
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 4. septembri 2017 istungist 
 
1. 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. 
 
2. Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korralduse nr 308 "Huvikoolide põhitegevusega seotud 
tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine" muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 26.06.2014 korraldust nr 308 „Huvikoolide põhitegevusega 
seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine“ 
järgmiselt: 
Muudeti punkti 1.2 alapunkte 1.2.3 ja 1.2.4 järgmiselt: 
Kunstiringid nädalakoormusega 6 tundi                                                         6% kuus  
Kunstiringid nädalakoormusega 2 tundi (sh üldhariduskoolides)                  4% kuus“ 
 
Muudeti punkti 1.3 ja sõnastada see järgmiselt: „Pärnu Spordikool“                                    
Muudeti punkti 1.5 ja sõnastada see järgmiselt:” Pernova Hariduskeskus” 
motokrossiringid 
I tase (ei sisalda garaažitunde)                                                                       6% kuus                        
II tase (sisaldab garaažitunde)                                                                        8% kuus 
keraamikaringid                                                                                             4% kuus 
kokandusringid                                                                                                4% kuus 
audio-ja videoproduktsiooni ringid                                                                 4% kuus 
modellismiringid                                                                                             2% kuus 
loodusringid                                                                                                    2% kuus 
muud tehnikaringid                                                                                        2% kuus“          
 
3. Ehitise kasutusse lubamine Rääma tn 31 
Otsustati kanda ehitisregistrisse kasutusteatis ehitise kasutamise tähtajaga kuni 20.07.2022 Pärnus 
Rääma tn 31 kinnistul (katastritunnus  62506:042:0240) ajutise katusealuse (ehitisregistri kood 
220830964) kasutusele võtmiseks ehitise kasutamise otstarbega 23052 - ehitusmaterjalide ja -
toodete tööstuse rajatis.   

4. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 11.05.2017 projekteerimistingimuste nr 3-5/558 
peale esitatud vaide lahendamine 
Otsustati jätta rahuldamata 12.06.2017 esitatud vaie projekteerimistingimuste nr 3-5/1442 
tühistamise nõudes ja rahuldada Väike-Jõe tn 6 omanike kaebus osaliselt ning anda 
planeerimisosakonnale korraldus muuta 11.mail 2017 projekteerimistingimuste 1. Jõe tn 4 
kinnistule nr 3-5/558 asendiskeemi ja hoonestusala kirjeldust selliselt, et kavandatav hoone 
põhimaht 1. Jõe tn 4 ja Väike-Jõe tn 6 vahelisest kinnistu piirist peab jääma 2,5 meetri kaugusele, 
millest võib üle ulatuda rõduosa kuni 1 meeter. 



5. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats) 
Otsustati korraldada Rüütli platsi ning ümbritsevate tänavate Ringi, Rüütli ja Aia tänavate 
ümberkujundamise ehitustööde tellimiseks avatud hankemenetlusega riigihange „Pärnu, Rüütli 
platsi ja ümbritsevate tänavate ehitamine“. 
 
6. Nõusoleku andmine kinnisasjade Lauka tn 6 ja 8 koormamiseks hoonestusõigusega MTÜ 
Pärnumaa Jahimeeste Liit kasuks 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu seada MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit (registrikood 
80073875) kasuks pärast katastriüksuste kinnistamist otsustuskorras hoonestusõigus 
alljärgnevatele kinnisasjadele:  
- Lauka tn 6 (katastritunnus 62501:001:0968, suurus 86668 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste 
maa);  
- Lauka 8 (katastritunnus 62501:001:0970, suurus 96007 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste 
maa). 
 
7. Pärnu Lasteküla põhimäärus 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Pärnu Lasteküla põhimääruse muutmine. 
 
8. Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 määruse nr 23 "Eraüldhariduskoolide toetuse andmise kord" 
muutmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 määruse nr 23 
„Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord“ muutmiseks ja sõnastatakse:  
Määruse reguleerimisala ja eesmärk 
„Käesoleva määrusega reguleeritakse Pärnu linna eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse 
andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 01.01.2017 kuni 31.12.2019.“ 
 
9. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 17. jaanuari 2013 otsuse nr 3 "Pärnu 
Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu muuta alates 01. jaanuarist 2018 Pärnu Linnavolikogu 17. 
jaanuari 2013 otsuse nr 3 "Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine" 
punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt: 
 

Teenistuskoha nimetus Teenistuskoha jaotus 

ameti- või töökohaks 

Tähtaja-

lisus 

Ametikoht Töökoht 

1.1 Kantselei    

Linnasekretär 1  tähtajatu 

Õigusnõunik 1  tähtajatu 

Volikogu nõunik  1 tähtajatu 

Personalispetsialist  1 tähtajatu 

Jurist  1 tähtajatu 

Riigihanke peaspetsialist  1 tähtajatu 



Perekonnaseisutoimingute 

peaspetsialist 

2  tähtajatu 

Asjaajamis- ja haldusteenistus    

Teenistuse juhataja 1  tähtajatu 

Arhivaar  1 tähtajatu 

Infospetsialist  6 tähtajatu 

Referent  1 tähtajatu 

Rahvastikuregistri spetsialist 2  tähtajatu 

Haldusspetsialist  1 tähtajatu 

Bussijuht  1 tähtajatu 

    

Infotehnoloogia teenistus    

Teenistuse juhataja 1  tähtajatu 

Süsteemiadministraator  1 tähtajatu 

Infotehnoloog  1 tähtajatu 

KOKKU 8 16 
 

 
 
10. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Supeluse tn 22 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu täpsustada Pärnu Linnavolikogu 20.11.2014 otsusega nr 94 
kehtestatud Supeluse tn 22 ja 24 kinnistute detailplaneeringut Supeluse tn 22 kinnistu 
(katastritunnus 62510:039:3050) osas selliselt, et suurendada detailplaneeringu seletuskirjas ja 
põhijoonisel määratud HA-2 hoonestusalale lubatud osalise hoone mahu (50 m2-se brutopinnaga 
trepikoja, katuseterrassile  pääsu, liftišahti, lifti teenindusruumi osas) kõrgust 10% ulatuses, mille 
tulemuseks on osalise hoone mahu suurimaks lubatud kõrguseks 13,2 m. Muus osas jääb 
detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
11. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks loa taotlemine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu taotleda keskkonnaministrilt luba Pärnu linnale kuuluva 
Suur-Jõe tn 54 maaüksuse (katastritunnus 62514:170:0136, pindala 2010 m², sihtotstarve 100% 
üldkasutatav maa) 100% üldkasutatava maa sihtotstarbe muutmiseks 70% ühiskondlike ehitiste 
maa, 25% transpordimaa ja 5% elamumaa sihtotstarveteks. 
 
12. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati: 
- 580 eurot Liblika Lasteaiale veeavariist tingitud veekahjustuste likvideerimiseks ja remondiks; 
- 200 eurot Pärnu ja Pärnumaa Slaavi Kultuuriühing (Kultuuriteadmiste Ühing) MTÜ poolt 
korraldatava ürituse „Kuldne sügis-vananaistesuvi“ läbiviimise toetamiseks ; 
- 2000 eurot Pärnu Jalgpalliklubi naiskonna 27.05.2017 Eesti naiste karikafinaalis saavutatud võidu 
premeerimiseks. 
 


