
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 13. jaanuari 2020 istungist 
 
1.Välislähetus   
Linnavalitsus otsustas lähetada linnapea Romek Kosenkraniuse 20.-21. jaanuarini 2020 Oulusse, Soome 
Vabariiki, et linnapea saaks osaleda CPMR Baltic Sea Commission Executive Committee koosolekul. 
 
2. Volituste andmine  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti, sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja lastekaitsespetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajana kuni 02.07.2020 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja 
ülesandeid. 
 
3. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti, sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja lastekaitsespetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajana kuni 02.07.2020 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja 
ülesandeid.  
 
4. Tasuta sõiduõiguse andmine   
Linnavalitsus otsustas anda 2020. aasta lõpuni tasuta sõiduõiguse Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna 
15 teenistujale, Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna 3 teenistujale, Pärnu Sotsiaalkeskuse 7 
hooldustöötajale ning Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse 7 kasvatusala töötajale. 
 
5. Noorsooprojektidele toetuse eraldamine   
Linnavalitsus otsustas eraldada noorsooprojektidele 2020. aastal toetust alljärgnevalt: 

Jrk Taotleja Projekti nimi Eraldatud summa  

1.  MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Noorte EV 102 2800 

2.  HUUB MTÜ Õpilastele motiveerivate videode 

tegemine kaasates Pärnu Endla 

teatri noortestuudiot 

400 

3.  MTÜ Sütevaka Gümnaasiumi 

Toetajate Ühendus 

Kuldsuu kõnevõistlus 2020 550 

  kokku 3750 

                                                                                                   
6. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kehtestamine 
Linnavalitsus kehtestas 2020. aastal Pärnu eralasteaedade tegevustoetuse arvestuslikuks maksumuseks 

160 eurot kuus ühe lapse kohta. 

 
7. Riigihanke „Vahendite ostmine HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ 
pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja 
hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine   
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Vahendite ostmine HEV õpilaste 
integreerimiseks Pärnu üldhariduskoolidesse“ . Hange on jaotatud osadeks: 
Osa 1 - Tehnilised vahendid 
Osa 2 – CNC seadmed 
Osa 3 – Tikkimismasin 
Osa 4 – Tehnoloogiaklassi IT  
Osa 5 - Tarkvara CAD/CAM 
Osa 6 – Mööbel 
Osa 7 – Vahesein ja uks 
Osa 8 – Trükised ja lauamängud 



