
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 21. detsembri 2020 istungist 
 
1. Tasuta sõiduõiguse andmine 
Linnavalitsus andis alates 1. jaanuarist 2021 tasuta sõiduõiguse Pärnu linnavalitsuse 
sotsiaalosakonna 20 teenistujale, Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna 4 teenistujale, Pärnu 
sotsiaalkeskuse 9 hooldustöötajale ning Pärnu laste ja noorte tugikeskuse 7 kasvatusala 
töötajale.  
Tasuta sõiduõigus kehtib kuni 31. detsember 2021. 
 
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu Mai kooli klassides 2020/2021 
õppeaastaks 
Linnavalitsus kehtestas erandjuhtumina 2020/2021. õppeaastaks Pärnu Mai kooli klassides 
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ettenähtud piirnormist suuremad klassi täitumuse 
piirnormid: 
 

2 a 28 õpilast 

2 b 25 õpilast 

2 c 26 õpilast 

4 b 27 õpilast 

5 a 25 õpilast 

6 d 27 õpilast 

7 a, b 25 õpilast 

7 d 28 õpilast 

8 a 25 õpilast 

8 b 26 õpilast 

9 c, d 26 õpilast 

 
 
3. Pärnu linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine 
Linnavalitsus tunnistaks kehtetuks Pärnu linnavalitsuse järgmised korraldused: 
1. Pärnu linnavalitsuse 17. septembri 2018 korralduse nr 759 „Pärnu linna 
munitsipaalüldhariduskoolide õpilaspileti dublikaadi hinna kehtestamine”. 
2. Pärnu linnavalituse 9. veebruari 2015 korralduse nr 84 „Pärnu linna munitsipaalasutuste 
ametinimetuste näidisloetelu kinnitamine“. 
 
4. Pärnu spordikooli arengukava koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Pärnu spordikooli arengukava koostamise. Arengukava koostab huvikool, 
arengukava koostamist koordineerib Pärnu linnavalitsuse haridusosakond. Arengukava valmib 
2021. aasta märtsi lõpuks. 
 
5. Vahendite eraldamine reservfondist 
Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist   
1. Pernova Hariduskeskusele 2720 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektile nr 
15772 „Pernova Hariduskeskuse audiovisuaalne õppematerjal – kui taimed räägiksid“ 
omaosaluseks. 



2. Pernova Hariduskeskusele 2530 eurot SA Keskkonna investeeringute Keskuse projektile nr 
16046 „Pernova Hariduskeskuse audiovisuaalne õppematerjal – Eesti loomade ja lindude 
saladused“ omaosaluseks. 
3. Linnakantseleile 35 000 eurot Covid-19 seotud isikukaitsevahendite soetamisega 
lisanduvateks kuludeks ning asutustele 65 430 eurot vastavalt 15.12.2020 seisuga tegelikele 
kuludele. 
 
Vahendid reservfondist eraldatakse sihtotstarbeliselt. Eraldise saaja on kohustatud eraldatud 
summa kohta pidama arvestust ning kasutamata jäägi tagastama reservfondi. 
 
6. Ehitusloa andmine Savi 26  
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Pärnu linn, Savi tn 26 
kinnistule sõidukite teeninduskeskuse püstitamiseks.  
 
7. Ehitusloa andmine Raba tn 21a  
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Pärnu linn, Raba tn 21a  
kinnistul laohoone püstitamiseks. 
Kinnistuomanik on sõlminud Pärnu linnavalitsusega kokkuleppe mahasõidutee ehitamiseks 
kinnistule Raba 21a, Pärnu linn. 
 
8. Audru alevikus Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Linnavalitsus algatas Pärnu linnas Audru alevikus Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu 
koostamise.  
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks kruntidele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, 

arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse 

määramine, kommunikatsioonid kavandamine. Detailplaneering koostatakse Audru valla 
üldplaneeringu kohasena. 
Huvitatud isiku eesmärgiks on Ringi tn 11c kinnistule tootmishoone rajamine kalade 
kuivatamiseks ja käitlemiseks. Kuivatisse toodav kala on sügavkülmutatud, külmutatud 
kalablokid sulatatakse, kala kuivatatakse kuivatusahjudes ning pakendatakse transportimiseks. 
Kavandatava tootmishoone kõrguseks on ligi 4 meetrit ja pindala ligi 2 000 m2 (100 x 20 m). 
Veevarustus, sealhulgas kanalisatsioon nähakse ette ühisveevärgist (Pärnu linna veevõrk), 
kütmine olemasolevast külmutuskompressorist üle jääva jääksoojusega. Tootmismaht on 
hinnanguliselt 10 tonni valmistoodangut kuus. Plaanitud transpordikoormus veoautoga on 1 
kord nädalas läbi Audru keskuse. 
Planeeritav Ringi tn 11c kinnistu pindala on 16855 m2, kinnistul asub ühekordne ladu-kuur ja 
kahekordne endine kütuseladu. 
Linnavalitsus otsustas jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 
hindamise, sest detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu 
koostamisel arvestada asjaomaste asutuste ettepanekutega ja detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus esitatud leevendusmeetmetega. 
 
 
 

 


