
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 31. mai 2021 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialiste ja puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 24.05.2026 piiratud teovõimega täisealise 
isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
2. Vahendite eraldamine reservfondist 
Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist avalike suhete teenistusele 300 eurot Mini-
Erna rändauhinna valmistamise toetamiseks (Kaitseiit). 
 
3. Tasuta parkimislubade andmine Pärnu linnavalitsusele 
Linnavalitsus otsustas endale väljastada 35 parkimisluba, mida võib kasutada tasuta parkimiseks Pärnu 
linna avalikul tasulisel parkimisalal ühe aasta jooksul. Neist kuus antakse linnavalitsuse ametisõidukitele, 
ülejäänud on numbrimärgita ning neid kasutavad linnavalitsuse töötajad konkreetsete ametsõitude 
tarbeks ja linnavalitsuse külalised. Pärast ametisõitu või külastust tuleb parkimisluba tagastada. 
 
4. Tasuta parkimisloa andmine Riigiprokuratuuri Lääne Ringkonnaprokuratuurile 
Linnavalitsus otsustas anda Riigiprokuratuuri Lääne Ringkonnaprokuratuurile ühe tasuta parkimisloa 
Lääne Ringkonnaprokuratuuri ametisõiduki parkimiseks Pärnu linna tasulisel parkimisalal ühe aasta 
jooksul alates parkimisloa väljastamisest. 
 
5. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Pilve tee 17 elamu abihoone 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Pilve tee 17 kinnistule elamu abihoone 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
6. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Salme tee 2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Salme tee 2 kinnistule ärihoone 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku kinnistusiseste veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega, arvestades võrguvaldajate kooskõlastustingimusi. 
 
7. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Pilve tee 17 elamu 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Pilve tee 17 kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, side- ja 
elektrivarustuse rajamisega 
 
8. Marksa küla, Mihkli ja Mihkliranna koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Marksa külas asuva Mihkli ja Mihkliranna katastriüksuste piiride muutmisega 
vastavalt piiride muutmise asendiplaanile ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Marksa küla, Mihkli; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Marksa küla, Mihkliranna; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
 
9. Kastna küla, Õunapuu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Kastna külas asuva Õunapuu katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks 
vastavalt jagamise plaanile ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Kastna küla, Õunapuu; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 



2. koha-aadress: Pärnu linn, Kastna küla, Õunapuumetsa; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
3. koha-aadress: Pärnu linn, Kastna küla, Õunapuuaasa; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
 