Osa 9 – Õppevahendid. 
Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks 30.12.2019 esitasid pakkumused järgmised 
pakkujad: 
1) UAB „Sentios“ hankeosale 2; 
2) AS INEST MARKET hankeosale 6; 
3) OÜ PT Mikro hankeosale 3; 
4) AS Atea hankeosadele 1 ja 4; 
5) Digistep OÜ hankeosale 1; 
6) ADRIAN TRADING OÜ hankeosale 7; 
7) CAD-süsteemide osaühing hankeosale 5. 
Osadele 8 ja 9 ei esitatud ühtegi pakkumust. 
Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui 
riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused: 
1. UAB „Sentios“ (302597426) hankeosase 2; 
2. AS INEST MARKET (10158185) hankeosas 6; 
3. OÜ PT Mikro (10054132) hankeosas 3; 
4. AS Atea (10088390) hankeosades 1 ja 4; 
5. Digistep OÜ (11123875) hankeosas 1; 
6. ADRIAN TRADING OÜ (14169984) hankeosas7; 
7. CAD-süsteemide osaühing (10508432) hankeosas 5. 
Linnavalitsus tunnistas edukaks järgmised madalaima hinnaga pakkumused: 
1. Osas 1 AS Atea pakkumus maksumusega 82456,00 eurot ilma käibemaksuta; 
2. Osas 2 UAB „Sentios“ pakkumus maksumusega 12 222,00 eurot ilma käibemaksuta; 
3. Osas 3 OÜ PT Mikro pakkumus maksumusega 3000,00 eurot ilma käibemaksuta; 
4. Osas 4 AS Atea pakkumus maksumusega 18502,33 eurot ilma käibemaksuta; 
5. Osas 5 CAD-süsteemide osaühing pakkumus maksumusega 7509,00 eurot ilma käibemaksuta; 
6. Osas 6 AS INEST MARKET pakkumus maksumusega 2783,20 eurot ilma käibemaksuta; 
7. Osas 7 ADRIAN TRADING OÜ pakkumus maksumusega 5410,00 eurot ilma käibemaksuta. 
Linnavalitsus jättis hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujad UAB „Sentios“, 
AS INEST MARKET, OÜ PT Mikro, AS Atea, ADRIAN TRADING OÜ ja CAD-süsteemide osaühing 
hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna kontrollimisel ei tuvastatud ühtki alust nende hankemenetlusest 
kõrvaldamiseks. Linnavalitsus kvalifitseeris järgmised hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse 
esitanud pakkujad, kelle majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad 
riigihanke alusdokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimustele: 
1. Osas 1 AS Atea; 
2. Osas 2 UAB „Sentios“; 
3. Osas 3 OÜ PT Mikro; 
4. Osas 4 AS Atea; 
5. Osas 5 CAD-süsteemide osaühing; 
6. Osas 6 AS INEST MARKET; 
7. Osas 7 ADRIAN TRADING OÜ. 
Linnavalitsus volitas haridusosakonna juhatajat sõlmima riigihanke alusdokumentide alusel 
hankelepingud: 
1. Osas 1 AS-ga Atea; 
2. Osas 2 UAB-ga „Sentios“; 
3. Osas 3 OÜ-ga PT Mikro; 
4. Osas 4 AS-ga Atea; 
5. Osas 5 CAD-süsteemide osaühinguga; 
6. Osas 6 AS-ga INEST MARKET; 
7. Osas 7 ADRIAN TRADING OÜ-ga. 
 
8. Pärnu linnavalitsuse korralduste muutmine   



Arvestades Action Keskus MTÜ juhatuse esimehe Margit Suhhostavetsi 31. detsembri 2019  avaldust 
projekti mittetoimumise kohta ja MTÜ Tulused lepinguaruannete esitamata jätmist tunnistas 
linnavalitsus kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 21. jaanuari 2019 korralduse nr 30 „Kultuuriprojektidele 
toetuste eraldamine“ punkti 1.12 ja Pärnu Linnavalitsuse 13. mai  2019 korralduse nr 316 
„Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ punkti 1.3. 
 
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Mõrra tn 4   
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Mõrra tn 4 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni, 
side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
10. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Püssi tn 10a   
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Püssi tn 10a kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni, 
side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
11. Pärnu linnas Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu ja kohustas planeerimisosakonda 
korraldama selle avaliku väljapaneku.  Detailplaneeringuga soovitakse olemasoleva kioski asemele 
kavandada uus kahekorruseline toitlustus-ärihoone. 
 
12. Paikuse alev, Vahtramäe tee 10 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine   
Linnavalitsus määras Paikuse alevis asuva Vahtramäe tee 10 katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Vahtramäe tee 10, elamumaa 100%; 
2. Vahtramäe tee 12, elamumaa 100%; 
3. Vahtramäe tee L1, transpordimaa 100%. 
 
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Kase tn 9 
kinnistule   
Linnavalitsus täpsustas Pärnu linnavalitsuse 05.12.2016 korraldusega nr 664 kehtestatud Niidu tn, 
Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneeringu põhijoonist selliselt, et lubas suurenda 
detailplaneeringuga Kase tn 9 kinnistule määratud hoonestusala 1% ulatuses. Muus osas jääb 
detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
14. Vaide rahuldamata jätmine Pärnu linn, Kodara tn 7   
Linnavalitsus jättis vaide Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 04.11.2019 otsusega nr 3-5.4/598 
antud ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks rahuldamata. 
 
