
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 10. detsembri 2018 istungist 
 
1. Valimisjaoskondade moodustamine 
Vastavalt linnavalitsuse otsusele moodustatakse Pärnu linnas 17 valimisjaoskonda. 
 
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised: 
- valimisjaoskond nr 1 - J. V. Jannseni tn 39, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 2 - Tallinna mnt 40a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 3 - Roheline tn 1b, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 4 - Raba tn 3, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 5 - Liblika tn 1a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 6 - Kooli tn 13, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 7 - Pikk tn 13, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 8 - A. H. Tammsaare pst 10b, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 9 - Metsa tn 10, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 10 - Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 11 - Lembitu tn 1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 12 - Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 13 - Haapsalu mnt 43, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 14 - esimesel ja teisel eelhääletamise päeval ja valimispäeval Aisa tee 2, Jõõpre küla, 
Pärnu linn, Pärnu maakond; kolmandal eelhääletamise päeval Võidu tn 1, Lavassaare alev, Pärnu linn, 
Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 15 - Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 16 - Lindi rahvamaja, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- valimisjaoskond nr 17 - Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond. 
 
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist: 
- valimisjaoskond nr 7; 
- valimisjaoskond nr 10; 
- valimisjaoskond nr 12; 
- valimisjaoskond nr 13; 
- valimisjaoskond nr 17. 

Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, 
haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 14. 
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Pärnu linna täpsusega, saavad hääletada 
valimisjaoskonnas nr 7. 
 
2. Hooldajatoetuse määramine 
Otsustati määrata hooldajatoetus 30 eurot isiku hooldamise eest alates 01.12.2018. 

3. Hooldajatoetuse maksmise pikendamine 
Otsustati jätkata hooldajatoetuse maksmist summas 30 eurot alates 01.12.2018 kuni 05.05.2022. 
 
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine 
Otsustati eraldada huvihariduse ja huvitegevuse toetust LTT õppevahendite soetamiseks järgmiselt: 

Taotleja Õppevahendid Eraldatav 

summa 

eurodes 

Pärnu Kunstide Maja digitaalne graafikalaud, savivalts 1077 

Pärnu Muusikakool luuper, digipult, võimendi 700 



Pernova Hariduskeskus digitaalse aktiivõppe vahendid, 

puutööringi märgpuidu treimise 

vahendid 

6454 

SA Pärnu Vabahariduskeskus helitehnika ringi vahendid: arvuti, 

muusikasalvestusprogramm, helikaart, 

stuudiomonitor, kaablid, mikrofonid 

jm tarvikud 

2592 

Kokku 10823 

 
Eraldati huvihariduse ja huvitegevuse toetust õppevahendite soetamiseks järgmiselt: 

Taotleja Õppevahendid Eraldatav 

summa 

eurodes 

MTÜ Pärnu Vibuklubi Meelis vibuõlad 400 

MTÜ Studio Happy Dancers Air Track õhkrada 300 

MTÜ Pärnu Vabakooli Selts klaveritool 130 

MTÜ Niidupargi Kergejõustikuklubi hüppeteivas Spirit 728 

MTÜ Võimlemisklubi Rüht võimlemisvaip, akrobaatika volditav 

kaldmatt 

1316 

Endla Murd Stuudio OÜ mikrofonid 258 

MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate 

Ühendus 

karmoška 490 

MTÜ Pärnu Lauatenniseklubi Vint-90 reketid ja reketikummid 200 

MTÜ Judoklubi Samurai tatami matid 1800 

MTÜ Vasilisa mikrofonid 128 

MTÜ Kooli Tänava Koolituskeskus mikrofonid 220 

MTÜ Pärnu Sulgpalliklubi reketid 276 

MTÜ Orienteerumisklubi West orienteerumiskaart 480 

SA Vabahariduskeskus ukuleled 400 

MTÜ Suusaklubi Jõulu 1 paar suuski klambrite ja keppidga 250 

MTÜ Ligrid tantsupõranda kate 1154 

MTÜ Pärnu Jahtklubi Zoom 8 purjekas 2000 

MTÜ Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus pallid 450 

MTÜ Pärnu Vanalinna Spordiklubi abiraamid uisutama õppimiseks,  380 

MTÜ Pärnu Tennisekool minitennise konstruktsioon 408 

MTÜ Pärnu Ingerisoomlaste 

Kultuuriselts 

12-keelne väikekannel kotiga 205 

MTÜ Huvikool ModeRato ukuleled 200 

Pärnu Spordikool ujumise õppevahendid 790 

Kokku 12963 

 
5. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele moodustati ja kinnitati Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide 
hoolekogude koosseisud. 

6. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kinnitati koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud. 



