
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 30. mai 2016 istungist 

 

1. 2016/2017. õppeaasta koolivaheaegade kehtestamine Pärnu üldhariduskoolides  

Kehtestati Pärnu Mai Koolis, Pärnu Ülejõe Põhikoolis, Pärnu Tammsaare Koolis, Pärnu Kuninga 

Tänava Põhikoolis, Pärnu Rääma Põhikoolis, Pärnu Vanalinna Põhikoolis ja Pärnu Raeküla Koolis 

2016/2017 õppeaasta koolivaheajad järgmiselt:  

• sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;  

• jõuluvaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;  

• talvevaheaeg 24. veebruar 2017.a kuni 28. veebruar 2017.a;  

• kevadvaheaeg 15. aprill 2017. a kuni 23. aprill 2017. a;  

• suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 9. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.  

Kehtestati Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis 2016/2017 õppeaasta koolivaheajad järgmiselt:  

• sügisvaheaeg 22. oktoober 2016.a kuni 30. oktoober 2016.a;  

• jõuluvaheaeg 19. detsember 2016.a kuni 08. jaanuarini 2017.a;  

• talvevaheaeg 24. veebruar 2017.a kuni 28. veebruar 2017.a;  

• kevadvaheaeg 15. aprill 2017.a kuni 23. aprill 2017.a;  

• suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 8. juuni 2017.a kuni 26. august 2017.a.  

Kehtestati Pärnu Ühisgümnaasiumis 2016/2017 õppeaasta koolivaheajad järgmiselt:  

• sügisvaheaeg 22. oktoober 2016.a kuni 30. oktoober 2016.a;  

• jõuluvaheaeg 23. detsember 2016.a kuni 08. jaanuarini 2017.a;  

• talvevaheaeg 24. veebruar 2017.a kuni 28. veebruar 2017.a;  

• kevadvaheaeg 01. aprill 2017.a kuni 09. aprill 2017.a;  

• suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 8. juuni 2017.a kuni 31. august 2017.a.  

 

2. Toetuse eraldamine haridusprojektidele  

Otsustati eraldada haridusprojektidele toetust alljärgnevalt:  

• Pärnu Lasteaed Pillerpall, projekt „Pärnut avastamas“ toetus 200 eurot  

• Pernova Hariduskeskuse, õppelaager „Ermistu järv koolikotis“ toetus 1600 eurot  

• Pärnu Kunstikool, animatsiooni meistrikursused 1600 eurot  

• MTÜ Jonnipunn, uue põlvkonna teatritegijad 200 eurot  

• MTÜ Herbert Hahni Selts, vanemahariduse edendamine 200 eurot  

• SA Pärnu Muuseum, Pärnu Muuseumi merelaager 500 eurot  

 

3. Vara omandamine  

Pärnu Linnavalitsuse 19.10.2015 korraldusega nr 519 võeti vastu Jaama tn 9 kinnistu 

detailplaneering. Detailplaneeringuala, suurusega 25 261 m2, on jagatud kokku 20 elamu-, 

tänava- ja haljasalamaa sihtotstarbega kruntideks, millest 3 on transpordimaamaa krundid, mis 

omavad tähtsust juurdepääsuteena kavandatavale 17 kinnistule. Korralduse 519 kohaselt tagab 

detailplaneeringust huvitatud isik detailplaneeringu kehtestamise otsuse jõustumisest 

detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, 



haljastuse, välisvalgustuse ja tehnorajatiste väljaehitamise omal kulul. Detailplaneeringust 

huvitatud isiku ja kinnistu Jaama tn 9 omaniku ning Pärnu Linnavalitsuse vahel sõlmitakse 

haldusleping detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee väljaehitamiseks. RealWAY OÜ 

soovib Jaama tn 9 kinnisasja detailplaneeringu lahendusele moodustatavate tänavakinnistute 

võõrandamist Pärnu linnale, sest halduslepingu alusel ehitatavad tänavad jäävad avalikku 

kasutusse.  

Lähtudes eeltoodust anti nõusolek omandada tasuta osaühingult RealWAY Pärnu linnale 

detailplaneeringu kohaselt Jaama tn 9 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 1256205, 

katastritunnus 62516:064:0700, pindala 25261m², sihtotstarbeta maa) moodustatavad 

kinnisasjad ja kinnisasjadele ehitatud detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette 

nähtud teed ja sellega seonduvad rajatised, haljastus, välisvalgustus ja tehnorajatised nende 

avaliku kasutamise tagamiseks.  

 

4. Linnavara võõrandamine  

Anti majandusosakonnale ülesanne, korraldada kirjalik enampakkumine Pärnu linna omandis 

oleva 635/5567 mõttelise osa kinnistust asukohaga Riia mnt 83 // 85, Pärnu linn 

(kinnistusregistriosa nr 2921005; katastritunnus 62501:001:0011; katastriüksuse sihtotstarve 

elamumaa 95%, ärimaa 5%; pindala 1325 m2) võõrandamiseks järgmistel tingimustel: 

enampakkumise alghind – 15 225 (viisteist tuhat kakssada kakskümmend viis) eurot; tagatisraha 

– 1 500 (üks tuhat viissada) eurot.  

 

5. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti 

AS kasuks  

Anti nõusolek Telia E 