15. Riigihanke „Paikuse osavalla tänavavalgustuse hooldus 60 kuud” pakkumuste vastavaks 
tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata 
jätmine ja kvalifitseerimine  
Pärnu linnavalitsus korraldas riigihanke „Paikuse osavalla tänavavalgustuse hooldus 60 kuud”. 
Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks 30.12.2019, esitasid pakkumuse OÜ MERKVIK, 
ProSystem OÜ ja LEONHARD WEISS OÜ.  
Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel vastavaks järgmised riigihanke alusdokumentides sätestatud 
tingimustele vastavad pakkumused: 
1. OÜ MERKVIK pakkumus; 
2. ProSystem OÜ pakkumus; 
3. LEONHARD WEISS OÜ pakkumus. 
Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel edukaks OÜ MERKVIK esitatud madalaima hinnaga pakkumuse 
maksumusega 38 910,00 eurot ilma käibemaksuta. 



Linnavalitsus jättis hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja OÜ MERKVIK 
hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna kontrollimisel ei ole tuvastatud ühtki alust tema 
hankemenetlusest kõrvaldamiseks. 
Linnavalitsus kvalifitseeris hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja OÜ 
MERKVIK, kuna tema kvalifikatsioon vastab riigihanke alusdokumentides sätestatule. 
Linnavalitsus volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhatajat sõlmima 
osaühinguga MERKVIK hankelepingu riigihanke alusdokumentide alusel. 
 
16. Valikpakkumise korraldamine (Kuninga 34 ruumid)  
Linnavalitsus otsustas korraldada valikpakkumise Pärnu linnas Kuninga 34 asuvate 109 m2  äriruumide 
kasutusse andmiseks. Võitjaga sõlmitakse üürileping viieks aastaks, üürimäära alghind on 1100 eurot 
kuus. 
 
17. Linnavara võõrandamine otsustuskorras   
Linnavalitsus otsustas võõrandada otsustuskorras Pärnu linnas Audru alevikus asuva kinnisasja Kirbu 
alajaam osaühingule Elektrilevi hinnaga 100 eurot.  
 
18. Pärnu Linnavalitsuse 04.03.2019 korralduse nr 149 muutmine  
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnavalitsuse 04.03.2019 korraldust nr 149 „Nõusoleku andmine 
tehnorajatiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks“ alljärgnevalt: 
1.1 muuta korralduse punkt 1.1kuni 1.4 ja sõnastada: „ 1.1 Suur-Jõe tänav T13 (kinnistusregistriosa nr 
7718250, katastritunnus 62501:001:0875, pindala 7097 m2, maakasutuse sihtotstarve – 
100%transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 102 m2, lisa 1) 0,4 kV madalpinge ja 10 kV 
kõrgpinge elektrimaakaabelliini paigaldamiseks; 
1.2 Kastani tn 3 (kinnistusregistriosa nr 387405, katastritunnus 62511:161:7520, pindala 12132 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% ühiskondlike ehitiste maa, isikliku kasutusõigusala suurus 62 m2, lisa 
2) 0,4 kV madalpinge elektrimaakaabelliini paigaldamiseks; 
1.3 Kastani tn 12 (kinnistusregistriosa nr 3103750, katastritunnus 62501:001:0325, pindala 2358 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 141 m2, lisa 3) 0,4 kV 
madalpinge ja 10 kV kõrgepinge elektrimaakaabelliini paigaldamiseks; 
1.4 Kastani tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 2829105, katastritunnus 62511:161:0017, pindala 4850 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 426 m2, lisa 4) 0,4 kV 
madalpinge ja 10 kV kõrgpinge elektrimaakaabelliini ja elektriliitumiskilbi ja-jaotuskilbi paigaldamiseks;“. 
1.2 muuta korralduse punkte 4.1 kuni 4.4 ja sõnastada: 
„4.1 Suur-Jõe tänav T13 - 102 m2 x 0,05 eurot = 5,10 eurot; 
4.2 Kastani tn 3 - 62 m2 x 0,05 eurot = 3,10 eurot;  
4.3 Kastani tn 12 - 141 m2 x 0,05 eurot = 7,05 eurot;  
4.4 Kastani tänav T2 - 426 m2 x 0,05 eurot = 21,30 eurot;“ 
1.3 asendada korralduse lisad 1-4 käesolevale korraldusele lisatud lisadega 1-4. 
 