7. Spordiprojektide ekspertkomisjon  
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kinnitati spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni koosseis 
alljärgnevalt:  
Esimees:  
Marko Šorin                       - Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea 
 
Liikmed:  
Enn Hallik                            - Pärnu Spordiliidu juhatuse liige 
Priit Neeme                       - Pärnumaa Spordiveteranide Koondise juhatuse liige 
Vahur Mäe                        - Pärnu linnavolikogu liige 
Kaido Juurik                       - Pärnu Spordiseltsi Kalev juhatuse liige 
Roland Šimanis                 - Paikuse osavalla esindaja 
Ene Saagpakk                   - Pärnumaa Koolispordi juhataja 
Tiit Aasma                          - Pärnu Spordikooli direktor 
Anu Peterson                   - Tõstamaa osavalla esindaja 
Peep Tarre                         - Audru osavalla esindaja 
Pärnu linna Noortekogu  esindaja 
 
8. Pärnu Keskraamatukogu nõukogu moodustamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele moodustati Pärnu Keskraamatukogu nõukogu alljärgnevas 
koosseisus: 
 

Andrus Haugas - Pärnu Linnavalitsuse esindaja 

Tatjana Gussarova - Pärnu Linnavolikogu esindaja 

Heli Kallasmaa - koostööpartnerite esindaja 

Gerli Lehemets - Pärnu Keskraamatukogu esindaja 

Jana Malõh - Pärnu maakonna omavalitsuste esindaja 

Kaupo Meiel  - lugejate esindaja 

 
9. Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kehtestati Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse poolt korraldatavate 
ürituste piletihindadeks  3 kuni 20 eurot. 
 
10. Riigihanke „Pärnus Kuuse tn 6 spordiväljaku ja Ranna pst 4 parkla projekteerimine“ pakkumuste 
vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine  
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele tunnistati riigihanke „Pärnus Kuuse tn 6 spordiväljaku ja Ranna pst 
4 parkla projekteerimine“  hankemenetlusel vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused: 
- ViaVelo Inseneribüroo OÜ; 
- KLM Projekt OÜ; 
- Roadplan OÜ; 
- Infragate Eesti AS 

Linnavalitsus tunnistas edukaks ja kvalifitseeris pakkuja ViaVelo Inseneribüroo OÜ esitatud pakkumuse 
maksumusega 50 136,00 € koos käibemaksuga. 
 
11. Riigihanke “ Audru teede talvine hooldus 2018-2022” pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste 
vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele tunnistada riigihanke “Audru teede talvine hooldus 2018-2022” 
hankemenetlusel vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused: 
- Jaanus Oja; 
- Manitec OÜ; 



- OÜ Mütsi Talu; 
- Põldeotsa osaühing; 
- Sven Ende 
 
Otsustati tagasi lükata Põhara Agro OÜ pakkumus, kuna pakkumuse maksumus ei olnud esitatud 
nõuetekohaselt ja pakkuja ei esitanud tähtajaks hankija nõutud selgitusi. 
 
Linnavalitsus tunnistas edukaks ja kvalifitseeris pakkumised: 
- Osa 1 Jaanus Oja esitatud pakkumus maksumusega 50,- eurot ilma käibemaksuta;  
- Osa 3 Manitec OÜ esitatud pakkumus maksumusega 68,- eurot ilma käibemaksuta;  
- Osa 4 OÜ Mütsi Talu esitatud pakkumus maksumusega 50,00 eurot ilma käibemaksuta; 
- Osa 5 Põldeotsa osaühing esitatud pakkumus maksumusega 41,00 eurot ilma käibemaksuta; 
- Osa 6 Sven Ende esitatud pakkumus maksumusega 45,- eurot ilma käibemaksuta; 
- Osa 7 Manitec OÜ esitatud pakkumus maksumusega 68,- eurot ilma käibemaksuta; 
- Osa 8 Manitec OÜ esitatud pakkumus maksumusega 72,- eurot ilma käibemaksuta. 
 
12. Tasuta parkimislubade andmine 
Otsustati anda Pärnu Linnaorkestrile üks mootorsõiduki numbrimärgiga 889 TKR parkimisluba Uus 
tn.4/Nikolai tn. 3 piirkonnas parkimiseks tähtajaga üks aasta alates parkimisloa väljastamisest. 
 
13. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine 
Otsustati kinnitada kampaania “Värvid Linna!” tulemused ja maksta välja kuluhüvitised. 
 
14. Ehitusloa andmine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Sarapiku tn 5 kinnistule (katastritunnus 62516:064:0046) 
elamu abihoone - garaaži püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku elektrivarustuse 
rajamisega. 
 