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Papsaare külas Audru ringraja 
kinnistule 
Linnavalitsuse planeerimisosakonnale esitati 26.02.2021 projekteerimistingimuste taotlus, millega paluti 
täpsustada Audru vallavolikogu 12.03.2009 otsusega nr 20 kehtestatud Papsaare külas asuva Audru 
ringraja detailplaneeringut selliselt, et lubada Audru ringrada kinnistul detailplaneeringuga määratud 
hoonestusala nihutada 6% ulatuses, täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi, 
täpsustada maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta ja krundijaotust. 
Detailplaneeringu täpsustuse vajadus tuleneb Audru ringraja kinnistu omaniku soovist rajada 
detailplaneeringuga lubatud ärihoone hoonestusala „äriala 1“ kõrvale ringraja sissesõidu värava 
lähedusse parkimisrajatiste maale olemasoleva müravalli asukohale, mistõttu on vajalik hoonestusala 
1% ulatuses nihutada ja moodustada hoone ümber uus katastriüksus. Kavandatavat hoonet on võimalus 
tulevikus liita hoonestusalale lubatud hoonetega, et tekitada katkematu hoonete perimeeter, mis 
töötaks samas ka müratõkkena. Lisaks soovitakse kogu hoonestusala „äriala 1“ nihutada 6% ulatuses 
parkimisrajatiste maale ja samaväärse suurusega parkimisrajatiste maad soovitakse vahetada ärimaale. 
Linnavalitsuse hinnangul ei too Audru ringraja kinnistul hoonestusala nihutamine 1% ulatuses kogu 
hoonestusalast uue ärihoone püstitamiseks ringraja sissesõidu värava lähedusse parkimisrajatiste maale 
olemasoleva müravalli asukohale kaasa detailplaneeringu olemuslikku muutmist ja ei lähe vastuollu 
piirinaabrite õiguste ega avaliku huviga. Linnavalitsus nõustus projekteerimistingimustega hoonestusala 
tingimuste täpsustamisega, selle juures aga detailplaneeringut sisuliselt muutmata.  
Kuna planeeringulahenduses on hooned samaväärsed vallide ja müratõkkeseinaga müra tõkestajad, 
peab olemasoleva müratõkke asemele püstitatav hoone ringrajal tekkivat müra vähendama. 
Hoonestusala nihutamisega pealtvaatajate parklaala ei vähene, vaid jaotatakse ümber hoonestusalale 
samaväärse suurusega vastavalt asendiskeemile.  
Olemasoleva müravalli eemaldamisest kuni hoone ehitustegevuse lõpetamiseni ehk sisuliselt hoone kui 
müratõkke rajamiseni peab olema tagatud ringraja müra katkematu tõkestamine või sel ajal ringrajal 
sõitmist ei toimu. 
Kogu „äriala 1“ hoonestusala nihutamiseks 6% ulatuses parkimisrajatiste maale vajadust ei ole, kuna 
hoonestusala on hoonestamata ja seetõttu on võimalus detailplaneering ellu viia planeeringus esitatud 
tingimuste kohaselt. 
Detailplaneeringuga määratud tingimuste kohaselt krundijaotust ei ole võimalik täpsustada 
projekteerimistingimustega, kuna ei ole krunte, mille jaotust täpsustada. 
Ehitusseadustiku kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada 
projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Ehitusseadustiku kohaselt esitatakse 
projekteerimistingimuste eelnõu naaberkinnisasja omanikele, kelle huve võivad kavandatavad tööd 
riivata, arvamuse avaldamiseks. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimus 14.-23. maini 2021. 
Menetluse käigus ei esitatud ühtegi kirjalikku arvamust. 
Linnavalitsus otsustas täpsustada Audru ringraja detailplaneeringu põhijoonist selliselt, et nihutada 
kinnistule määratud hoonestusala 1% ulatuses esialgsest lahendusest ja samaväärse suurusega 
parkimisrajatiste maa nihutada hoonestusalale. Olemasoleva müratõkke asemele püstitatav hoone peab 
ringrajal tekkivat müra vähendama ja tagama müratõkke katkematuse. Hoone ehitamise ajal tuleb 
tagada ringraja müra tõkestamine. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ SLP kasuks 
Linnavalitsus andis nõusoleku osaühingu SLP kasuks tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Pärnu 
linna omandis olevale kinnisasjale Pärnu linn, Audru alevik Lille tänav T2 tehnovõrkude ehitamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks. Isikliku kasutusõiguste esemeks on vee- ja kanalisatsioonitrass, 
tänavavalgustus ja sidetrass, isikliku kasutusõiguse aastatasu suuruseks 11,50 eurot. 



 
12. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse järgmistele kinnisasjadele: 
1. Lemmetsa küla, Sanganurga 10 kV pingega elektrimaakaabelliini ja sideõhuliini rajamiseks, talumiseks 
ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 219 m2; 
2. Jõõpre küla, Sauga tee 9 0,4 kV pingega elektri õhukaabelliini, rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 32 m2; 
3. Jõõpre küla, Sauga tee 3y 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 22 m2; 
4. Oore küla, 1590109 Aasa tee 10 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 22 m2; 
5. Jõõpre küla, Aisa tee 2 0,4 kV pingega elektri maakaabelliini ja tõmmitsa rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 178 m2; 
6. Jõõpre küla, 1590099 Siimu tee 10 kV pingega elektrimaakaabelliini, rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 107 m2; 
7. Jõõpre küla, Audru tee 2 0,4 kV ja 10 kV pingega elektrimaakaabelliini ja jaotuskilbi rajamiseks, 
talumiseks ja majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 746 m2; 
8. Jõõpre küla, Koolipõllu 10 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 98 m2; 
9. Jõõpre küla, Aisa tee 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 23 m2; 
10. Jõõpre küla, Looga tee L1 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 52 m2; 
11. Jõõpre küla, Looga põik 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja tõmmitsa rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse ala 230 m2. 
 
