
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 15. märtsi 2021 istungist 
 
1. Pärnu linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasudest 
Linnavalitsus otsustas, et Pärnu linnavalitsuse hallatavates huvikoolides rakendatakse perioodil 1.03.–
30.04.2021 õppetasu soodustust 50-100%, kui õppetundide maht on vähenenud vähemalt 50% või 
huvikooli rühmad/grupid ei saa nimetatud perioodil seoses COVID-19 piirangutega tegutseda. Korraldust 
rakendatakse 1. märtsist. 
 
2. Lasteaia osalustasudest vabastamine 
Linnavalitsus otsustas vabastada lapsevanemad lasteaia osalustasu maksmisest ajavahemikul 15.03.–
30.04.2021, kui laps ei viibi lasteaias. Kui laps käib kohal üksikutel päevadel, rakendatakse päevatasu. 
Päevatasu arvestamise aluseks on lasteaia kuu osalustasu jagatud kuu tööpäevade arvuga. 
Linnavalitsus otsustas rakendada Pärnu linna eralastehoidudes laste eest, kelle lasteaiakoht on 
asendatud lastehoiu kohaga, samasugust lapsevanemate poolt kaetavate osalustasude vabastust. 
 
3. Ehitusluba Raini, Liiva küla, Pärnu linn 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Liiva külas asuvale Raini kinnistule üksikelamu püstitamiseks. 
 
4. Pärnu linnas Tammiste piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine 
Linnavalitsus otsustas jätta algatamata Tammiste piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise, sest detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamisel 
tuleb arvestada asjaomaste asutuste ettepanekutega ja pöörata tähelepanu detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus välja toodud asjaoludele ja meetmetele.  
  
5. Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu Õuna 11 kinnistu detailplaneeringu ja suunas detailplaneeringu lahenduse 
avalikustamisele. Huvitatud isiku eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks üksikelamumaa sihtotstarbega 
krundiks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Juurde tekkivale elamumaa krundile 
kavandatakse uue elamu rajamist. 
 
6. Papsaare küla, Käreda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Papsaare külas asuva Käreda katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks 
ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Käreda; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Papsaare küla, Käredapõllu; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
Uutele moodustatavatele kinnistutele tuleb tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel 
seatava servituudiga. 
 
7. Ideekonkursi „Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistlus“ osalejate 
hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks 
tunnistamine 
Linnavalitsus kuulutas välja Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistluse. 
Pakkumuste esitamise tähtajaks, 5. märtsiks 2021 kell 16.00 esitati seitse pakendit märgusõnadega 
„HYPER“, „LOHE“, „PIKSEL“, „MÜÜDIMERI“, „PÄRLIKEE“, „UUS-PÄRNU“, „KESKPUNKT“. 
Linnavalitsus otsustas jätta kõik seitse pakkujat hankemenetlusest kõrvaldamata, kvalifitseeris nad ja 
tunnistas pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavaks. 
 
 



8. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 nr 106 muutmine 
Linnavalitsus otsustas seada Telia Eesti AS kasuks tähtajatult sundvalduse Pärnu linnas Tallinna maantee 
T17 asuvale kinnistule sideehitiste rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses. 
Sundvalduse ala on 137 m2 (61 m 2  + 76 m2). 
Linnavalitsus otsustas teha muudatuse Pärnu linnavalitsuse 15.02.2021 korralduse nr 106 punktis 5 ja 
asendada sõnad „punktides 1.1“ ja „1.1 Savi tänav“ vastavalt sõnadega „punktides 1.3“ ja „1.3 Savi tänav 
T5“. 
 
9. Pärnu Linnavalitsuse 08.02.2021 korralduse nr 84 „Sporditegevuse toetuse eraldamine“ muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 8.02.2021 korralduse nr 84 „Sporditegevuse toetuse 
eraldamine“ punkti 1.28 ja sõnastas selle järgmiselt:  
 
„1.28. MTÜ Pärnu Võrkpalliklubi 

Registrikood 80020502 

Treenerite tasustamise toetus 

Esindusvõistkondade toetus (PVK) 

 

 

11 239,00 

20 000,00“ 

 
 


