
 
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 29. novembri 2021 istungist 
  
1. MTÜ Eesti SV Tugigrupid sotsiaalprojekti toetamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜle Eesti SV Tugigrupid sotsiaalprojekti “Tugigrupp seksuaalvägivalla 
ohvritele” toetust summas 1377 eurot. 
 
2. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 07.08.2031 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
3. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 25.02.2028 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
4. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 12.06.2037 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
5. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 06.04.2026 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
6. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 05.06.2024 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
7. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 17.03.2026 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
8. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 06.07.2027 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
9. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 06.07.2027 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
10. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 19.08.2027 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 



  
11. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 01.06.2022 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
12. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 26.11.2027 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
13. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 14.03.2029 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
14. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 17.11.2027 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
15. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 27.02.2026 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
16. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti ja 
lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 03.02.2030 alaealise isiku 
kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
17. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste, puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti ja sotsiaalregistri spetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 19.11.2026 
piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
18. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste ja sotsiaalregistri spetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajatena kuni 19.11.2026 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja 
ülesandeid. 
  
19. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nimetamine  
Linnavalitsus kutsus tagasi järgmised nõukogu liikmed: 
1. Eino-Jüri Laarmann - AS Pärnu Vesi; 
2. Heldur Paulson - AS Pärnu Vesi; 
3. Margus Maiste - Estonia Spa Hotels AS; 
4. Imre Baumann - Estonia Spa Hotels AS 
5. Teet Kurs - Estonia Spa Hotels AS, OÜ Paikre 
6. Siimo Lopsik - OÜ Paikre; 
7. Ove Pärtelson - OÜ Paikre;  
8. Edmond Penu - OÜ Kümblus; 



9. Hillar Talvik - OÜ Kümblus; 
10. Arvo Reedik - SA Pärnu Haigla; 
11. Helle Kullerkupp- SA Pärnu Haigla: 
12. Agnes Pulk - SA Endla Teater.  
13. Andrus Haugas- SA Pärnu Muuseum 
Lugeda Anu Peterson tagasi astunuks OÜ Sufe ja SA Tõstamaa Hooldekodu nõukogust tema poolt 
esitatud avalduse alusel alates 01.12.2021.  
  
Linnavalitsus nimetas uued nõukogu liikmed järgmiselt: 
1. Toomas Rapp - AS Pärnu Vesi; 
2. Jüri Lebedev - AS Pärnu Vesi;  
3. Kristel Voltenberg - Estonia Spa Hotels AS; 
4. Toomas Kivimägi - Estonia Spa Hotels AS; 
5. Andrus Kärpuk - Estonia Spa Hotels AS; 
6. Ats Rääk- OÜ Paikre 
7. Väino Hallikmägi – OÜ Paikre 
8. Vladimir Zemljannikov - OÜ Paikre  
9. Toomas Rõhu - OÜ Sufe 
10. Jüri Vlassov - OÜ Kümblus; 
11. Jüri Kirss - OÜ Kümblus; 
12. Jane Mets - SA Pärnu Haigla 
13. Annely Akkermann - SA Pärnu Haigla; 
14. Toomas Kivimägi - SA Endla Teater 
15. Jaanus Mäe – SA Tõstamaa Hooldekodu 
16. Meeli Pärna – SA Pärnu Muuseum 
17. Irina Talviste- SA Pärnumaa Arenduskeskus; 
18 Silver Smeljanski - SA Pärnumaa Arenduskeskus, alates 29.12.2021. 
Lugeda Romek Kosenkranius tagasi astunud SA Pärnumaa Arenduskeskus nõukogust tema poolt esitatud 
avalduse alusel alates 30.11.2021.  
  
20. Liikmeõiguste teostajate määramine 
Linnavalitsus nimetas Pärnu linna liikmeõiguste teostajad järgmiselt: 
1. Irina Talviste - Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus; 
2. Krista Nõmm - Mittetulundusühing Pärnu Lahe Partnerluskogu; 
3. Eino Ojandu - Mittetulundusühing Liivi Lahe Kalanduskogu; 
4. Vahur Mäe- Mittetulundusühing Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik; 
5. Marko Šorin-Mittetulundusühing Rohelise Jõemaa Koostöökogu.  
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks järgmised Pärnu linnavalitsuse korraldused:  
1. 30.03.2020 korraldus nr 202 „Liikmeõiguste teostaja määramine“; 
2. 08.10.2018 korraldus nr 818” Liikmeõiguste teostaja nimetamine MTÜ-s Eesti Tervislike Linnade 
Võrgustik”. 
 
21. Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas riigihankekomisjoni koosseisu alljärgnevalt: 
esimees: riigihangete valdkonda juhtiv abilinnapea Meelis Kukk 
aseesimees:  abilinnapea Irina Talviste 
liikmed:        abilinnapea Silver Smeljanski 
                      taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur 
                      riigihangete spetsialistid. 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 02. juuli 2018 korralduse nr 597 
“Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine”.  



