1.Toetuse eraldamine
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜle Eassalu-Neitsi Külaselts 280 eurot seeniorsportlaste Valdi Killingu
ja Malle Tikko Serbias 06.11.2019 toimunud sangpommi tõstmise maailmameistrivõistluste osalemise
kulude katteks.
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide
põhikooliklassides 2019/2020 õppeaastaks
Linnavalitsus kehtestas 2019/2020 õppeaastaks Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide klassides
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ettenähtud piirnormist suuremad klassi täitumuse piirnormid:
Kool

1.1 Paikuse Põhikool

1.2 Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

1.3 Pärnu Mai Kool

1.4 Pärnu Rääma Põhikool

Klass

Klassi täitumuse piirnorm

2 a, b, c

25 õpilast

3b

25 õpilast

3c

26 õpilast

7b

26 õpilast

2s

29 õpilast

2c

26 õpilast

3 s, c

26 õpilast

4s

27 õpilast

4c

26 õpilast

5s

25 õpilast

5c

26 õpilast

6s

26 õpilast

6c

27 õpilast

7c

27 õpilast

9s

26 õpilast

9c

25 õpilast

1a

28 õpilast

1b

26 õpilast

3b

28 õpilast

3c

25 õpilast

4a

26 õpilast

4c

25 õpilast

5d

27 õpilast

6a

25 õpilast

6c

26 õpilast

6d

28 õpilast

7a

26 õpilast

8c

26 õpilast

8d

27 õpilast

1 a, b

27 õpilast

2a

25 õpilast

4c

25 õpilast

1.5 Pärnu Tammsaare Kool

1.6 Pärnu Vanalinna Põhikool

1.7 Pärnu Ülejõe Põhikool

2a

26 õpilast

5a

29 õpilast

6a

27 õpilast

8a

27 õpilast

9k

27 õpilast

1 a, b

25 õpilast

2a

28 õpilast

2b

29 õpilast

3 a, b

27 õpilast

4a

25 õpilast

4 b, c

27 õpilast

5 a, b

26 õpilast

6 a, b

27 õpilast

7 a, b

26 õpilast

8 a, b

27 õpilast

1 a, b, d

26 õpilast

2a

26 õpilast

2d

25 õpilast

3a

26 õpilast

3 b, d

25 õpilast

4b

25 õpilast

5b

26 õpilast

5e

8 õpilast

6a

25 õpilast

7c

25 õpilast

8a

25 õpilast

8b

26 õpilast

9c

25 õpilast

3. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine
Linnavalitsus otsustas eraldada huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetust:
Jrk
Taotleja
Võistlus, konkurss, laager

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

MTÜ Pärnu Motoclub
MTÜ Pärnu Spordiselts Kalev
MTÜ Tantsu ja Spordiklubi MM13
MTÜ MMAces

MTÜ Võimlemisklubi Rüht
MTÜ Pärnu Taekwondo Klubi

Euroopa rahvuste motokrossi võistlused
Cyclokross etapid Belgias ja Hollandis
IDO European disco dance championships
Carelia Fight 15
WADF World Dance Championchips,
rühmvõimlemise võitlused Slonny Cup,
Harrastusvõimlemise festival-võistlus
"Värskete meretuulte linn"
Maailma Karikavõistlused taekwondos

Eraldatav
summa
eurodes
300
300
900
100

1515
420

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14

1.15
1.16

MTÜ Team64
MTÜ Spordiklubi DO-JANG
MTÜ Spordiklubi Pärnu Ujumisklubi
Uca
MTÜ Studio Happy Dancers

MTÜ Suusaklubi "Jõulu"
SA Pärnu Vabahariduskeskus
MTÜ JK Vaprus

Endla Murd Stuudio OÜ
MTÜ Pärnu Jahtklubi
MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit

1.17

Pärnu Spordikool
1.18

1.19
1.20

MTÜ HC Pärnu/Paikuse MTÜ
MTÜ Maadlusklubi Leo
MTÜ Pärnu Tennisekool

1.21
1.22
1.23
1.24
Kokku

MTÜ Pärnu Jalgpalliklubi
Pernova Hariduskeskus
MTÜ Vertical Fitness Dance Studio
MTÜ Castor Squash

