.16 MTÜ Võimlemisklubi Rüht Anu Nõmm 200,00 

    Kokku 7 800,00 
  
4. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Nurmenuku tn 8 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas Nurmenuku tn 8 kinnistule elamu püstitamiseks koos 
ehitisi teenindava veevarustuse, kanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
5. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Paikuse alev, 
Pääsukese pst 10 kinnistule  
Linnavalitsus täpsustas Paikuse vallavolikogu 17.05.2004 otsusega nr 15 kehtestatud Paikuse alevikus, 
Pääsukese pst, Kalda tee, Sindi linnapiiri ja Linnu tee vahelise  ala, Pääsukese pst 8/12, 14/18 ja 20/30 
kruntide  vahelise maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringut seletuskirja, joonist „Hoonestuse ja 
kruntimise skeem“ ja tabelit „Arhitektuursed nõuded ehituskruntidele“ selliselt, et lubas Pääsukese pst 
10 kinnistul hoonestusala suurendada kuni 10% ulatuses vastavalt asendiskeemile. Kui kasutatakse ära 
kogu 10%-line hoonestusala suurendamine, siis see on lubatud ainult tingimusel, et ülejäänud varjualuse 
tänavapoolne osa enne kasutusloa saamist lammutatakse. Muus osas jääb detailplaneering kehtima 
muutmata kujul. 
 
6. Pärnu linnas Paikuse alevis Uue-Jakobi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Paikuse alevis asuva Uue-Jakobi kinnistu detailplaneeringu koostamise. Huvitatud 
isiku sooviks on planeerida kinnistu ümber kuni 31ks üksikelamu maa krundiks, kolmeks haljasala maa 
krundiks ja üheks tee ja tänava maa krundiks. 
 
7. Pärnu linnas Väike-Kuke tn 1 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja kompenseerimine 
ning Pärnu Linnavalitsuse 04.04.1997 korralduse nr 467-p kehtetuks tunnistamine 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 04.04.1997 korralduse nr 467-p „Endise 
kruntrendimaa omandisse andmine ja kompenseerimine“, sest selle aasta oktoobris tehtud maa 
mõõdistamise andmetel on tagastatava maa pindala muutunud võrreldes 1997. a korralduses märgitud 
pindalaga. Muutunud pindala muudab ebaõigeks ka tagastamata maa eest õigusvastaselt võõrandatud 
maa maksumuse ja kompensatsiooni suuruse arvutuse. Linnavalitsus tegi uue Väike-Kuke tn 1 
tagastamisotsuse ja määras tagastamata jääva maa eest kompensatsiooni. 
 
8. Kastna küla, Kolgi õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine 
Linnavalitsus otsustas tagastada Kastna külas asuva maaüksuse ning määras selle koha-aadressi, 
sihtotstarbe ja pindala alljärgnevalt: 
1. koha-aadress: Kolgimaa; 
2. pindala: 4,37 ha; 
3. sihtotstarve: maatulundusmaa 100%. 
 
9. Seljametsa küla, Koidupõllu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Seljametsa külas asuva Koidupõllu katastriüksuse jagamisega kaheks 
katastriüksuseks ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed 
järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Seljametsa küla, Koidupõllu; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Seljametsa küla, Jänese; 
sihtotstarve:  maatulundusmaa – 100%. 
 
 
 



10. Linnavara võõrandamine enampakkumisel 
Linnavalitsus otsustas võõrandada elektroonilisel enampakkumisel: 
1. kinnistu asukohaga Suur - Posti 16, Pärnu linn, Pärnu linn (registriosa nr  457105, katastritunnus 
62511:072:0980, üldpind 2010 m2, ühiskondlike ehitiste maa 100%) 
- enampakkumise alghind 190 000 eurot, 
- tagatisraha 19 000 eurot; 
2. kinnistu asukohaga Raba 1b, Lavassaare alev, Pärnu linn (registriosa nr 1805606, katastritunnus 
62401:001:0929, katastriüksuse pindala 1329 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa),  
- enampakkumise alghind 35 000 eurot; 
- tagatisraha 3 500 eurot;  
  
11. Kinnisasja Mõrra tänav T3 koormamine reaalservituudiga 
Kaluri tn 12 omanik soovib ehitada kinnisasja varustamiseks elektriga maakaabelliini Mõrra tänavale. 
Maakaabelliini asukoht  on kavandatud lähtudes optimaalseimast asukohavalikust. Maakaabelliini 
ehitamist ei ole võimalik teostada linna kinnisasja kasutamata. 
Linnavalitsus andis nõusoleku Mõrra tänav T3 koormamiseks reaalservituudiga Kaluri tn 12 kasuks. 
Reaalservituudi ala suuruseks on 5,4 m2, reaalservituudi tasu tasutakse ühekordse maksena 25 aasta 
eest ette summas 125 eurot. 
  
12. Arvamus Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 41 „Linnavara tasuta kasutusse andmine 
otsustuskorras“ kehtetuks tunnistamine ja ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele“ juurde 
Pärnu linnavolikogu liige Eino-Jüri Laarmann on volikogule arutamiseks esitanud eelnõu „Pärnu 
linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 41 „Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras“ kehtetuks 
tunnistamine ja ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele“. Eelnõu esimeses punktis tehakse ettepanek 
tunnistada kehtetuks Pärnu linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsus nr 41 "Linnavara tasuta kasutusse 
andmine otsustuskorras“, millega anti 25 aastaks SA Pärnu Uue Kunsti Muuseum kasutusse Lai 2 
kinnistu osa pindalaga ligikaudu 1400 m2 ja Pärnu jõgi L2 kinnistu osa pindalaga ligikaudu 4050 m2. 
Eelnõu teise punktina antaks linnavalitsusele ülesanne alustada menetlust Pärnu linnavalitsuse 18. 
detsembri 2017 korralduse nr 81 „Ehitusloa väljastamine“ kehtetuks tunnistamiseks. Kolmandaks teeb 
eelnõu algataja ettepaneku, et linnavalitsus ei võtaks täiendavaid kohustusi ega annaks tagatisi 
seonduvalt Läänemere Kunstisadama projekteerimis- ja ehitustöödega. 
Eelnõu esitati linnavalitsusele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks. Linnavalitsus toetab eelnõud 
osaliselt, toetades punkte 1 ja 3. Ehitusloa kehtetuks tunnistamise asemel piisaks linnavalitsuse 
hinnangul selle peatamisest. 
  
