
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 5. juuli 2021 istungist 
  
1. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste ja puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 22.09.2025 piiratud teovõimega täisealise 
isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
2. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste ja puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 28.06.2026 piiratud teovõimega täisealise 
isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
3. Valimisjaoskondade moodustamine 
Linnavalitsus otsustas moodustada Pärnu linnas 14 valimisjaoskonda. Valimisjaoskondade numeratsioon 
ja hääletamisruumide asukohad eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on: 
1) valimisjaoskond nr 1 – J. V. Jannseni tn 39, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Vana-Pärnu 
Kultuurikeskus); 
2) valimisjaoskond nr 2 – Roheline tn 1b, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Nooruse Maja); 
3) valimisjaoskond nr 3 – Tallinna mnt 93a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Ülejõe Selver); 
4) valimisjaoskond nr 4 – Liblika tn 1a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Liblika lasteaed); 
5) valimisjaoskond nr 5 – Pikk tn 13, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Pärnu Bussijaam); 
6) valimisjaoskond nr 6 – A. H. Tammsaare pst 30, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Tammsaare 
kool); 
7) valimisjaoskond nr 7 – Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Maxima XXX); 
8) valimisjaoskond nr 8 – Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Kaubamajakas); 
9) valimisjaoskond nr 9 – Lembitu tn 1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Raeküla Vanakooli 
Keskus) VÕI Lembitu tn 1a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (Raeküla kooli väike maja); 
10) valimisjaoskond nr 10 – Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond (Paikuse 
osavallakeskus); 
11) valimisjaoskond nr 11 – Haapsalu mnt 43, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (Maksimarket); 
12) valimisjaoskond nr 12 – teisel päeval (reedel) enne valimispäeva ja valimispäeval Aisa tee 2, Jõõpre 
küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (Jõõpre Rahvamaja), esimesel päeval (laupäeval) enne valimispäeva 
Võidu tn 1, Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond (Jõõpre Kooli Lavassaare lasteaed); 
13) valimisjaoskond nr 13 – teisel päeval (reedel) enne valimispäeva ja valimispäeval Pärna allee 7, 
Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond (Audru osavallakeskus), esimesel päeval (laupäeval) enne 
valimispäeva Kaluri tee 2, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (Lindi Lasteaed-algkool); 
14) valimisjaoskond nr 14 – Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond (Tõstamaa 
Rahvamaja). 
Kuuendast kolmanda päevani enne valimispäeva saavad valijad hääletada valimisjaoskonnas nr 5, 8 ja 
11. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja riigikogu valimistel korraldavad väljaspool 
elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 5, 8 ja 11.  
Kõik 14 valimisjaoskonda korraldavad kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja riigikogu valimistel 
hääletamist vajadusel ka asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. 
Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad hääletamist kinnipidamiskohas, haiglas ja 
ööpäevases hoolekandeasutuses valimisjaoskonnad nr 5, 8 ja 11.  
Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad. Euroopa Parlamendi valimistel ja 
rahvahääletusel korraldavad kõik valimisjaoskonnad ka asukohas hääletamist. 
4. Paikuse Kooli õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestamine 
Linnavalitsus otsustas kinnitada Paikuse Kooli õppekavavälise tegevuse hinnakirja alates 1. septembrist 
2021 alljärgnevalt:   

  Minimaalne tasumäär eurodes (ei sisalda käibemaksu) 



1.1 Savi pressimine 3,50 tund 

1.2 Keraamikaahju kasutamine 

Kuni 10cm 1,00 
         10-15 cm 2,00 
         15-20 cm 3,00 
         20-35 cm 4,00 
Ühe põletuskorra minimaalne maksumus 20,00 

1.3 Keraamika siirdepildi printimine A4 6,50 

1.4 Õpe täiskasvanutele (grupiõpe) Kuutasu 10,00  

1.5 Kogupäevakool 

Kuutasu (5 päeva nädalas) 50,00, millest 
lisaeine 16,00 
huviringid 22,0 
õpitund jm tegevus 12,0 
  
Kuutasu (3 päeva nädalas) 40,00, millest 
lisaeine 9,60 
huviringid 20,40 
õpitund jm tegevus 10,0 
  

1.6 Linnalaager Üks inimene vastavalt kalkulatsioonile, kuid mitte 
vähem kui 5,50 päev 

  

*1.7 Toidukord täiskasvanud lapsed 
1.7.1 Hommikusöök 7,00  5,50  
1.7.2 Lõuna 7,00  5,50  
1.7.4  Õhtusöök 6,00  4,50  

  
  

*Hinnad sisaldavad käibemaksu, kulutusi elektrile ja veele, toiduainetele ning töötasu. 

