
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 7. veebruari 2022 istungist 
  
1. Tammiste Hooldekodu juhataja ametisse kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Liina Männiaru Tammiste Hooldekodu juhataja ametikohale alates 01.03.2022. 
 
2. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste, puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti ja sotsiaalregistri spetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 04.05.2023 
piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
3. Riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenuse tellimine Pärnu linnas“ hankemenetluse kehtetuks 
tunnistamine 
Linnavalitsus korraldas sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlusega riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga 
teenuse tellimine Pärnu linnas“. Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 31.01.2022 kell 
13.00 esitasid pakkumused järgmised pakkujad: 
1) Aktiviseerimiskeskus Tulevik; 
2) Mittetulundusühing Pärnu Horisont; 
3) Mittetulundusühing Sotsiaalne Kaasatus. 
Vastavalt riigihanke alusdokumendi punktile 13.2 lähtutakse pakkumuse edukuse üle otsustamisel 
hindamiskriteeriumitest ning pakkumuste hindamine viiakse läbi väärtuspunktide süsteemi alusel. 
Maksimaalne võimalik väärtuspunktide arv on 100. 
Hindamiskriteeriumitel on kaks osa, A ja B. A osa puhul on kriteeriumi osakaal 80 ning B osal 20. Kuid 
pakkudes A osas väga madala maksumuse ja B osas väga kõrge maksumuse, toob see kaasa olukorra, 
kus B osa kriteeriumi hindamine ei mõjuta tulemust. Hankija eesmärgiks oli mõlema kriteeriumi 
koosmõjus edukas pakkumus välja selgitada, kuid B kriteeriumisse märgitud kõrge maksumus võib kaasa 
tuua olukorra, kus hankijal tuleb edukale pakkujale lepingujärgselt tasuda rohkem kui esialgsel 
hindamisel järjestuselt vähem väärtuspunkte saanud pakkujale. 
Hankija oli riigihanke alusdokumentidesse lisanud hindamiskriteeriumid, mis võimaldavad esitada 
pakkumust, mis osutub väärtuspunktide alusel edukaks, kuid samal ajal ületab eelarvelisi vahendeid. See 
olukord ei ole kooskõlas hankija vahendite säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõttega RHS § 3 p 5 
alusel.   
Eeltoodust lähtudes otsustas linnavalitsus tunnistada kehtetuks riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga 
teenuse tellimine Pärnu linnas“ hankemenetluse põhjendatud vajadusel omal algatusel riigihangete 
seaduse § 73 lõike 3 punkti 6 alusel, kuna riigihanke alusdokumentides on hindamiskriteeriumid, mis ei 
võimalda hankijal saada majanduslikult soodsaimat lepingut. See on vastuolus nii hankija huvidega kui 
ka RHS § 2 lõikes 1 sätestatud riigihangete seaduse eesmärgiga tagada hankija rahaliste vahendite 
säästlik kasutamine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel, samuti RHS § 3 punktis 5 
sätestatud põhimõttega, et hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning sõlmib 
hankelepingu parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel. 
  
4. Preemia eraldamine 
Linnavalitsus otsustas maksta OÜ-le BNDX (ansambel The Boondocks) 1000 eurot preemiat Eesti 
Muusikaauhinnad 2022 Aasta Rockalbumi kategooria võidu eest. 
5. Spordiprojektidele toetuste eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada 2022. aastal spordiprojektidele toetust järgmiselt: 

Jrk. nr Toetuse saaja Projekt 
Toetuse 
suurus 

(eurodes) 