Alpe Adria sarja 5. etapp
Maailma Karikavõistlused taekwondos

150
140

Ujumislaager Calellas
Europestage Baltic 2019
Õppe-treeninglaager Vuokattis
suusatunnelis, õppe-treeninglaager Levil,
Eesti Noorte MV 4 etappi ja vabariiklik
noortesari 5 etappi
Lauluragin 2019
Eesti MV U12 I, U12 II, U13 I, U13 II, U16
Laulukonkurss"Amber Voice",
laulukonkurss "Slavsja, Otetšestvo",
Festival-konkurss "Riga Symphony 2019"
32nd Optimist team Cup Berlin/Wannsee
Treeninglaager haavlilaskmise olümpia
skeet harjutuses
Euroopa Tütarlaste Korvpalliliiga U17 I
etapp, 2019 ITTF World Junior Circuit
lauatennise turniir, Eesti naiste MV
võrkpallis I liiga
Eesti karikavõistlused käsipallis noormehed
PC, PD2, neiud TB, TC, Eestimaa Spordiliit
Jõud MV noormeeste käsipallis
Prague Wrestling Open
Vabariiklik laste ja noorte tennise turniir
"Lapsed võistlema"
Eesti MV jalgpallis U11, U11 (II), U12, U13,
U14, U-15(T), U16, PJK duubelvõistkond
Robotex
2-nd International Air Athletics
Championships
Squashi Eesti ja välisvõistlused

500
377

1250
80
800

940
750
150

1500

600
300
300
1000
295
175
300
13142

4. Riigihanke „Seadmete ja sisustuse ning õppe- ja abivahendite ostmine HEV õpilaste
integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuste vastavaks ja
edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata
jätmine
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Seadmete ja sisustuse ning õppe- ja
abivahendite ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“. Hange oli jaotatud
osadeks:
Osa 1 - Mööbel;
Osa 2 - Tehnilised vahendid;
Osa 3 - CNC tehnoloogia klass;
Osa 4 - Mängud, abivahendid, spordivahendid;
Osa 5 – Trükised.
Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks 25.10.2019, esitasid pakkumused järgmised
pakkujad:

1) Kitman Thulema AS hankeosale 1;
2) AS INEST MARKET hankeosale 1;
3) Digistep OÜ hankeosale 2;
4) A&T Trading OÜ hankeosale 4;
5) Timesmith OÜ hankeosale 4.
Osadele 3 ja 5 ei esitatud ühtegi pakkumust.
Linnavalitsus otsustas tunnistada kõigile riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks
Kitman Thulema AS, AS INEST MARKET, Digistep OÜ, A&T Trading OÜ ja Timesmith OÜ pakkumused.
Linnavalitsus lükkas tagasi Digistep OÜ pakkumuse, sest selle maksumus ületas hankelepingu eeldatavat
maksumust.
Linnavalitsus tunnistas edukaks madalaima hinnaga pakkumused:
Osas 1 Kitman Thulema AS pakkumus maksumusega 54 264,53 eurot ilma käibemaksuta, 65 117,436
eurot koos käibemaksuga;
Osas 4 A&T Trading OÜ pakkumuse maksumusega 18 502,33 eurot ilma käibemaksuta, 22 202,796 eurot