  
5. Paikuse Vallavalitsuse 28.08.2017 määruse nr 5 „Paikuse Huvikooli osalustasu suuruse kinnitamine“ 
kehtetuks tunnistamine 
Linnavalitsus tunnistas alates 1. septembrist kehtetuks Paikuse vallavalitsuse 28.08.2017 määruse nr 5 
„Paikuse Huvikooli osalustasu suuruse kinnitamine“. 
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas 
Linnavalitsus andis nõusoleku ürituste läbiviimise kellaaegade osas järgmiselt: 
1. 13.-15. augustil 2021 toimuva „Augustiunetuse“ (korraldaja  MTÜ Kastan Taskus) läbiviimiseks: 
13. augustil 2021 kella 18.00-st kuni 14. august 2021 kella 02.00-ni; 
14. augustil 2021 kella 18.00-st kuni 15. august 2021 kella 02.00-ni; 
2. 16. juulil 2021 toimuva „Daraba Mob Reunion“ (Erkki Soosaar) läbiviimiseks 16. juulil 2021 kella 
19.00-st kuni 17. juulil 2021 kella 01.00-ni; 
3. 5.- 8. augustil 2021 toimuvate „Audru osavallapäevade 2021“ (Audru Kultuuri- ja Spordikeskus) 
läbiviimiseks 7. augustil 2021 kella 12:00-st kuni 8. august 2021 kella 02.00-ni. 
7. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Rääma tn 86 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Rääma tn 86 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitisi teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni ning elektrivarustuse 
rajamisega. 
8. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Mäe tn 6b 



Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Mäe tn 6b kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, kanalisatsiooni, side- ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
  
9. Ehitusloa andmine, Silla küla, Kuigu tee 30 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Silla külas asuvale Kuigu tee 30 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, side ja elekter.  
  
10. Ehitusloa andmine, Audru alevik, Lõvikäpa tee 3 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Lõvikäpa tee 3 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
  
11. Ehitusloa andmine, Audru alevik, Lõvikäpa tee 7 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Audru alevikus asuvale Lõvikäpa tee 7 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
  
12. Pärnu linnas Silla külas Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
Linnavalitsus otsustas algatada Silla külas Jõekalda tee 63 detailplaneeringu koostamise. 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on ehitada planeeringualale uus elamu ja jagada kinnistu 
kaheks elamumaaks. Planeeringu eesmärk on Jõekalda tee 63 kruntide jagamine ja kruntidele 
ehitusõiguse seadmine üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Kinnistu suurus on 7557 m². Juurdepääs 
planeeritavale alale on Jõekalda teelt.  
  
13. Linnavara kasutusse andmine enampakkumisel (Vee tn 2 ruumid) 
Linnavalitsus otsustas korraldada kirjaliku enampakkumise alljärgnevate ruumide kasutusse andmiseks: 
Pärnu linnas Vee tn 2 asuvas hoones paiknevad äriruumid üldpinnaga ligikaudu 189 m2 
(hoone plaanil ruumid nr 59–62, 63a, 63b, 64 ja osaliselt ruum 63) 
- enampakkumise alghind 1 000 (üks tuhat) eurot kuus (ei sisalda käibemaksu); 
- tagatisraha 1000 eurot. 
Üürilepingu tähtajaks on kuus aastat, ruumide kasutamise sihtotstarbeks äriruumid, 
  
14. Kinnisasja Sauga jõgi L3 ja Sauga jõe kallasrada L17 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks 
Linnavalitsus otsustas anda kuni 30.09.2021 seitsme eraisiku kasutusse kinnistute Sauga jõgi L3 ja Sauga 
jõe kallasrada L17 osad ujuvkai (koos käigusildadega) paigaldamiseks kinnistu Sauga-jõekalda tn 7 
mõttelisel pikendusel. Üürnikud ehitavad kasutusalale teisaldatava ujuvkai (koos käigusildadega) 
suurusega 44,4 m 2 (ujuvkai 12 m x 2,45 m, käigusillad 6 m x 0,7 m ja 3 käigusilda 3m x 0,6 m). Üüritasu 
suurus on kaks eurot kasutusala ruutmeetri eest kuus.  
  
15. Tee ehitusloa andmine, Tõstamaa alevik, kergliiklustee 
Linnavalitsus otsustas anda tee ehitusloa Tõstamaa alevikus Varbla mnt 50, Varbla mnt 4, Männa, Metsa 
tänav, Varbla mnt 46b, Aleviku haljasala P2, Metsa põik, Aleviku haljasala P1, Varbla mnt 16, Varbla mnt 
16a, Ringi tänav L1, Varbla mnt 12, Varbla mnt 10, Varbla mnt 8, Sadama tee 1, Sadama tee 2, Pärnu 
maantee L1, Pärnu mnt 3, Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee, Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee, Kalli-Tõstamaa-
Värati tee kinnistutel jalgratta- ja jalgtee väljaehitamiseks. 
16. Protokolliline otsus: volikogu istungi kokkukutsumine  
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kutsuda 19. juulil 2021 algusega kell 12.00 kokku volikogu 
istung, et otsustada volikogu otsuse „Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kehtestamine“ 
kohta esitatud vaiete üle. 