  
22. Pärnu linnavalitsuse osavallakeskuste põhimääruste muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 12. veebruari 2018 korralduse nr 154 „Pärnu Linnavalitsuse 
Audru osavallakeskuse põhimäärus“ punkti 8 esimest lause poolt ning punkti 9 ning sõnastas need 
järgmiselt: 
„8. Osavallakeskuse tööd juhib volikogu poolt kinnitatud linnavalitsuse liige, kes: 
9. Osavallakeskuse juhi äraolekul asendab teda linnapea käskkirjaga määratud isik“.  
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 12. veebruari 2018 korralduse nr 155 „Pärnu linnavalitsuse 
Paikuse osavallakeskuse põhimäärus“ punkti 8 esimest lause poolt ning punkti 9 ja sõnastas need 
järgmiselt: 
„8. Osavallakeskuse tööd juhib volikogu poolt kinnitatud linnavalitsuse liige, kes: 
9. Osavallakeskuse juhi äraolekul asendab teda linnapea käskkirjaga määratud isik.“  
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 12. veebruari 2018 korralduse nr 156 „Pärnu linnavalitsuse 
Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus“ punkti 8 esimest lause poolt ning punkti 9 ja sõnastas need 
järgmiselt: 
„8. Osavallakeskuse tööd juhib volikogu poolt kinnitatud linnavalitsuse liige, kes: 
9. Osavallakeskuse juhi äraolekul asendab teda linnapea käskkirjaga määratud isik.“ 
 
23. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Kroomi tn 2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Kroomi tn 2 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni, elektri- ja 
sidevarustuse rajamisega. 
 
24. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Karusselli 16 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Karusselli tn 16 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku kinnistusiseste veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, 
elektrivarustuse rajamiseks. Enne kasutusloa taotlust on nõutav Karusselli 18 kinnistul asuva aiamaja 
lammutamine.  
  
25. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Savi tn 5 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Savi tn 5 kinnistule ärihoone Savi tn 5/2 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku soojatorustiku, veevarustuse ja kanalisatsiooni, side- 
ning elektrivarustuse rajamisega. 
  
26. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Karu tn 4 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Karu tn 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindamiseks vajaliku kinnistusiseste veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, 
elektrivarustuse ja sidevarustuse rajamisega. 
  
27. Ehitusloa andmine, Oara küla, Ohakamaa 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Oara külas asuvale Ohakamaa kinnistule üksikelamu püstitamiseks 
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.  
  
28. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu ja kohustas 
planeerimisosakonda korraldama selle avaliku väljapaneku. 
 
29. Pärnu linnas Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus võttis vastu Paikuse alevis asuva Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu ja kohustas 
planeerimisosakonda korraldama selle avaliku väljapaneku. 
 



30. Jõõpre küla, Looga tee 18 katastriüksuse ostueesõigusega erastamine 
Linnavalitsus määras Jõõpre külas asuva Looga tee 18 katastriüksuse ehitiste teenindamiseks vajaliku 
maa suuruseks 3617 m² ja nõustus sellega, et Looga tee 18 omanik erastab ostueesõiguse alusel 
järgmise katastriüksuse: 
- koha-aadress: Looga tee 18 (katastritunnus 62401:001:0966), Jõõpre küla, Pärnu linn, Pärnu maakond; 
- sihtotstarve: elamumaa  ̶  100%; pindala: 3617 m². 
Vastavalt 12.11.2021 koostatud ostueesõigusega erastatava maa maksustamishinna määramise aktile 
on erastatava Looga tee 18 katastriüksuse maa maksumus 670 eurot. 
 
31. Saari küla, Toome koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Saari külas asuva Toome katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks 
vastavalt jagamise plaanile ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Saari küla, Toome; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Saari küla, Toomepõllu; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
Uutele moodustatavatele kinnistutele tuleb tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel 
seatava servituudiga.  
  
32. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele kinnisasjadele: 
1. Papsaare küla, Meremetsa tee 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
2. Audru alevik, Muti ringtee 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini  ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks 
ja majandamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
3. Pärnu linn, Pärlimõisa tee T1 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
4. Pärnu linn, Rehepapi tänav T2 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks, asendiplaanid elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
5. Pärnu linn, Kastani põik T2 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini  ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks 
ja majandamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
6. Pärnu linn, Väike-Sepa tänav T1 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
7. Pärnu linn, Väike-Sepa tänav T2 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
8. Pärnu linn, Rõugu tänav T4 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
9. Pärnu linn, Mureli tänav T4 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
10. Pärnu linn, Mündi tänav T2 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
11. Pärnu linn, Pähkli tänav T1 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks 
ja majandamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses. 
 
33. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult sundvalduse järgmistele kinnisasjadele: 
1. Pärnu linn, Raba tänav T7 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
2. Pärnu linn, Kibuvitsa tänav T1 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 



3. Pärnu linn, Karikakra tänav T1 0,4 kV pingega õhuliini mastitõmmitsa ja 0,4 kV pingega 
elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
4. Pärnu linn, Sireli tänav T2 0,4 kV pingega õhuliini mastitõmmitsa rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
5. Pärnu linn, Kirsi tänav T9 elektrimaakaabelliini ja -liitumiskilbi rajamiseks, talumiseks ja 
majandamisekselektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses; 
6. Pärnu linn, Kaarli tänav T1 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
7. Pärnu linn, Kuuse tänav 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
8. Pärnu linn, Kuuse tänav T3 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses; 
9. Papsaare küla, Niidu tee 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 
 
34. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pernova Hariduskeskus) 
Linnavalitsus otsustas anda tähtajatult Pernova Hariduskeskuse kasutusse Pappsaare külas Nurme tee 
43 paiknev kinnistu (registriosa nr 2488550, pindala 3,68 ha, sihtotstarve  - üldkasutatav maa). 
Kasutusse andmise olulised lisatingimused: 
1. kasutusse saaja korraldab tegevust kinnistule rajatud krossirajal,  
2. kasutusse saaja tagab kinnistul heakorra. 
3. kinnistu otsene valdus loetakse kasutusse saajale üle antuks 1. detsembrist 2021 ja selle kohta eraldi 
akti ei koostata. 
 
35. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (spordihalli treeningsaal) 
Linnavalitsus otsustas alates 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2023 MTÜ Pärnu Taekwondo Klubi 
ja MTÜ Spordiklubi Do-Jang ühiskasutusse Riia mnt 129 asuvas spordihallis paikneva II korruse 
treeningsaali üldpinnaga 178,6m2. Üürnike üürimäär on 893 eurot kuus (5 eurot/m2). 
 
36. Linnavara võõrandamine (hakkevõsa ja raiejäätmed) 
Seoses liinihooldustööde ja Niidu oja korrastustöödega on vajalik müüa hakkevõsa Pärnu linnas Lätte 
tänaval, Oja tänaval, Videviku tänaval ning raiejäätmed Uus-Sauga tn asuval 53 kinnistul. 
Ostja leidmiseks küsis Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus ettevõtjatelt pakkumused, 
mida esitati viis: Latesto OÜ (puistekuupmeetri hind 7,01 eurot), Massiner OÜ (puistekuupmeetri hind 
3,80 eurot), Praktov OÜ (puistekuupmeetri hind 6,05 eurot), Metsa ABC OÜ (puistekuupmeetri hind 7,10 
eurot) ja Tootsi Turvas OÜ (puistekuupmeetri hind 5,00 eurot), hindadele lisandub käibemaks.  
Linnavalitsus otsustas võõrandada Metsa ABC OÜ-le orienteeruvalt 590 m3 hakkevõsa ja raiejäätmeid 
hinnaga 8,52 eurot puistekuupmeetri kohta (hind sisaldab käibemaksu). 
 
37. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Pähkli kinnistu) 
Üks Pähkli kinnistu naaberkinnistutest on Paikuse kinnistu. Paikuse kinnistu omanik on esitanud taotluse 
Pähkli kinnistu ostuks hinnaga 15 000 eurot. Linnavara valitsemise korra kohaselt võib vara võõrandada 
otsustuskorras, kui enampakkumine on osalejate puudumise tõttu nurjunuks tunnistatud kahel korral. 
Seetõttu otsustas linnavalitsus võõrandada Audru kinnistu omanikule 15 000 euro eest Pähkli kinnistu. 
  
38. Pärnu linna 2022. aasta eelarve 
Linnavalitsus saatis volikogusse kinnitamiseks Pärnu linna 2022. aasta eelarve, milles on põhitegevuse 
tulemiks kavandatud 6 415 590 eurot. 
 
39. Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036 



Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kinnitada Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2022-2036. Ühtlasi tunnistada kehtetuks:  
1) Audru vallavolikogu 06.03.2014 määrus nr 11 „Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2013-2025“,  
2) Paikuse vallavolikogu 26.09.2016 määrus nr 10 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2016-2027“,  
3) Tõstamaa vallavolikogu 12.02.2016 määrus nr 27 „Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2016-2028“   
4) Pärnu linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 42 „Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastani 2026“. 
 
40. Pärnu linna valimiskomisjon 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kinnitada Pärnu linna valimiskomisjon uues koosseisus. 
  
41. Papsaare küla Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku võtta vastu Ihna kinnistu detailplaneering, jätta algatamata 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringuga kavandatav tegevus 
ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju 
ning kohustada planeerimisosakonda korraldama detailplaneeringu avaliku väljapaneku. 
 
42. Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Linnavalitsus kehtestas Papsaare külas asuva Metsise kinnistu detailplaneeringu. 
 
43. Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kehtestada uus Pärnu linna haridusasutuste töötajate 
palgajuhend, mis jõustuks 1. jaanuarist 2022. 
 
44. Noortekeskustele tegevustoetuse andmise kord 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kehtestada uus noortekeskustele tegevustoetuse eraldamise 
kord, mis jõustuks 1. jaanuarist 2022. 
  
 


