
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 28. detsembri 2020 istungist 
 
 
1. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste ja sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 21.12.2025 
piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
2. SA Endla Teater nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine 
Linnavalitsus kutsus tagasi SA Endla Teater nõukogu liikme Romek Kosenkraniuse ja nimetas SA 
Endla Teater nõukogu uueks liikmeks Silver Smeljanski.  
 
3. Pärnu spordikeskuse hinnakirja kehtestamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu spordikeskuse valduses olevate spordiobjektide ja rajatiste 
hinnakirja alates 1. jaanuarist 2021. 
 
4. Pärnu Õppenõustamiskeskuse arengukava koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Pärnu Õppenõustamiskeskuse arengukava koostamise. Arengukava 
koostab Pärnu Õppenõustamiskeskus ja selle koostamist koordineerib Pärnu linnavalitsuse 
haridusosakond. Arengukava valmib kevadel 2021. 
 
5. Pärnu linnavalitsuse 17.02.2020 korralduse nr 102 „Kultuuriprojektidele toetuste 
eraldamine“, 25.05.2020 korralduse nr 343 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ ja 
17.06.2020 korralduse nr 399 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ muutmine 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 17. veebruari 2020 korralduse nr 102 
„Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ punktid 1.26, 1.32 ja 1.44; Pärnu linnavalitsuse 25. 
mai 2020 korralduse nr 343 „Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ punkt 1.12, 1.22, 1.23 ja 
1.52; Pärnu linnavalitsuse 17. juuni 2020 korralduse nr 399 „Kultuuriprojektidele toetuste 
eraldamine“ punkti 1.23. 
 
6. Härma 16 ehitusluba 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Pärnu linn, Härma tn 16 
kinnistule tootmishoone püstitamiseks. 
 
7. Ehitusloa andmine Audru alevik, Lõvikäpa tee 5 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Pärnu linnas Audru alevik, 
Lõvikäpa tee 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku 
veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, maakütte, side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
8. Ehitusloa andmine Tõstamaa alevik, Metsa tn 14 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba kinnistule aadressiga Pärnu 
linn, Tõstamaa alevik, Metsa tn 14 elamu (EHR kood 121346588) laiendamiseks. 
 
9. Sundvalduse seadmine Vana-Savi tn 2y 
Linnavalitsus nõustus seadma sundvalduse kinnisasjale asukohaga Pärnu maakond, Pärnu linn, 
Vana-Savi tn 2y, katastritunnus 62401:001:1024, sihtotstarbeta maa AS Telia Eesti kasuks 



mikrotorustiku, sidekanalisatsiooni ja kaablikaevude ehitamiseks, talumiseks ning 
majandamiseks sideehitise kaitsevööndi ulatuses. 
 
10. Lasteaia osalustasudest 
Linnavalitsus teeb Pärnu linnavolikogule ettepaneku vabastada lapsevanemad nende poolt 
kaetava osalustasu maksmisest nende päevade eest, mil lasteaed ei saa teenust osutada ning 
rakendada sama põhimõtet ka Pärnu linna eralastehoidudes lapsevanematele laste eest, kelle 
lasteaiakoht on asendatud lastehoiukohaga. 
Otsust rakendatakse 1. detsembrist 2020. 
 
11. Pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine 
Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku delegeerida nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 
seaduse § 28 lõike 4 alusel sätestatud lasteasutuse ja sotsiaalteenuseid osutava asutuse pidaja 
ülesanded Pärnu linnavalitsuse pädevusse. 
 
12. Pärnu linnavolikogu 15.10.2020 otsuse nr 64 „Osaühing SuFe põhikirja muutmine“ 
muutmine   
Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku muuta Pärnu linnavolikogu 15. oktoobri 2020 otsuse 
nr 64 punkti 1.1. järgmiselt: 
„1.1 muuta punkti 3.1 ja sõnastada see järgmiselt: 
„3.1 Ühingu miinimumkapital on 143 640 (ükssada nelikümmend kolm tuhat kuussada 
nelikümmend) eurot ja Ühingu maksimumkapital on 574 560 (viissada seitsekümmend neli 
tuhat viissada kuuskümmend) eurot““; 
 


