
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 20. jaanuari 2020 istungist 
  
1.Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse 
esindajana kuni 01.11.2022 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
2. Volituste andmine  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajana kuni 03.03.2024 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
3. Volituste andmine   
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajana kuni 09.12.2034 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
4. Volituste andmine   
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajana kuni 13.07.2020 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
5. Pärnu linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine  
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava, millega eraldati 
erinevatele huviringidele 417 285 eurot. 
  
6. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Eesti Vabariigile kuuluvatele 
kinnisasjadele Surju metskond 39 ja 49  
Linnavalitsus otsustas taotleda Pärnu linna kasuks tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse seadmist 
Eesti Vabariigile kuuluvatele kinnisasjadele Pärnu maakonnas: 
1. Pärnu linnas, Paikuse alevis Surju metskond 39 kergliiklustee ehitamiseks. 
2. Häädemeeste vald, Reiu küla, Surju metskond 59 kunstlume tootmisesüsteemi ehitamiseks. 
  
7. Eluruumi üürile andmine  
Linnavalitsus otsustas anda tasu eest (0,64 eurot ühe ruutmeetri kohta) üürile eluruumid asukohaga 
Seliste küla, Risti maja. Üheks aastaks antakse üürile korter 4 üldpinnaga 42,5 m2 ja korter 7 üldpinnaga 
42,5 m2, kolmeks kuuks korter 1 üldpinnaga 43,5 m2 ja korter 5 üldpinnaga 42 m2. 
  
8. Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine  
Linnavalitsus võttis vastu Paikuse alevis asuva Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu ja kohustas 
planeerimisosakonda korraldama selle avaliku väljapaneku. 
  
9. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
Linnavalitsus pikendas Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 17. detsembri 2019 ettekirjutus-
hoiatusele nr 8-17/12121 esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra. 
  
10. Koha-aadresside muutmine   
Linnavalitsus muutis Kiraste külas Kiraste küla tee koha-aadressi ja määras uueks koha-aadressiks Kiraste 
külatee. 
Linnavalitsus muutis Kärbu külas Lindamäe I tee koha-aadressi ja määras uueks koha-aadressiks 
Lindamäe tee L1. 



Linnavalitsus muutis Kärbu külas Lindamäe II tee koha-aadressi ja määras uueks koha-aadressiks 
Lindamäe tee L2. 
  
11. Pärnu linn, Liiva tn 2c hoonete koha-aadresside määramine  
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Liiva tn 2c asuval maaüksusel hoonete koha-aadressid järgmiselt: 
1. korterelamu-ärihoone unikaalaadress Liiva tn 2c; 
2. tootmishoone (ehitisregistrikood 120315831) unikaalaadress Liiva tn 2c/1. 
  
12. Pärnus Nurmeotsa teel koha-aadresside muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nurme tee T1 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nurmeotsa tee T1. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nurme tee T2 kinnistu koha-aadressi ja 
määrats uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nurmeotsa tee T2. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nurme tee T3 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nurmeotsa tee T3. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nurme tee 1a kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nurmeotsa tee 1a. 
  
13. Pärnus Nooda teel koha-aadresside muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tn 1 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee 1. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tn 2 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee 2. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tn 3 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee 3. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tn 4 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee 4. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tn 5 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee 5. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tn 7 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee 7. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tn 8 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee 8. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tn 8a kinnistu koha-aadressi ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee 8a. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tänav T1 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee T1. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Nooda tänav T2 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Nooda tee T2. 
  
14. Pärnus Landi teel koha-aadresside muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Pappsaare tee 1 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Landi tee 1. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Pappsaare tee 3 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Landi tee 3. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Pappsaare tee 5 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Landi tee 5. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Pappsaare tee 7 kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Landi tee 7. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Vana-Pärnu linnaosas asuva Pappsaare tee kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Landi tee T1. 



Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Papsaare külas asuva Traali tee 15 kinnistu koha-aadressi ning määras 
hoonete koha-aadressid järgmiselt: 
1.  uus maaüksuse koha-aadress Pärnu linn, Papsaare küla, Landi tee 8; 
2.  elamu (ehitisregistrikood 103045942) unikaalaadress Pärnu linn, Papsaare küla, Landi tee 8/1; 
3.  elamu (ehitisregistrikood 103045946) unikaalaadress Pärnu linn, Papsaare küla, Landi tee 8/2. 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Papsaare külas asuva Papsaare keskuse kinnistu koha-aadressi ja 
määras uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Landi tee 13. 
Kinnistute omanikel tuleb paigaldada hoonetele uued aadressi numbrimärgid ühe kuu jooksul alates 
korralduse teatavakstegemisest. 
  
15. Pärnu linna 2020. aasta eelarve 
Linnavalitsus saatis volikogusse teisele lugemisele Pärnu linna 2020. aasta eelarve. Eelnõu teisel 
lugemisel tehtud muudatuste tulemusena väheneb põhitegevuse tulem 69 540, suureneb 
investeerimistegevuse maht 295 000 eurot ja väheneb likviidsete varade jääk 364 540 euro võrra. 
  
16. Pärnu Raja Lasteaia asutamine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku asutada alates 1. augustist 2020 Pärnu Raja Lasteaed ning liita 
Pärnu Lasteaed Pillerpall ja Pärnu Lasteaed Kelluke Pärnu Raja Lasteaiaga. Liidetavad lasteasutused 
lõpetavad tegevuse. 
  
17. Pärnu Raja Lasteaia põhimäärus 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kehtestada Pärnu Raja lasteaia põhimäärus. 
  
18. Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 5 "Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku muuta teenistujate palgagruppide põhipalga vahemikku ja 
suurenda neid kooskõlas Pärnu linna 2020. aasta eelarve ja eelarvestrateegiaga järgmiselt: 
Palgagrupid                                                       Kuni 31.12.2019                Alates 01.01.2020 
1) teenistujate I palgagrupp                       750 – 1100 eurot             900 – 1600 euro 
2) teenistujate II palgagrupp                      850 – 1950 eurot             1000 – 2450 eurot 
3) teenistujate III palgagrupp                     1200 – 2300 eurot          1400 – 2800 eurot 
4) teenistujate IV palgagrupp                    1500 – 2700 eurot          1600 – 3500 eurot 
Teenistujate I palgagruppi kuuluvad „Nooremspetsialistid ja töölised“ (toetavad protsesse ja täidavad 
rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid), II palgagruppi, „Keskastme spetsialistid“ (täidavad 
keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid, arendavad oma valdkonda), III palgagruppi 
„Tippspetsialistid“ (täidavad keerukaid ülesandeid, juhivad ja arendavad oma valdkonda), teenistujate IV 
palgagruppi „Juhid“ (struktuuriüksuste juhid, osavallakeskuse juht, linnasekretär). 
Ettepaneku konkreetsete teenistuja töötasu muutmise osas teeb struktuuriüksuse juht, struktuuriüksuse 
juhi puhul abilinnapea, töötasu kinnitab ametiasutuse juhina linnapea. 
  
19. Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide andmise kord 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku täiendada uut haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide 
andmise korda järgmiste uute toetusliikidega:  
-mitmeaastase raamlepinguga spordiprojekti toetus ; 
-mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojekti toetus. 
Eelnõu kohaselt saaks mitmeaastast raamlepinguga projekti toetust taotleda kuni 4 aastaks. 
Toetatav  projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat, projekti 
rahastamiseks kasutatavad oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 
50%, projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet. 
  
 
 



20. Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord  
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku täiendada kultuuri valdkonnas tegutsevatele 
mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise korda kogukonnakeskustega, millel varasemalt 
volikogu poolt kehtestatud toetuste andmise kord puudus. 
  
 