15. Ehitusloa andmine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Kastani põik 14 (katastritunnus 62501:001:0302) 
kinnistule  üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reo- ja 
sademevee-kanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
16. Ehitusloa andmine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Rähni tn 13 kinnistule (katastritunnus 62511:074:0005) kahe 
korterelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni, kaugkütte ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
17. Ehitusloa andmine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Kreegi tn 2 kinnistule (katastritunnus 62504:060:1300) 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
18. Ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Papsaare küla, Kullimänniku tee 7 kinnistule (katastritunnus 
15904:003:1223) üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
19. Kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine 
Otsustati algatada Pärnu linnas, Tallinna mnt 91, 91y ja Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu 
koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kinnistute ümberkruntimine, selgitada välja 



kruntidele sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused 
ning haljastus- ja parkimislahendus. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. 
 
20. Koha-aadresside määramine 
Otsustati muuta Pärnu linnas, Pärnu linn, Riia mnt 71 // 73 (katastritunnus 62511:065:0430, kinnistu 
registriosa nr 10105) maaüksuse koha-aadress paralleelaadressiks ning määrata hoonetele koha-
aadressid järgmiselt: 
- uus maaüksuse koha-aadress Liiva tn 17 // Riia mnt 71 // 73; 
- korterelamu-kohvik (ehitisregistrikood 103043700) unikaalaadress Riia mnt 71; 
- ärihoone (ehitisregistrikood 121261253) unikaalaadress Riia mnt 73; 
- korterelamu (ehitisregistrikood 121259132) unikaalaadress Liiva tn 17; 
- abihoone (ehitisregistrikood 121262277) unikaalaadress Liiva tn 17/1. 
 
21. Jõulukaunistuste konkursi väljakuulutamine 
Kuulutati välja 2018. aasta jõulukaunistuste konkurss. Hindamine toimub neljas kategooriates: 
• kaunim kaupluse vaateaken 
• parim eramaja 
• parim korterelamu 
• parim ettevõte (k.a koolid ja lasteaiad) 
 
Jõulukaunistusi hindab Pärnu linnavalitsuse poolt moodustatud konkursi komisjon koosseisus: 
esimees:             abilinnapea  
liikmed:               avalike suhete teenistuse juhataja 

linnaaednik 
linnakujunduse spetsialist 
kultuuritöö toimetaja 

 
22. Eluruumide üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta eluruumid asukohaga Pärnu linn, Seliste küla, Risti  
-   krt 1 üldpinnaga 43,5 m2  
-   krt.3 üldpinnaga 43,5 m2  
-   krt.4 üldpinnaga 42,5 m2  
-   krt.7 üldpinnaga 42,5 m2 
-   krt.8 üldpinnaga 42,1 m2. 
 
23. Nõusoleku andmine kinnisasja Raba tänav T1 koormamiseks isikliku kasutusõigusega 
Otsustati anda nõusolek osaühingule Pärnu Päikesepark 1 (registrikood 14494632), Pärnu Päikesepark 2 
(registrikood 14497659), Pärnu Päikesepark 3 (registrikood 14497843) ja Pärnu Päikesepark 4 
(registrikood 14507984) elektriliitumiseks alajaama ehitamiseks ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse 
seadmiseks Pärnu linna omandis oleva kinnisasja Raba tänav T1  (kinnistusregistriosa nr 2303305 
katastritunnus 62504:062:0022, pindala 372 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , 
isikliku kasutusõigusala suurus vastavalt 20 m 2 ).  
 
24. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks  
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse 
seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele: 
-  Püssi tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 72611450, katastritunnus 62501:001:0751, pindala 2174 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 77 m2) 0,4 kV pingega 
õhukaabelliini, elektriliitumiskilbi ja mastitõmmitsa paigaldamiseks; 
-  Püssi tänav T4 (kinnistusregistriosa nr 7559350, katastritunnus 62501:001:0753, pindala 2508 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 72 m2) 0,4 kV pingega 
õhukaabelliini ja mastitõmmitsa paigaldamiseks.  