1.1. Action Keskus MTÜ  Teatejooks 2022 korralduskulude 
katteks  

1 000,00 



1.2. Akrobaatikaklubi Tirel MTÜ Akrobaatikaklubi Tirel 
Kevadvõistlused 2022 
korralduskulude katteks  

300,00 

1.3. ALMACA Motosport MTÜ Almaca Cup supermoto võistluse 
Porche Ring korralduskulude 
katteks  

1 000,00 

1.4. Classic Event MTÜ Ratsaspordisündmus Classic 
Pärnu 2022 

3 000,00 

1.5. Klubi Püha Loomaaed MTÜ Jõulumäe Rattamaratoni 
korralduskulude katteks  

800,00 

1.6. Korul OÜ  Kalaspordivõistluse Pärnu Lahe 
Koha 2022 korralduskulude 
katteks  

600,00 

1.7. Kulturismi- ja fitnessiklubi Tiim Go Fit  MTÜ Go Fit Cup 2022 korralduskulude 
katteks  

1 000,00 

1.8. Kõpu Arenduskeskus MTÜ CHI Pärnu 2022 korralduskulude 
katteks  

3 000,00 

1.9. Maadlusklubi Leo MTÜ Leo Kreinini mälestusvõistluse 
korralduskulude katteks 

1 000,00 

1.10. Niidupargi Kergejõustikuklubi MTÜ Jüri Tamm auhinnavõistlus 
Estohammer 2022 
korralduskulude katteks  

700,00 

1.11. Paikuse Korvpall MTÜ Paikuse korvpall korralduskulude 
katteks  

2 500,00 

1.12. Pärnu Auto-Motoklubi SLIK MTÜ Tehnikahuviliste noorte 
vigursõidu ürituste 
korralduskulude katteks  

400,00 

1.13. Pärnu Jahtklubi MTÜ Pärnu linna lahtiste 
meistrivõistluste sari 
avamerejahtidel 2022 
korralduskulude katteks  

1 000,00 

1.14. Pärnu Klubi Tervisesport MTÜ Meremiilijooksu korralduskulude 
katteks  

300,00 

1.15. Pärnu Maleklubi MTÜ P. Kerese mäletusturniir males 
2022 korralduskulude katteks  

1 000,00 

1.16. Selts Raeküla MTÜ VII Uhla-Rotiküla elamusjooksu 
korralduskulude katteks 

500,00 

1.17. Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜ Pärnu 38. aastajooksu 
korraldamiskulude katteks  

4 500,00 

1.18. Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜ Pärnu Rannajooks  2022 
korralduskulude katteks  

1 000,00 



1.19. Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜ Pärnumaa Võidupüha maraton 
2022 korralduskulude katteks  

1 000,00 

1.20. Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜ Luitejooks  2022 korralduskulude 
katteks  

700,00 

1.21. Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜ Pärnu Suvejooks  2022 
korralduskulude katteks  

300,00 

1.22. Spordiklubi Pärnu Ujumisklubi UCA MTÜ 9. Kahe Silla Ujumisretke 
korralduskulude katteks  

400,00 

1.23. Võimlemisklubi Rüht MTÜ Pärnu lahtised meistrivõistlused 
rühmvõimlemises 
korralduskulude katteks  

475,00 

    KOKKU 26 475,00 

6. Sporditegevuse toetuse eraldamine / korralduse muutmine 
Linnavalitsus täiendas Pärnu linnavalitsuse 31.01.2022 korraldust nr 69 „Sporditegevuse toetuse 
eraldamine“ punktiga 1.32. ja sõnastas selle järgmiselt:  

1.32.  MTÜ Korvpalliklubi Paulus 11487,00 
  

1.32.1.  Pearaha 140,00 
1.32.2.  Spordiehitiste majandamistoetus 8946,00 
1.32.3.  Treenerite tasustamise toetus 2401,00 