koos käibemaksuga.
Linnavalitsus jättis hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujad Kitman
Thulema AS ja A&T Trading OÜ hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna kontrollimisel ei tuvastatud ühtki
alust nende hankemenetlusest kõrvaldamiseks.
Linnavalitsus kvalifitseeris hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujad, kuna
kvalifitseerimistingimusi ei ole pakkujatele esitatud, mistõttu puudub alus kvalifitseerimata jätmiseks.
Linnavalitsus volitas haridusosakonna juhatajat sõlmima riigihanke alusdokumentide alusel
hankelepingud:
Osas 1 Kitman Thulema AS;
Osas 4 A&T Trading OÜ.
5. Riigihanke „Fiiberoptilise laivõrgu rent” pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks
tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Fiiberoptilise laivõrgu rent“.
Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks 06.11.2019 esitasid pakkumuse Telia Eesti AS ja
Digistep OÜ.
Linnavalitsus tunnistas mõlemad pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele
vastavaks.
Linnavalitsus tunnistas edukaks Telia Eesti AS pakkumuse maksumusega (ühe ühenduse kuumaksumus)
100,00 (ükssada) eurot ilma käibemaksuta, mis oli madalaima hinnaga pakkumus
Linnavalitsus jättis hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja Telia Eesti AS
hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna kontrollimisel ei ole tuvastatud ühtki alust tema
hankemenetlusest kõrvaldamiseks.
Linnavalitsus kvalifitseeris hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja Telia
Eesti AS, kuna tema kvalifikatsioon vastab riigihanke alusdokumentides sätestatule.
Linnavalitsus volitas linnasekretäri sõlmima Telia Eesti AS-iga hankelepingu riigihanke alusdokumentide
alusel.
6. OÜ Paikre Nõukogu liikme nimetamine
Linnavalitsus nimetas OÜ Paikre nõukogu liikmeks viieks aastaks Teet Kursi (Kurs).
7. Nõusoleku andmine kinnisasjade reaalservituudiga koormamiseks kinnisasja Aida tn 10 kasuks
Kinnisasjade Pärnu linn, Aida tn 10, Lai tn 11 ja Lai tn 7 koormava hoonestusõiguse omanikud kuuluvad
osaühing Port Artur Gruppi. Omanike soov on ühendada nimetatud kinnisasjad ühtsete insenertehniliste
kommunikatsioonidega, et tagada kinnisasjadel olemasolevate kui ka ehitatavate hoonete sünkroonne
toimimine ja sujuv kasutus. Kinnisasjal Lai tn 11 asuv kaubanduskeskus ja Lai tn 7 asuv parkimismaja
(parkimismaja üleehitus asub kinnisasjal Lai tänav T2, reaalservituut seatud notariaalaktiga 18.10.2012)
on juba ühendatud ühtsesesse elektri- ja sidekaablite süsteemi. Kommunikatsioonide ehitamiseks seati

