
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 18. oktoobri 2021 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajatena kuni 17.11.2021 alaealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
2. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajatena kuni 17.11.2021  alaealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
3. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajatena kuni 17.11.2021  alaealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
4. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajatena kuni 17.11.2021  alaealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
5. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajatena kuni 17.11.2021  alaealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
6. Koolivaheaegade muutmine Pärnu Raeküla Koolis 2021/2022. õppeaastal         
Linnavalitsus kehtestas Pärnu Raeküla Koolis III ja V koolivaheaja 2021/2022. õppeaastal järgmiselt: 
1. III vaheaeg 24. veebruar 2022 kuni 2. märts 2022; 
2. V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 11. juuni 2022 kuni 31. august 2022. 
Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2021/2022. õppeaastal on järgmised: 
1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a; 
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a; 
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a; 
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a; 
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a. 
Pärnu Raeküla Kooli direktor ja hoolekogu soovisid koolivaheaegu muuta. Direktori selgituse kohaselt 
kulgevad vaheajad muudetud kujul loogilisemalt: vaheaeg algab riiklikul pühal, 24. veebruaril, et sellega 
vältida üht reedest koolipäeva 25. veebruaril ning suvevaheaeg algab laupäeval, 11. juunil, et vältida 
koolipäeva esmaspäeval, 13. juunil. 
 
7. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine 2021/2022. õppeaastaks Pärnu Raeküla Koolis 
Pärnu Raeküla Kooli direktori ettepaneku ja kooli hoolekogu nõusoleku alusel otsustas linnavalitsus 
kehtestada Pärnu Raeküla Koolis 2021/2022. õppeaastaks õpilaste ülemiseks piirarvuks 2. klassis 26 
õpilast. 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõike 1 alusel on klassi täitumuse ülemiseks piirnormiks 
põhikoolis 24 õpilast. Sama paragrahvi lõike 3 alusel võib kooli pidaja erandjuhul direktori ettepanekul ja 
hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu lõikes 1 sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks 
konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. 
Pärnu Raeküla Kooli direktor esitas haridusosakonnale ettepaneku suurendada õpilaste ülemist 
piirnormi 2. klassis kuni 26 õpilaseni. Õpilaste arvu suurendamine 2. klassis on põhjendatud, sest 26 
õpilase jaotamine kahte klassikomplekti ei ole otstarbekas. 
               
8. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist kultuuri- ja sporditeenistusele 11 760 eurot 
võistkonna Võrkpalli Euroopa karikasarjas ehk CEV Challenge CUP’il osalemiskulude ja Pärnu spordihallis 



toimuva Võrkpalli Euroopa karikasarja miniturniiri korralduskulude osaliseks katteks (MTÜ Pärnu 
Võrkpalliklubi).       
 
9. Pärnu linnas Hirve tn 6a koha-aadressi muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas asuva Hirve tn 6a koha-aadressi ja määras uueks koha-aadressiks 
Pärnu linn, Pärnu linn, Sõnajala tn 1.        
 
10. Pärnu linnas Mõrra tn 4 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Mõrra tn 4 asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Mõrra tn 4, elamumaa – 100%; 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Mõrra tn 4b, elamumaa – 100%; 
3. Pärnu linn, Pärnu linn, Mõrra tänav T4, transpordimaa – 100%.            
 
11. Ermistu küla, Tõutsi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine  
Linnavalitsus nõustus Ermistu külas asuva Tõutsi katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ja 
määras katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Ermistu küla, Tõutsi; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Ermistu küla, Tõutsinurga; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
Uuele moodustatavale kinnistule tuleb tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel seatava 
servituudiga. 
 
12. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Aiandi tee 17 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Aiandi tee 17 kinnistule autoremonditöökoja 
püstitamiseks. 
 
13. Ehitusloa andmine, Seljametsa küla, Lõuna tn 3 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Seljametsa külas asuvale Lõuna tn 3 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, maakütte kollektor ja 
elekter.           
 
14. Ehitusloa andmine, Seljametsa küla, Lõuna tn 5 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Seljametsa külas asuvale Lõuna tn 5 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, maakütte kollektor ja elekter. 
               
15. Ehitusloa andmine, Silla küla, Puraviku tn 31 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Silla külas asuvale Puraviku tn 31 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos elamu teenindamiseks vajalike krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi reoveekanalisatsioon ja 
elekter.               
 
16. Sundvalduse seadmine, A. H .Tammsaare pst 38 ja Karusselli tn 93 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini 
ehitamiseks ja talumiseks ning majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses A. H. Tammsaare 
pst 38 ja Karusselli tn 93 kinnistutele. 
               
17. Mai tn 3 kinnistu, Karja tänava pikenduse, kergliiklustee ja Mai elamupiirkonna vahelise ala 
detailplaneeringu koostamise lõpetamine 



Linnavalitsus lõpetas Pärnu linnavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr 304 algatatud Pärnu linnas asuva 
Mai tn 3 kinnistu, Karja tänava pikenduse, kergliiklustee ja Mai elamupiirkonna vahelise ala 
detailplaneeringu koostamise menetluse ja tunnistas nimetatud korraldus kehtetuks.         
 
18. Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu Silla külas asuvate Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistute detailplaneeringu ja 
kohustas planeerimisosakonda korraldama selle avaliku väljapaneku. 
 
19. Pärnu linnavalitsuse 14.06.2021 korralduse nr 416 „Hoove korrastavatele korterelamutele 
toetuste eraldamine“ muutmine 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 14.06.2021 korralduse nr 416 „Hoove 
korrastavatele korterelamutele toetuste eraldamine“ punkti 1.1 ja lisas samasse korraldusse  punkti 
1.29. järgmises sõnastuses:„1.29. KÜ Liiva 14 a toetus tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 
800 eurot;“. 
KÜ Mihkli 2 loobus toetusest ehitustööde kallinemise ja omafinantseeringu suurenemise tõttu. 
 
20. Riigihanke „Pärnu Raeküla Kooli hoone rekonstrueerimise projekti koostamine“ pakkumuste 
vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest 
kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine 
Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Raeküla Kooli hoone 
rekonstrueerimise projekti koostamine“. Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks 
11.10.2021 kl 10.00 esitasid pakkumused järgmised pakkujad: 
1) Eesti Ehitusprojekt OÜ, 
2) P.P. Projekt OÜ, 
3) Novarc Group AS, 
4) Projekt O2 OÜ, 
5) AS RTG PROJEKTBÜROO, 
6) Projektibüroo OÜ. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides esitatud nõuetele vastavaks. 
Linnavalitsus tunnistas edukaks Eesti Ehitusprojekt OÜ esitatud pakkumuse maksumusega 93 440 ilma 
käibemaksuta ja 112 128 eurot koos käibemaksuga kui kõige madalama hinnaga pakkumuse. 
Linnavalitsus jättis eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris ta. Taristu- ja 
ehitusteenistuse juhataja sõlmib Eesti Ehitusprojekt OÜ-ga riigihanke alusdokumentide alusel 
hankelepingu. 
 
 