  
7. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele kinnisasjadele: 
1. Paikuse alev, 5680005 Teeveere tänav L1 (kinnistusraamatu registriosa number 4375806, 
katastritunnus 56801:001:1221) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektri liitumiskilbi rajamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
2. Paikuse alev, 5680005 Teeveere tänav L2 (kinnistusraamatu registriosa number 1743206, 
katastritunnus 56801:001:0533) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
3. Pärnu linn, Oja tänav T9 (kinnistusraamatu registriosa number 2878805, katastritunnus 
62507:014:0001) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektri liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
4. Papsaare küla, Pilve tee (kinnistusraamatu registriosa number 2788906, katastritunnus 
15904:003:0919) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektri liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
5. Pärnu linn, Põhja tänav (kinnistusraamatu registriosa number2665005, katastritunnus 
62510:127:0010) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektri liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
6. Pärnu linn, Kõrtsi tänav  (kinnistusraamatu registriosa number 2798905, katastritunnus 
62503:077:0040) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini, reservtoru, elektrijaotus- ja liitumiskilbi 
rajamiseks, talumiseks ja majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
7. Pärnu linn, Rehepapi tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa number 2798905, katastritunnus 
62503:077:0040) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja reservtoru rajamiseks, talumiseks ja 
majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 



8. Lemmetsa küla, 1590117 Kadaka tee L2 (kinnistusraamatu registriosa number 14854850, 
katastritunnus 62401:001:0483) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja elektri liitumiskilbi rajamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
9. Pärnu linn, Paide mnt 4a (kinnistusraamatu registriosa number 2240505, katastritunnus 
62515:001:0002) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini, elektrijaotus-ja liitumiskilbi rajamiseks, 
talumiseks ja majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
10. Pärnu linn, Mai tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa number 2244305, katastritunnus 
62513:178:0040) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses. 
8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga ja reaalkoormatise 
kustutamiseks 
Linnavalitsus andis nõusoleku Dozerland OÜ kasuks Pärnu linnas Pärlimõisa tee 13 kinnisasja koormava 
hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga summas 700 000 eurot Swedbank AS kasuks. 
Linnavalitsus andis nõusoleku Pärlimõisa tee 13 kinnisasja koormava hoonestusõiguse kolmandas jaos 
kande nr 1 „Reaalkoormatis kinnistu nr 7404750 igakordse omaniku kasuks. Hoonestusõiguse tasu 
suuruseks on kokku kogu hoonestusõiguse perioodi eest summas 59 490.- eurot vastavalt 9.01.2019 
sõlmitud lepingu punktile 4. 9.01.2019“ kustutamiseks. 
9. Hoonestusõiguse seadmine valikpakkumisel Pärnu linnas kinnisasjale Mere pst 15 
Linnavalitsus otsustas korraldada valikpakkumise Mere pst 15 kinnisasja (kinnistusraamatu registriosa nr 
20721850, katastritunnus 62401:001:2008, pindala 16 814 m2 , sihtotstarve üldkasutatav maa 95 %, 
ärimaa 5%) koormamiseks hoonestusõigusega. Hoonestusõigus seatakse 15 aastaks. 
Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on rannapiirkonna kasutushooaja pikendamiseks ja 
kasutusvõimaluste laiendamiseks kinnisasjale eelkõige rannaspordialadega (rannajalgpall, - volle, - 
tennis, -käsipall , -footvolley jmt) tegelemiseks spordirajatiste koos vajaliku inventariga (väljakud, 
statsionaarsed tribüünid jmt) ja rannaspordialasid teenindavate hoonete (kohvik-, paki-, ranna-ja 
sporditarvete hoid, tualetid, dušid, hoiukapid jmt) rajamine. Rannahooajal on lubatud teiste 
spordialadega seonduvate ühekordsete ürituste (näiteks ratsaspordivõistluste korraldamine), 
rannahooajavälisel ajal on lubatud teiste spordialadega tegelemine (näiteks liuvälja rajamine). Teiste 
spordialadega seonduvate ühekordsete ürituste läbiviimine rannahooajal, samuti teiste spordialadega 
tegelemine rannahooaja välisel ajal, on lubatud, kui need tegevused ei kahjusta rannaala maastikku ja 
kaitseväärtusi. Kinnisasjal peab rannahooajal (rannahooaja algus ja lõpp kehtestatakse Pärnu 
linnavalitsuse poolt, üldjuhul on rannahooajaks vahemik 15.05 kuni 15.09) toimuma regulaarne ja 
avalikkusele kättesaadav organiseeritud sporditegevus rannaspordialadega tegelemiseks. 
10. Sundvalduse seadmine, Ristiku tee 1a 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamiseks 
ja talumiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses kinnistule, mis asub Papsaare külas Ristiku tee 1a. 
11. Sundvalduse seadmine, Rummu 
Linnavalitsus otsustas seada Telia Eesti AS kasuks sundvalduse sidevõrgu liinirajatiste omamiseks, 
majandamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutusse andmiseks ja 
muul viisil kasutamiseks avalikes huvides sidevõrgu liinirajatise tagamise eesmärgil liinirajatise 
kaitsevööndi ulatuses kinnistule, mis asub Paikuse alevis ja kannab nime Rummu. 
12. Sundvalduse seadmine, Lavassaare, Karja 2, Pärna 1 ja 3, Raba 1b 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse järgmistele Lavassaare alevis asuvatele 
kinnistutele: 
1.Karja tn 2, 0,4 kV ja 10 kV pingega elektrimaakaabelliinide ehitamiseks ja talumiseks ning 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 
2. Pärna tn 3, 0,4 kV ja 10 kV pingega elektrimaakaabelliinide ehitamiseks ja talumiseks ning 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 
3. Pärna tn 1, 0,4 kV ja 10 kV pingega elektrimaakaabelliinide ehitamiseks ja talumiseks ning 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 