13. Kinnisasja Pargi tänav T3 omandamine 
Linnavalitsus otsustas omandada Riigi Kinnisvara ASilt Pärnu linnas asuva Pargi tänav T3 hoonestatud 
kinnisasja hinnaga 95 000 eurot (ilma käibemaksuta). Pärnu linn ja Riigi Kinnisvara AS on kokku leppinud 
Pikk tn 18 hoone lammutamises 2022 aasta lõpuks. Kinnisasjale Pargi tänav T3 hoone osa 
lammutamiskulud kannab Pärnu linn. Kinnisasja Pargi tänav T3 valdus läheb Pärnu linnale üle 
kinnisasjale jääva hoone lammutamisest. 
 
14. Linnavara võõrandamine (Põllu 1a, Kambi tee 6) 
Linnavalitsus otsustas võõrandada elektroonilisel enampakkumisel järgmised kinnisasjad: 
1. kinnistu asukohaga Põllu 1a, Audru alevik, Pärnu linn (registriosa nr 3644506, katastritunnus 
15904:003:1649, pindala 1026 m2, tootmismaa 100%): 
- enampakkumise alghind 25 000 eurot, 
- tagatisraha 2 500 eurot; 
2. kinnistu asukohaga Kambi tee 6, Pappsaare küla, Pärnu linn (registriosa nr 3477406, katastritunnus 
15904:003:1272, pindala 5740 m2, maatulundusmaa 100%): 
- enampakkumise alghind 28 000 eurot, 
- tagatisraha 2 800 eurot. 
Audru alevikus asuv Põllu 1a kinnistu on kultuuriministri 21.04.1998 määrusega tunnistatud 
kultuurimälestiseks (mälestise registri nr 16615). 
 
15. Pärnu linna 2020.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kinnitada Pärnu linna 2020. aasta konsolideerimisgrupi 
majandusaasta aruanne. Pärnu linna konsolideerimisgruppi kuulusid 2020. a Pärnu linnavalitsus 
(konsolideerija) koos viie valitseva mõju all oleva äriühinguga (AS Pärnu Vesi, Estonia Spa Hotels AS, OÜ 
Kümblus, OÜ Paikre, SuFe OÜ, kõigil linna osalus 100%) ja kolme sihtasutusega (Pärnu Haigla SA, SA 
Tõstamaa Hooldekodu ja Tõstamaa Mõis SA). 



2020. aasta Pärnu linna konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande bilansimahuks on 325 414 000 
eurot (2019. a 319 891 000 eurot). 2020. a kontserni tulem oli positiivne 9 913 000 eurot (2019. a 11 517 
000 eurot). Pärnu linnavalitsuse 31.12.2020 bilansimaht oli 227 839 000 eurot (31.12.2019. a 222 794 
000 eurot) ja 2020. a tulem 8 208 000 eurot (2019. a 10 058 000 eurot). 
Majandusaasta aruanne on auditeeritud Audiitorbüroo ELSS OÜ poolt. Audiitori aruanne Pärnu 
linnavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandele on märkusteta. 
 
16. Pärnu linna 2021. aasta esimene lisaeelarve 
Linnavalitsus suunas volikogule esimeseks lugemiseks Pärnu linna 2021. aasta eelarve esimese 
lisaeelarve. Lisaeelarve koostamine on algatatud põhitegevuse tulude ja kulude korrigeerimiseks, 
lisandunud lepinguliste kohustustega seotud kulude katmiseks, vajalike ümberpaigutuste teostamiseks 
asutuste eelarvete vahel, investeeringuobjektide ja –toetuste, laenude ja likviidsete varadega seotud 
eelarve täpsustamiseks. 
Lisaeelarvega suurenevad põhitegevuse tulud 2 272 860 ja põhitegevuse kulud 2 781 060 euro võrra. 
Nende kahe summa vahe, 508 200 euro võrra kahaneb ka põhitegevuse tulem, milleks on planeeritud 
5 866 440 eurot. 
 