Lai tn 11 omanike OÜ Triple Invest ja OÜ Albertus kasuks tasuline isiklik kasutusõigus linnale kuuluvatele
kinnisasjadele Lai tänav T1 ja T2 (notariaalakt 03.07.2013 nr 823).
Kinnisasjale Aida tn 10 ehitatava elu- ja ärihoone elektri- ja sidekaablid ning magistraaltorustikud
soovitakse ühendada Lai tn 7 parkimismaja ja Lai tn 7 kasuks seatud reaalservituudi alal Lai tänav T2
(parkimismaja ramp) asuvate insenertehniliste kommunikatsioonidega. Insenertehnilised
kommunikatsioonid paigaldatakse Lai tänav T2 asuva parkimismaja rambi I korruse ja Lai tn 7 kinnisasjal
hoonestusõiguse alusel püstitatud parkimismaja I korruse lae alla ja parkimismaja olemasolevasse šahti,
mis ulatub läbi parkimismaja viie korruse.
Insenertehniliste kommunikatsioonide ehitamiseks kinnisasjale Aida tn 10 on vajalik koormata
reaalservituudiga Pärnu linnale kuuluv kinnisasi Lai tänav T2 ja Lai tn 7 koormav hoonestusõigus, kuna
rajatavad insenertehnilised kommunikatsioonid saavad eksisteerida ainult koos hoonestusõiguse alusel
rajatud hoonega (parkimismajaga). Hoonestusõiguse koormamiseks piiratud asjaõigustega peab olema
hoonestajal kinnistu omaniku ehk Pärnu linna nõusolek, mis anti käesoleva korraldusega. Lai tänav T2
reaalservituudiga koormatav ala kattub juba olemasoleva Lai tn 7 kinnisasja kasuks seatud
üleehitusservituudi alaga, mistõttu on vajalik Aida tn 10 omanikul OÜ Moris Consulting taotleda Lai tn 7
hoonestaja kui ka teiste Lai tänav T2 piiaratud asjaõigusi omavatelt isikutelt nõusolek reaalservituudi
seadmiseks.
Reaalservituut seatakse tähtajaga 03.08.2046, so hoonestusõiguse lõppemiseni kaaskoormataval
kinnisasjal Lai tn 7. Kuna Lai tänav T2 seatav reaalservituudi ala kattub Lai tn 7 kasuks seatud
servituudialaga, on põhjendatud seada reaalservituut tasuta.
Linnavalitsus otsustas anda nõusoleku Pärnu linna omandis oleva kinnisasja Lai tn 7 koormava
hoonestusõiguse koormamiseks reaalservituudiga kinnisasja Aida tn 10 kasuks insenertehniliste
kommunikatsioonide ehitamiseks ja majandamiseks.
Linnavalitsus otsustas anda nõusoleku kinnisaja Lai tänav T2 koormamiseks reaalservituudiga
insenertehniliste kommunikatsioonide ehitamiseks Aida tn 10 kinnistu kasuks alljärgnevatel tingimustel:
1. reaalservituudi ala on toodud asendiplaanil;
2.reaalservituut seatakse tasuta ja tähtajaga 03.08.2046;
3. insenertehniliste kommunikatsioonide ehitamise eelduseks on, et kõik teenival kinnisasjal piiratud
asjaõigusi omavad isikud annavad nõusoleku reaalservituudi seadmiseks;
4. insenertehniliste kommunikatsioonide ehitamine ja majandamine ei tohi häirida teiste piiratud
asjaõiguste omajate servituudi teostamise õigusi;
5. reaalservituudiga koormaja peab hüvitama kolmandatele isikutele, sealhulgas teenival kinnisasjal
piiratud asjaõigusi omavatele isikutele insenertehniliste kommunikatsioonide ehitamisel ja
majandamisel tekitatud kahju;
6. reaalservituudiga koormaja peab nõustuma teeniva kinnisasja koormamisega piiratud asjaõigustega
ilma selle eest tasu nõudmata.
8. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Akadeemia 5)
Linnavalitsus otsustas anda kuni 30. novembrini 2024 HUUB MTÜ kasutusse Pärnu linnas Akadeemia 5
asuvas hoones paiknevad ruumid üldpinnaga 267,9 m2.
MTÜ HUUB kavandab Pärnu kesklinna noortekeskust, mille tegevuse eesmärk on laiendada noorsootöös
osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse. Keskus erineb olemasolevaist
noortekeskustest sisu poolest, luues Pärnu noortele lisaväärtuse. Innovaatilisus seisneb metoodikates ja
töömudelis, mida uues keskuses kasutatakse. Keskusest saab unikaalne kompetentsikeskus tänu
tugivõrgustikule ja noorelt noorele põhimõttel toimivale mentorlusele, mille abil arenevad noorte
koostööoskused ja ettevõtlikkus ning kujunevad aktiivsed eluhoiakud. Tegemist on avatud
noortekeskusega, kuhu sissepääs on noortele tasuta.
9. Audru Vallavalitsuse 05.10.2017 korralduse nr 315 " Audru valla kohalike teede nimekirja
kinnitamine" muutmine
Linnavalitsus muutis Audru vallavalitsuse 05.10.2017 korralduse nr 315 „Audru valla kohalike teede
nimekirja kinnitamine“ punkti 1, täiendades kohalike teede nimekirja alljärgnevalt:

Tee
1591128
1591149
1591150
1591156
1591157
1591158
1591159
1591189
1591190
1591191
1591192
1591193
1591194
1591195
1591196
1591209
1591211
1591212

Nimi
Kotka tee
Kullimänniku tee
Kullimänniku tee
Lõvi ühendustee
Lõvisüda ühendustee
Lõvisüda tee
Lõvisüda tee
Lõvi tee
Lõvikäpa ühendustee
Lõvisüda ühendustee
Lõvi tee
Lõvi tee
Lõvikäpa ühendustee
Lõvikäpa ühendustee
Lõvilõua ühendustee
Välja tee
Vahe ühendustee
Madisemere tee

Pikkus
204
577
506
48
34
382
46
434
22
18
111
23
20
22
22
124
25
205

10. Maie Kais Projekt OÜ vaide lahendamine
Pärnu linnavalitsuse 29.08.2019 haldusakti nr 1912994/01081 alusel kanti ehitisregistrisse ehitusteatis
nr 1911291/09129. Ehitusteatise kooskõlastas muinsuskaitseamet tingimustega, et enne tööde algust
tuleb esitada tööde loa taotlus ja tööprojekt ning tagada muinsuskaitseline järelevalve.
25.septembril 2019 esitas Maie Kais Projekt OÜ vaide haldusaktile nr 1912994/01081 ehitusteatis Karja
tn 1/1 Pärnu linn muinsuskaitseameti kooskõlastus 29.08.2019 nr 35802. Vaie oli adresseeritud
muinsuskaitseametile ja Pärnu linnavalitsusele.
Vaide esitaja on seisukohal, et tööprojekti koostamiseks vajaliku info saamine eeldab konstruktsioonide
avamist, mis ei ole enne ehitust otstarbekas ega mõistlik. Vaide esitaja palub tühistada
muinsuskaitseameti kooskõlastuse 29.08.2019 nr 35802 tingimuses 1 tööprojekti esitamise nõude.
Muinsuskaitseamet on 04.11.2019 teinud asjas vaideotsuse nr 1.1-7/2494-4, millega otsustati vaie
osaliselt rahuldada ja muuta lisatingimuse „Enne tööde algust esitada tööde loa taotlus ja tööprojekt.“
sõnastus järgmiselt: „Enne tööde algust esitada kooskõlastamiseks põhiprojekt.“
Lähtuvalt Muinsuskaitseameti 04.11.2019 vaideotsusest nr 1.1-7/2494-4 ja haldusmenetluse seaduse
§ 85 punkti 2 alusel otsustas linnavalitsus rahuldada Maie Kais Projekt OÜ vaie haldusakti nr
1912994/01081 muinsuskaitseameti 29.08.2019 kõrvaltingimuse osas ja korraldada muinsuskaitseameti
04.11.2019 vaideotsuses nr 1.1-7/2494-4 toodud tingimuse esitamine ehitisregistrisse.
11. A.H.Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Pärnu linnavalitsuse 7. oktoobri 2013 korraldusega nr 447 algatati A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu
detailplaneering ülesandega selgitada välja krundile võimalik ehitusõigus, et kavandada Strand SPA &
Konverentsihotellile juurdeehitust, eesmärgiga parandada aastaringselt turismiteenuse pakkumisel
majutusettevõtte tugiteenuste kvaliteeti, mahtu ja mitmekesisust.
Detailplaneeringuga A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu piire ei muudeta ja kinnistut ei jagata. Krundile on
planeeritud üks hoonestusala, mis on jagatud neljaks erineva kõrguspiiranguga hoonestusalaks.
Hoonestusalade määramisel on aluseks linnaehituslik analüüs, mille tulemusena täiendav hoonemaht on
võimalik kavandada olemasoleva Strandi hotellimahu ja Viire tänava vahele. Kuna olemasolev hoonestus
paikneb piirkonnas valdavalt tänavapoolses krundi servas, siis on uue hoonemahu paigutamisel antud
seisukohta ka järgitud. Detailplaneeringuga on Viire tänava äärde määratud ehitusjoon, mis näeb ette,
et hoone fassaad asub 10 m Viire tänava poolsest krundi piirist. Uue hoonemahu puhul laieneb sarnane
piirang osaliselt ka A. H. Tammsaare pst poole.