19. Pärnu Linnavalitsuse 18.03.2019 korralduse nr 183 muutmine  
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu Linnavalitsuse 18.03.2019 korraldusega nr 183 „Nõusoleku andmine 
sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks“ alljärgnevalt: 
1.1. muuta korralduse punkti 1.4 ja lugeda isikliku kasutusõigusala suuruseks 6 m2 ja asendada 
korralduse lisa 4 käesolevale korraldusele lisatud lisaga; 
1.2 muuta korralduse punkti 5.4 ja sõnastada: 
„5.4 Rähni  tänav T5 -6 m2 x 0,01 = 0,06 eurot“. 
 
20. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks    
Linnavalitsus otsustas seada sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele Pärnu linnas asuvatele 
kinnistutele: 



1.Pärnu linn, Savi tänav  0,4 kV maakaabelliini, elektrijaotus-ja liitumiskilpide paigaldamiseks 
kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 321 m2 ; 
2. Pärnu linn, Tallinna maantee T1 10 kV maakaabelliini rajamiseks ja talumiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 151m2 ; 
3. Pärnu linn, Tallinna maantee T2 10 kV maakaabelliini rajamiseks ja talumiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 5 m2  ; 
4. Pärnu linn, Johann Voldemar Jannseni tänav T1 10 kV maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 5 m2; 
5. Tuuraste tee 1590051 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses, sundvalduse ala 156 m2; 
6. Pärnu linn, Mõrra tänav T2 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 34 m2 ; 
7. Pärnu linn, Mai tänav T10 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi 
ulatuses, sundvalduse ala 26 m2; 
8. Anton Hansen Tammsaare puiestee T1 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 50 m2 ; 
9. Peetri tänav T4 0,4 kV õhukaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 22 m2 ; 
 
21. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks   
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku anda nõusolek aktsiaseltsile Woodbright OÜ Pärnu linnas 
Härma tn 16 kinnistut koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks Riegler Grupp OÜ ja Frientello OÜ 
poolt asutatavale äriühingule alljärgnevatel tingimustel: 
1.1 hoonestusõiguse omandaja võtab üle Pärnu linna ja hoonestaja vahel 21.06.2018 sõlmitud lepingus 
sätestatud võlaõiguslikud kokkulepped; 
1.2 enne hoonestusõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist tasub hoonestusõiguse omandaja Pärnu 
linnale hoonestusõiguse tasu summas 10 198,50 ja hoonestusõiguse omanikule kandmise avalduse 
notaritasud summas 61,66. 
2. Anda nõusolek 21.06.2018 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmiseks alljärgnevalt: 
2.1 muuta lepingu punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:  
„2. Käesoleva lepingu eesmärk on Kinnistu hoonestamine ja kasutusele võtmine tootmis-ja 
ärihoone(te)na alljärgnevateks tegevusteks: viimistluselementide tootmine, ladustamine, ja müük, 
raketiste(sealhulgas eriotstarbeliste)-ja vundamendikilpide tootmine, puidust akende-ja uste tootmine 
ja restaureerimine, kinnisvarahooldusega seonduvad tegevused sealhulgas eripuhastustööde sealhulgas 
vaipade, mööbli puhastamine ning puhastustarvikute ja -ainet müük 
2.2 muuta lepingu punkti 3.5 esimest lauset ja lugeda hoonestusõiguse tähtajaks 31.12.2022 aasta; 
2.3 muuta lepingu punkti 6.1.3 ja lugeda ehituskohustuse täitmise tähtajaks 30.06. 2022; 
2.4 muuta lepingu punkti 6.1.4 ja sõnastada see järgmiselt:  
„ 7.5 võtma hooned ja rajatised kasutusele, sealhulgas looma uued töökohad(vähemalt kaksteist 
töökohta) käesoleva lepingu punktis 2 nimetatud tegevusteks hiljemalt 01. septembriks 2022“. 
 
22. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine     
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku võtta vastu Pärnu linna kui asustusüksuse üldplaneering 2025+. 
Pärast üldplaneeringu projekti vastuvõtmist korraldab linnavalitsus üldplaneeringu ja üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku. 
 