4. Raba tn 1b, 10 kV pingega elektrimaakaabelliini ehitamiseks ja talumiseks ning majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 
  
13. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja Voorimehe tn 5b asuvate katastriüksuste liitmise 
tulemusel uuele moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe järgmiselt: 
Pärnu linn, Pärnu linn, Voorimehe tn 5a; elamumaa – 100%. 
14. Põldeotsa küla, Vana-Kõrnase koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Põldeotsa külas asuva Vana-Kõrnase katastriüksuse jagamisega kolmeks 
katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele 
koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Põldeotsa küla, Vana-Kõrnase; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Põldeotsa küla, Kõrnajaama; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
3. koha-aadress: Pärnu linn, Põldeotsa küla, Metsa-Kõrna; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
  
15. Paikuse alevis Kasemaa koha-aadressi muutmine 
Linnavalitsus muutis Paikuse alevisasuva Kasemaa kinnistu koha-aadressi ja määras uueks koha-
aadressiks Pärnu linn, Paikuse alev, Raudtee tn 2. 
16. Pärnu linnas koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maade riigi omandisse 
jätmiseks 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1403, 
pindala 9222 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Ristiku tn 8; sihtotstarve: elamumaa - 70 %, üldkasutatav maa - 
20%, transpordimaa - 10%. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1237, 
pindala 3626 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Pihlaka tn 6; sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1440, 
pindala 4257 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Lille tn 39a; sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1219, 
pindala 1085 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 12a; sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1053, 
pindala 75 158 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Kauba tn 3; sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1293, 
pindala 2895 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Kirsi tn 19a; sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1423, 
pindala 3589 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Merimetsa tn 9a; sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:0972, 
pindala 25 191 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Raeküla raudtee T3; sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas asuvale riigi omandisse jäetavale (katastritunnus 62401:001:1455, 
pindala 1917 m2) maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe alljärgnevalt: 
koha-aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Raeküla raudtee T4; sihtotstarve: sihtotstarbeta maa – 100 %. 
Linnavalitsus nõustus eelpool nimetatud üheksa maaüksuse riigi omandisse jätmisega. 
17. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Karukella tee 11 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Karukella tee 11 kinnistule paariselamu  