13. Pärnu linna sotsiaalvaldkonna tunnuste ja preemia määramine 2020  
Linnavalitsus otsustas selle aasta sotsiaalvaldkonna tunnustused ja preemiad. Võitjad avalikustatakse 12. 
novembril. 
  
14. Riigihanke “Härma tänava ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks 
tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine  
Pärnul linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Härma tänava ehitamine“. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 28. oktoobriks kell 11.00, esitasid pakkumused järgmised pakkujad: 
1) AS YIT Eesti; 
2) Lääne Teed OÜ ja OÜ Üle; 
3) AS TREF Nord; 
4) MKM Infra OÜ ja Santeks Masinad OÜ; 
5) OÜ NURME TEEDEEHITUS. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks. Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel edukaks OÜ NURME TEEDEEHITUS esitatud 
pakkumuse maksumusega 708 366,78 eurot koos käibemaksuga. Linnavalitsus jättis parima pakkumuse 



teinud ettevõtte hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris ta. Ettevõttega sõlmitakse riigihanke 
alusdokumentide alusel hankeleping juhul, kui toetuse taotlus projektile „Härma tänava (tänav ja 
kergliiklustee) ehitamine“ rahuldatakse. 
 
 
15. Riigihanke „Pärnu rannapromenaadi rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis- ja 
ehitustööd“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, osas 2 kõigi pakkumuste tagasilükkamine, osas 1 
pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine   
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu rannapromenaadi 
rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd“. Hange oli jaotatud osadeks: 
Osa 1 – Projekteerimine ja I etapi ehitustööd (Side tänava pikendus ja promenaad Side tänava 
pikendusest puitplatvormideni);  
Osa 2 - II etapi ehitustööd (promenaad puitplatvormidest Kuuse tänava pikenduseni). 
Pakkumuste esitamise tähtajaks 28.10.2020 kl 11.00 esitasid pakkumused Nordecon AS ja AS TREF Nord. 
Hankedokumentide kohaselt jättis hankija endale õiguse teises või mõlemas hankeosas hankelepingu 
sõlmimisest loobuda või lepingust taganeda, kui hankijale ei anta hanke objektiks olevate tööde 
rahastamiseks riigihalduse ministri 15.05.2020 määrusega nr 19 ettenähtud (COVID-19 investeeringute) 
toetust või eraldatud toetuse jääk ei võimalda hanke või hankeosa rahastamist vajalikus mahus. 
Tänaseks on selgunud, et Pärnu linnavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 49 kinnitatud COVID-19 
eriolukorras investeeringutoetuse taotlemisel esitatavate projektide esialgses nimekirjas loetletud 
töödele korraldatud hangetes on juba edukaks osutunud sellises mahus pakkumusi, et Pärnu linnale 
reserveeritud toetussumma jääk ei võimalda käsitletavas hankes mõlemat osa realiseerida. 
Linnavalitsus tunnistas mõlemad pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks. Linnavalitsus tunnistas riigihanke osas 1 edukaks madalaima hinnaga pakkumuse, milleks oli 
Nordecon AS esitatud pakkumus hankelepingu kogumaksumusega 454 980,00 eurot ilma käibemaksuta 
ja 545 976,00 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsus lükkas osas 2 tagasi kõik pakkumused, kuna on selgunud, et COVID-19 eriolukorras 
investeeringutoetuse taotlemisel esitatavate projektide esialgses nimekirjas loetletud töödele 
korraldatud hangetes on juba edukaks osutunud sellises mahus pakkumusi, et Pärnu linnale kehtestatud 
toetuse piirsumma jääk ei võimalda käsitletavas hankes mõlemat osa realiseerida. Ajaliselt tuleb 
esimene osa realiseerida enne teist osa, kuna osa 2 eeldab projekti, mille koostamine kuulub osa 1 
tööde hulka.  
Linnavalitsus jättis osas 1 parima pakkumuse teinud ettevõtte hankemenetlusest kõrvaldamata ja 
kvalifitseeris ta. Ettevõttega sõlmitakse riigihanke alusdokumentide alusel osas 1 hankeleping 
pärast  riigihalduse ministri 15.05.2020 määruse nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse 
üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise 
ning kasutamise tingimused ja kord“ § 6 lõikes 1 ettenähtud toetuse andmise otsuse jõustumist. 
  
16. Arvamus Pärnu Linnavolikogu 21 juuni 2018 määruse nr 32 „Pärnu linna linnaliinide sõidupileti 
hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmise eelnõu juurde  
Pärnu linnavolikogu liige Hillar Talvik on volikogule arutamiseks esitanud eelnõu „Pärnu linna linnaliinide 
sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmine“. Eelnõuga tehakse ettepanek 
vähendada linna külastajate bussipiletite hindu. 
Linnavalitsuse hinnangul on kavandataval muudatusel positiivne mõju ja seetõttu on selle toetamine 
põhjendatud.  
  
 