23. Määruste kehtetuks tunnistamine   
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku tunnistada kehtetuks: 
1) Audru Vallavolikogu 10.03.2011 määrus nr 11 “Üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks 
korraldatava konkursi läbiviimise kord“; 
2) Audru Vallavolikogu 19.01.2012 määrus nr 5 „Audru vallas noorte projektlaagri pidamise tingimused 
ja kord ning loa väljastamise kord“; 



3) Audru Vallavolikogu 07.02.2013 määrus nr 2 „Audru valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord“; 
4) Audru Vallavolikogu 09.05.2013 määrus nr 17 „Audru valla noortevolikogu tegutsemise alused ja 
valimise kord“; 
5) Audru Vallavolikogu 07.11.2013 määrus nr 29 „Vallavanemale makstava tasu ja hüvitiste suurus ja 
maksmise kord“; 
6) Audru Vallavolikogu 09.10.2014 määrus nr 29 „Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused 
ja kord“; 
7) Audru Vallavolikogu 06.11.2014 määrus nr 33 „Audru valla terviseprofiili kinnitamine“; 
8) Audru Vallavolikogu 06.11.2014 määrus nr 35 „Audru valla finantsjuhtimise kord“; 
9) Audru Vallavolikogu 10.09.2015 määrus nr 16 „Vallaelanike küsitluse korraldamise kord“; 
10) Audru Vallavolikogu 13.04.2017 määrus nr 9 „Riigi tegevusvarudest eraldatud toiduvaru jaotamise 
kord“; 
11) Audru Vallavolikogu 12.10.2017 määrus nr 25 „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 
kinnitamine“; 
12) Paikuse Vallavolikogu 16.09.2002 määrus nr 16 „Sotsiaalsete garantiide kehtestamine“; 
13) Paikuse Vallavolikogu 16.12.2013 määrus nr 29 „Paikuse Päevakeskuse põhimäärus“; 
14) Paikuse Vallavolikogu 16.12.2013 määrus nr 33 „Pädevuse delegeerimine“; 
15) Paikuse Vallavolikogu 15.06.2015 määrus nr 9 „Pädevuse delegeerimine“; 
16) Paikuse Vallavolikogu 09.10.2017 määrus nr 15 „Eelarvestrateegia vastuvõtmine“; 
17) Pärnu Linnavolikogu 20.11.2003 määrus nr 48 „Pärnu linnas tugiisiku teenuse osutamise kord“; 
18) Pärnu Linnavolikogu 17.06.2010 määrus nr 29 „Pärnu linna kohanimede infosüsteemi põhimäärus“; 
19) Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 määrus nr 52 „Pärnu Koidula Gümnaasiumi põhimäärus“; 
20) Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 määrus nr 61 „Pärnu Hansagümnaasiumi põhimäärus“; 
21) Pärnu Linnavolikogu 17.09.2015 määrus nr 26 „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020“; 
22) Pärnu Linnavolikogu 15.09.2016 määrus nr 20 „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“; 
23) Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 määrus nr 21 „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022“; 
24) Tõstamaa Vallavolikogu 10.10.2008 määrus nr 70 „Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise kord“; 
25) Tõstamaa Vallavolikogu 16.11.2016 määrus nr 35 „Tõstamaa valla eelarvestrateegia aastani 2021“; 
26) Tõstamaa Vallavolikogu 03.02.2017 määrus nr 36 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste 
osutamise toetuse kasutamise kord“; 
27) Tõstamaa Vallavolikogu 22.03.2017 määrus nr 38 „Vallavanema töötasu määramine“; 
28) Tõstamaa Vallavolikogu 22.03.2017 määrus nr 39 „Ametnike palgamäärade kinnitamine“; 
29) Tõstamaa Vallavolikogu 05.05.2017 määrus  nr 42 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord“. 
 
24. Ehitusloa andmine Pärnu linn A.H.Tammsaare pst 22f ridaelamu püstitamine 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 22f 
kinnistule ridaelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajakliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, kaugkütte, elektrivarustuse ja sidevarustuse 
rajamisega, täites enne ehitustööde algust Pärnu Vesi AS ja Fortum Eesti AS kooskõlastustingimusi. 
 
 

https://edok/CaseManagement/CaseObjectsFS.aspx?cid=611661&itm=598513&type=91&level=2