püstitamiseks koos ehitisi teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni, side- ja 
elektrivarustuse rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peavad olema välja ehitatud detailplaneeringu 
alal moodustatud transpordimaa kinnistutel sõidu- ja kõnnitee ning mahasõidu, liikluskorraldus- ja 
ohutusvahendid, haljasalad ning muud katendid ja kinnistusisese tänavavalgustuse elektrivarustuse ja -
paigaldised ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud laste mänguväljak koos pargialaga ja samale kinnistule 
haljaspiirdega eraldatud jäätmekäitlusala. 
18. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Karukella tee 17 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Karukella tee 17 kinnistule paariselamu  
Püstitamiseks koos ehitisi teenindava kinnistusiseste veevarustuse, kanalisatsiooni, side- ja 
elektrivarustuse rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peavad olema välja ehitatud detailplaneeringu 
alal moodustatud transpordimaa kinnistutel sõidu- ja kõnnitee ning mahasõidu, liikluskorraldus- ja 
ohutusvahendid, haljasalad ning muud katendid ja kinnistusisese tänavavalgustuse elektrivarustuse ja -
paigaldised ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud laste mänguväljak koos pargialaga ja samale kinnistule 
haljaspiirdega eraldatud jäätmekäitlusala. 
  
19. Ehitusloa andmine, Lemmetsa küla, Tiidu tee 8 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Lemmetsa külas asuvale Tiidu tee 8 kinnistule abihoone 
püstitamiseks koos ehitist teenindava kinnistusiseste veevarustuse ja elektrivarustuse rajamisega. 
20. Arvamus „Kõrgharidusega noore spetsialisti toetuse väljaandmise kord“ eelnõu kohta 
Pärnu linnavalitsusele on esitatud tutvumiseks ja arvamuse andmiseks volikogu eelnõu „Kõrgharidusega 
noore spetsialisti toetuse väljaandmise kord“. Pärnu linnal on olnud erinevaid toetusmeetmeid 
kõrgharidusega noorte spetsialistide toetamiseks. Linnavalitsus toetab noori spetsialiste eesmärgiga 
tuua noori Pärnusse tööle ja elama, sidudes spetsialistid Pärnu linnas asuvate ettevõtete või asutustega. 
Toetuste maksmisel tehakse koostööd SA Pärnumaa Arenduskeskusega. Praegu kehtivat toetuste korda 
on kavas 2022. aastal ümber kujundada, et see vastaks paremini muutuva keskkonna tingimustele. 
21. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu 
linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu juurde 
Pärnu linnavalitsusele on esitatud tutvumiseks ja arvamuse andmiseks volikogu määruse eelnõu „Pärnu 
linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu linnavolikogu töökord“ muutmine“. Eelnõu kohaselt 
täpsustatakse kaugosalusega istungi ja häältelugemiskomisjoni moodustamisega seonduvat, samuti 
võimaldatakse volikogu liikmel esineda kuni üheminutilise avaldusega volikogu istungi alguses. 
Volikogu pädevuses on kehtestada oma töökord ning näha ette nõuded eelnõude menetlemisele ja 
istungi pidamisele. Linnavalitsuse hinnangul on volikogu töökorra muutmine eelnõuga kavandatavad 
kujul põhjendatud. 
  
22. Rohu tänav T5 osa võõrandamine otsustuskorras 
Linnavalitsus otsustas Rohu tn 7a omanikele otsustuskorras võõrandada kinnisasja Rohu tänav T5 
jagamisel moodustatava osa hinnaga 23 eurot võõrandatava osa ühe ruutmeetri eest.   
Kinnisasjaga Rohu tn 7a külgneb Rohu tänava tupiktänava osa, mis on välja ehitamata ja ei ole kasutuses 
avaliku tänavana ning ei ole vajalik juurdepääsuks ühelegi teisele kinnisasjale kui Rohu tn 7a. 
Tupiktänava osa jäeti munitsipaalomandisse transpordimaana põhjusel, et kui Rohu tn 7 ja Roheline tn 
24 omanikud soovivad nimetatud kinnisasju jagada, oleks tagatud juurdepääs moodustatavatele 
kinnistutele. Roheline tn 24 ja Rohu tn 7 omanikud on kinnitanud, et neil puudub kavatsus kinnisasju 
jagada ja tupiktänava osa kasutamiseks juurdepääsuteena ning neil puudub endal huvi tupiktänava osa 
omandamiseks. 
  