17. Pärnu linnas Metsa tn 13a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku tunnistada kehtetuks volikogu 19.06.2008 otsus nr 45 “Metsa tn 
13a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“, millega muudeti Metsa tn 13a kinnistu sihtotstarve 
ärimaast korruselamumaaks ja nähti ette kinnistul paikneva bowlingu- ja vabaajakeskuse lammutamine. 
Selle asemele pidi kerkima osaliselt kuuekorruseline elamu. 
Planeeringu elluviimist ei ole alustatud ja seda ka ei kavandata. OG Elektra AS on esitanud taotluse 
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks ning soovib olemasoleva hoone põhimahus säilitada ja 
väheste muudatustega toidukaupluseks ümber ehitada. 
 
18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 27 // Suur-
Posti tn 1 kinnistule  
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku täpsustada volikogu 18.02.2016 otsusega nr 16 kehtestatud Riia 
mnt 27 // Suur-Posti tn 1 kinnistu detailplaneeringu põhijoonist ja seletuskirja nii, et lubada viia 
detailplaneeringuga  hoonestusalal HA-5 ette nähtud mängu- ja puhkehoone kasutusotstarve seni 
rekonstrueerimata  lähiaadressiga Riia mnt 27 // Suur-Posti 1/5 hoone osasse ning hoonestusalal HA-5 
lubada ühe äripinna asemele elukorter tingimusel, et sellele on tagatud parkimiskoht omal kinnistul ja 
selle arvelt kinnistu detailplaneeringukohane  haljastuse osakaal ei vähene. Muus osas jääb 
detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Vesiroosi tänav T5 
kinnistule  
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku täpsustada volikogu 15.06.2006 otsusega nr 78 kehtestatud  
Pilli tn, Liiva tn, Suur-Jõe tn ja Pärnu jõe vahelise ala detailplaneeringu joonist „Kruntimise ja 
hoonestamise plaan“ ja seletuskirja nii, et lubada osa transpordimaa krundist Vesiroosi tänav T5 (üks osa 
detailplaneeringus positsiooninumbriga 26) liita Vesiroosi tn 5 elamukrundiga tingimusel, et ei muutu 
planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus. 
 
20. Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 87 „ Detailplaneeringut täpsustavate 
projekteerimistingimuste andmine“ muutmine  
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku muuta Pärnu linnavolikogu 21.09.2017 otsust nr 87 
„Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine“ ja sõnastada punktid 2.1 ja 2.2 
järgmiselt: 
„2.1. lubada Tiiru tn 1, 3, 7 ja 9 kinnistutel hoone tehnilisele korrusele osaliselt ka äripindade 
kavandamine, aga lähtuda tuleb sellest, et selle korruse äripindade osakaal peab olema vähem kui 50% 



selle korruse suletud netopinnast. Lubada Tiiru tn 5 kinnistu hoone tehnilisele korrusele osaliselt ka 
äripindade kavandamine, aga lähtuda tuleb sellest, et tehniline (kas täiskorrus või tagasiastega) korrus 
saab olla ainult hoone kõige ülemine korrus, kusjuures selle korruse suletud netopinnaga tehniliste 
ruumide osakaal peab olema rohkem kui 50%. 
2.2. mitte lubada ette näha hoonete välisseintele tehnoseadmete agregaate, ning juhul kui need 
paigaldatakse katusele, siis tuleb need paigutada nii, et need ei oleks linnatänavalt nähtavad. 
Tehnoseadmete agregaatide katusele paigaldamisel tuleb müraeksperdi abiga ehitusprojekti menetluses 
välja selgitada nende müravarjestuse vajadus ning vajaduse korral müravarjestust ka kasutada.“ Muus 
osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul. 
 
21. Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku moodustada viieliikmeline Pärnu linna valimiskomisjon, mille 
esimees oleks linnasekretär ning liikmed Kristi Matiisen, Eve Paas, Anu Peterson ja Marina Simkina 
 
22. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade 
moodustamine ja mandaatide jaotamine“ eelnõu juurde 
Pärnu linnavalitsusele on esitatud tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Pärnu linnavolikogu otsuse 
eelnõu „Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide 
jaotamine“. Eelnõuga tehakse ettepanek moodustada Pärnu linnavolikogu 2021. aasta valimisteks kaks 
valimisringkonda - valimisringkond nr 1, mille piirid kattuvad Pärnu linna asustusüksuse piiridega, ja 
valimisringkond nr 2, mille piirid kattuvad Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldade haldusterritooriumi 
piiridega. 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ning 
valimisringkondade arvu määramine volikogu ainupädevuses. 
2021. a korralised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad üldkorras vastavalt kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätetele. 
KOVVS-st tulenevalt võib Pärnu linnas moodustada kaks valimisringkonda. Volikogu liikmete arv ja 
valimisringkondade moodustamine tuleb otsustada hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva, so hiljemalt 
19.07.2021. 
 
23. Arvamus Pärnu linnavolikogu määruse „ Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu 
linna põhimäärus“ ja Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 3 „Pärnu linnavalitsuse töökord“ 
muutmine “ eelnõu juurde 
Pärnu linnavalitsusele on esitatud tutvumiseks ja arvamuse andmiseks volikogu määruse eelnõu „Pärnu 
linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ ja Pärnu linnavolikogu 30.11.2017 
määruse nr 3 „Pärnu linnavalitsuse töökord“  muutmine“. Eelnõu kohaselt täpsustatakse volikogu 
komisjonide tegevusega, arupärimise esitamisega ning volikogu komisjonide koosolekute ning 
linnavalitsuse istungite ja komisjonide koosolekute protokollide kättesaadavusega seonduvat. 
Linnavalitsuse hinnangul on linna põhimääruse ja linnavalitsuse töökorra muutmine eelnõuga 
kavandatavad kujul põhjendatud. 
 
24. Pärnu linnavolikogu 01.02.2018 määruse nr 4 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine 
Pärnu linnas“ muutmine   
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku muuta Pärnu linnavolikogu 1. veebruari 2018 määruse nr 4 
„Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ paragrahvi 2 punkti 4 ja sõnastada see 
järgnevalt: „4) kehtivat üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut täpsustavate 
projekteerimistingimuste andmine;“ 
 
25. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine   
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku anda sihtasutusele Pärnumaa Arenduskeskus täitmiseks 
järgmised omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesanded: 
1. maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine; 



2. rahvatervise seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud ülesanded; 
3. maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded; 
4. maakonna kultuurikorralduse valdkonna ülesanded. 
 
26. Pärnu lasteaia Mai osalustasudest vabastamine   
Linnavalitsus otsustas vabastada seoses Pärnu Lasteaia Mai Raeküla lasteaia renoveerimistöödega 
lapsevanemad, kelle lapsed lasteaiakohta ei kasuta, lasteaia osalustasu maksmisest ajavahemikul 1.06 -
31.08.2021. 
 
27. COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringute ning lammutamise ja 
remonttöödega seotud tegevuste toetuse projektide nimekirja kinnitamine   
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kinnitada COVID-19 olukorras investeeringutoetuse taotlemisel 
esitatavate projektide nimekiri järgmiselt: 
1. Päikese Kooli renoveerimine; 
2. Rääma Põhikooli renoveerimine; 
3. Raeküla Põhikooli renoveerimine 
4. Rannapromenaadi rekonstrueerimise II etapp 
COVID-19 investeeringutoetusest kõigi nelja objekti valmimiseks raha ei jätku. Seetõttu tegi linnavalitsus 
volikogule ettepaneku volitada linnavalitsust esitama rahandusministeeriumile toetuse taotlemiseks 
nimetatud projektide hulgast vormikohane projektide nimekiri koos nõutud muu informatsiooniga ning 
tegema muid toiminguid, mis on vajalikud investeeringutoetuse taotlemisel ja kasutamisel. 
 
 