A.H. Tammsaare pst 35 krundile on lubatud rajada viis hoonet, kokku lubatud suurima 9000 m2 suuruse
maapealse ja suurima 7000 m2 suuruse maa-aluse ehitisealuse pindalaga. Hoone maksimaalne kõrgus on
hoonestusalas HA-1 16,0 m, HA-2 osas 14,0 m, HA-3 osas 8,0 m ja HA-4 osas 15 m arvestatuna
hoonestust ümbritsevast keskmisest pinnast 2.80 m abs. Hoonestusalal HA-1 on hoonestuse suurim
lubatud korruselisus piiratud viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Viire tänava poole avanevad
ülemised korrused alates kolmandast korrusest 1 m tagasiastega ja viies korrus on lubatud kavandada
minimaalselt 2 m tagasiastega. Hoonestusala HA-4 suurim lubatud korruselisus on piiratud nelja
maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Olemasolevat hoonet (hotell Strand) kõrgemaks ehitada pole
lubatud. Hoone kõrgemas osas on lubatud olemasoleva hoone rekonstrueerimine või üksikute osade
vahetamine samaväärsete vastu nii, et hoone maht ehitusõigust ületavas osas ei muutu.
Uushoonestuse arhitektuurse lahenduse saamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus. Kinnistul on ette
nähtud 238 parkimiskohta.
Linnavalitsus otsustas kehtestada A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu.
12. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Mampli tee 7 üksikelamu
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Papsaare külas Mampli tee 7 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning
elektrivarustuse rajamisega.
13. Lindi külas koha-aadresside muutmine
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Lindi külas asuva Lindi rahvamaja kinnistu koha-aadressi ja
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Kaluri tee 2.
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Lindi külas asuva Rannamaa kinnistu koha-aadressi ja määras
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Kaluri tee4.
14. Pärnu linna 2019. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
Linnavalitsus saatis volikogusse teisele lugemisele Pärnu linna 2019. aasta teise lisaeelarve.
15. Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46 „Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku muuta Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 46
„Sporditegevuse toetamise kord“ §-i 15 ja sõnastada see järgmiselt: „Toetuse saaja peab hiljemalt
toetuse saamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks esitama kultuuri- ja sporditeenistusele
vormikohase aruande.“
Kehtiva korra kohaselt peab toetuse saaja hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta
20. jaanuariks esitama kultuuri- ja sporditeenistusele vormikohase aruande koos kuludokumentide
koopiatega linnavalitsuse poolse toetuse kasutamise kohta. Praktika näitab, et kõikide toetuse liikide
kohta kuludokumentide esitamine (pearaha) on väga mahukas nii aruande esitajale kui toetuse
eraldajale.
16. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku delegeerida seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku
omavalitsusüksuse, kohaliku omavalitsusorgani või kohaliku omavalitsusasutuse pädevusse antud riikliku
järelevalve ülesannete täitmine Pärnu Linnavalitsusele.
17. MTÜ Eesti Konverentsibüroo liikmeks astumine
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku astuda MTÜ Eesti Konverentsibüroo liikmeks.
18. Preemiate suuruse kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas sportlaste medalikohtade saavutamisel preemiate suurused järgmiselt:
1.rahvusvahelised tiitlivõistlused ning olümpiamängud (sh paraolümpia)
Võistlus
I koht
II koht
III koht

Olümpiamängud

10 000 eurot

7 000 eurot

5 000 eurot

Maailmameistrivõistlused

3 000 eurot

2 000 eurot

1 500 eurot

Euroopa meistrivõistlused

2 000 eurot

1 500 eurot

1 000 eurot

2. noored ja juuniorid
Võistlus
Noorte olümpiamängud
Maailmameistrivõistlused
Euroopa meistrivõistlused

I koht
2 000 eurot
2 000 eurot
1 000 eurot

II koht
1 500 eurot
1 500 eurot
700 eurot

III koht
1 000 eurot
1 000 eurot
500 eurot

I koht

II koht

III koht

10 000 eurot

7 000 eurot

5 000 eurot

3. võistkond
Võistlus
Olümpiamängud

Maailmameistrivõistlused
6 000 eurot
3 000 eurot
2 000 eurot
Euroopa meistrivõistlused
3 000 eurot
2 000 eurot
1 500 eurot
*Individuaalsetel spordialadel võistkonna koosseisus saavutatud eduka tulemuse korral on preemia
suurus 50% preemia suurusest.
4. mitteolümpiaala
Võistlus
Maailmameistrivõistlused
Euroopa meistrivõistlused

I koht
1 000 eurot
500 eurot

Treeneri preemia suurus on 50% sportlase preemia suurusest. Kui sportlasel on mitu treenerit, jagatakse
preemia treenerite vahel võrdselt.

Linnavalitsus kinnitas kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) preemiate suurused
silmapaistvate tulemuste eest üldtuntud üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel järgmiselt:
Konkurss

Koht

Individuaalne tulemus

Kollektiivi saavutatud

Kultuuri- ja loovisikute
üldtuntud
rahvusvahelised
konkursid

I

1 000
600 (noored)

2 000
1 200 (noored)

II

700
500 (noored)

1 400
1 000 (noored)

III

500
300 (noored)
500
300 (noored)

1 000
600 (noored)
1 000
600 (noored)

Kultuuri- ja loovisikute
üldtuntud üleriigilised
konkursid

I

II

450
250 (noored)

700
500 (noored)

III

250
150 (noored)

500
300 (noored)