23. Eluruumide üürile andmine 
Linnavalitsus otsustas anda Rohu tn 119 kaks korterit kolmeks aastaks kahele inimesele üürile. 
  
22.  Pernova Hariduskeskuse ekstreemspordi hinnakirja kehtestamine 



Linnavalitsus kinnitas alates 14.02.2022 Pernova Hariduskeskuse õppekavavälise ekstreemspordi 
hinnakirja järgmiselt:  
1.1. Treeningud  

Teenuse kirjeldus Arvestusühik Teenuse 
hind Selgitus 

1.1.1 
Trenn (BMX, 
tõukeratas, rula)  

1 laps/noor 24 eurot/kuu trenni kestus 1,5 tundi / 1x nädalas 

1.1.2 
Trenn + vabasõit 1 laps/noor 35 eurot/kuu trenni kestus 1,5 tundi / 1 x nädalas 

vabasõidu kestus 3 tundi / 1 x nädalas 

1.1.3 
Trenn + klubikaart 1 laps/noor 70 eurot/kuu 

trenn 1,5 tundi/ 1x nädalas 
piiramatu juhendatud vabasõit*  
3 tundi  / 4 x nädalas 

1.1.4 
Juhendatud 
vabasõit 

1 laps/noor 46 eurot/kuu piiramatu juhendatud vabasõit*  
3 tundi / 4 x nädalas 

*vastavalt keskuse ajaplaanile 
  
1.2  Pernova ekstreemspordi vabasõidu 3 tunni piletid 
Teenuse kirjeldus Arvestusühik Teenuse hind Selgitus 
1.2.1  
Vabasõit 

1 inimene 10 eurot * Sessiooni kestus kuni 3 tundi. Hind ei 
sisalda varustuse renti 

1.2.2 
Vabasõit 
  

1 inimene 13 eurot * Sessiooni kestus 3 tundi. Hind sisaldab 
varustuse renti. 

1.2.3 
10 x vabasõidu 
kaart 

1 inimene 70 eurot * Sessiooni kestus 3 tundi ei sisalda 
varustust 

1.2.4 
10 x vabasõidu 
kaart 

1 inimene  90 eurot * Sessiooni kestus 3 tundi. Hind sisaldab 
varustust. 

* Pärnu linna õpilastele õpilaspileti alusel 50 % soodsam 
  
1.3 Pernova ekstreemspordi muud teenused 
Teenuse kirjeldus Arvestusühik Teenuse hind Selgitus 
1.3.1 
Sünnipäevapakett 
  

kuni 15 noort 150 eurot keskuse broneering 3 tundi 
raja kasutus koos varustusega 
noortetoa kasutust (toitlustus- ja 
mänguala) 

1.3.2 
Sünnipäevapakett 
juhendatud 
tegevusega 

kuni 15 noort 200 eurot keskuse broneering 3 tundi 
juhendatud tegevus rajal 1tund 
raja kasutus koos varustusega 
noortetoa kasutust (toitlustus- 
ja  mänguala) 

1.3.3 
Grupikülastus  
*hinnapakkumise 
alusel 

1 inimene vastavalt 
kalkulatsioonile, 
kuid mitte vähem 
kui 8 eurot 

keskuse broneering kuni 3 tundi kuni 
24 inimesele  
raja kasutus koos varustusega 
juhendatud tegevus rajal 1 tund“ 

Punktis 1.3 toodud teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu. Müügi eesmärgil ostetud kaupade 
edasimüügil lisandub juurdehindlus 10–50% ja käibemaks.  



Edasimüüdava kauba juurdehindluse määra kehtestab Pernova Hariduskeskuse direktor. 
  
23. Noortekeskustele tegevustoetuste eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada Pärnu linnas tegutsevatele noortekeskustele tegevustoetust järgmiselt: 

Jrk.nr Juriidiline isik Summa eurodes 
1.1. MTÜ Selts Raeküla 19 815  
1.2. MTÜ Pärnumaa Noorsootöö Keskus 145 494,50 
1.3. MTÜ Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe 73 725 

  
  
  
 