 
25. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks  
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse 
seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele: 
-  Suur-Sepa tänav  T4  (kinnistusregistriosa nr 2112150, katastritunnus 62501:001:0206, pindala 2249 
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 24 m2) madalpinge 
elektrimaakaabelliini paigaldamiseks; 
-  Karja tänav  T3  (kinnistusregistriosa nr 7291550, katastritunnus 62501:001:0734, pindala 5126 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 5 m2) madalpinge 
elektrimaakaabelliini paigaldamiseks; 
-  Karja tänav  T4  (kinnistusregistriosa nr 7265750, katastritunnus 62501:001:0735, pindala 2843 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 157 m2) madalpinge 
elektrimaakaabelliini paigaldamiseks; 
- Hõbe tänav  (kinnistusregistriosa nr 421050, katastritunnus 62501:001:0100, pindala 1688 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , kasutusala 61 m 2 ); madalpinge elektrimaakaabelliini 
ja mastitoe paigaldamiseks; 
- Karja tänav  T6  (kinnistusregistriosa nr 7559750, katastritunnus 62501:001:0737, pindala 3898 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 625 m2) madalpinge 
elektrimaakaabelliini ning jaotus-ja liitumiskappide paigaldamiseks; 
- Karja tänav  T7  (kinnistusregistriosa nr 7274550, katastritunnus 62501:001:0738, pindala 4522 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 545 m2) madalpinge 
elektrimaakaabelliini ning jaotus-ja liitumiskappide paigaldamiseks; 
- Karja tänav  T9  (kinnistusregistriosa nr 7278550, katastritunnus 62501:001:0836, pindala 2288 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 392 m2) madalpinge 
elektrimaakaabelliini ning jaotus-ja liitumiskappide paigaldamiseks; 
- Karjamaa tänav  T5  (kinnistusregistriosa nr 2859405, katastritunnus 62511:059:0007, pindala 1622 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 14 m2) madalpinge 
elektrimaakaabelliini ning jaotuskapi paigaldamiseks; 
- Anton Hansen Tammsaare puiestee  T8  (kinnistusregistriosa nr 8204450, katastritunnus 
62513:050:0010, pindala 13496 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku 
kasutusõigusala suurus 82 m2) madalpinge elektrimaakaabelliini paigaldamiseks. 
 
26. Linnavalitsuse 03.02.2014 korralduse nr 70 muutmine 
Otsustati täiendada Pärnu Linnavalitsuse 03. veebruari 2014. a korraldust nr 70 „Linnavara valdusesse 
andmine“ alljärgnevas sõnastuses: 
- Anda alates 01. jaanuarist 2019 Pärnu Õppenõustamiskeskuse valdusesse täiendavalt Pärnu linnas 
Metsa tn 1 asuvas hoones paiknevad ruumid üldpinnaga 26,8 m2. 
 
27. Raieloa andmise kord 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada raieloa andmise kord. 

28. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga  
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu lubada Pärnu Linnavalitsusel osaleda partnerina koostööprojektis 
„Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk 
management and use reduction of chemical products in their cities“. 

29. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste  
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu täpsustada Pärnu Linnavolikogu 18.06.1998 otsusega nr 29 
kehtestatud Savi tn, Kase tn ja Niidu tn vahelise ala detailplaneeringu hoonestusskeemi selliselt, et 
suurendada detailplaneeringuga Savi tn 44 kinnistule määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses 
vastavalt lisatud asendiskeemile tingimusel, et trassivaldajad on ehitusprojekti menetlemise käigus 
nõustunud projektis näidatud lahendusega ja on sõlminud kinnistu omanikuga asjakohased kokkulepped 



trasside kaitsevööndis järelevalve teostamise kohta. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata 
kujul. 
 
30. Kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu tunnistada Audru Vallavalitsuse 7. novembri 2002 korraldusega 
nr 16 kehtestatud Papsaare küla Leevälja I kinnistu detailplaneering kehtetuks. 
 
31. Audru Vallavolikogu 12.11.2015 määruse nr 23 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja 
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine" muutmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu Audru Vallavolikogu 12. novembri 2015 määrust nr 23 
"Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja rahastamisel vanemate poolt kaetava osa 
kehtestamine" muudetakse ja § 2 tunnistatakse kehtetuks. 
 
32. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kinnitada Pärnu linna munitsipaallasteaedade 
teeninduspiirkonnaks Pärnu linna haldusterritoorium. 
Kehtetuks tunnistatakse: 
- Pärnu Linnavolikogu 16. septembri 1999 otsus nr 65 “ Lasteaedade teeninduspiirkonna kinnitamine“; 
- Paikuse Vallavolikogu 22. septembri 1999 otsus nr 28 „Paikuse Lasteaia Mesimumm 
teeninduspiirkonna ja vanemate poolt kaetava osamäära kinnitamine“; 
- Paikuse Vallavolikogu 15. juuni 2015 otsus nr 22 „Seljametsa Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine“. 
 
33. Audiitori määramine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu määrata Pärnu linna 2018. kuni 2021. aasta konsolideeritud 
majandusaasta aastaaruannete audiitorkontrolli läbiviijaks Audiitorbüroo ELSS OÜ. 

34. Reservfondi vahendite kasutamise kord 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada reservfondi vahendite kasutamise kord. 
 
35. Pärnu linna 2019. aasta eelarve (II lugemine) 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Pärnu linna 2019. aasta eelarve. 
 

 


