
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 31. augusti 2020 istungist 
  
1.Volituste andmine  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse 
esindajatena kuni 30.07.2025 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
2. Volituste andmine  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse 
esindajatena kuni 28.08.2025 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
  
3. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetus  
Linnavalitsus määras õppelaenu tagasimakse põhiosa toetuse kuueteistkümnele Pärnu linnas elavale 
noorele tervishoiutöötajale. Toetuse suuruseks on 200,85 – 281,61 eurot inimese kohta. 
  
4. Preemia maksmine  
Linnavalitsus otsustas maksta MTÜle Pärnu Jahtklubi 1500 eurot preemiat Taavi Valter Taveteri Finn 
klassi juunioride U23 maailmameistrivõistlustel teise koha saavutamise eest. 
  
5. Pärnu Mai Kooli arengukava kinnitamine  
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Mai kooli arengukava aastateks 2020-2024.  
  
6. Pärnu Raja ujula hinnakirja kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Spordikooli Raja ujula basseinide ja jõusaali hinnakirja alates 1. septembrist 
2020: 

Kasutusaeg koos riietumisega 
2h 

Ühe korra pileti 
hind kell 06:30-
15:00 

Ühe korra pileti 
hind kell 15:00-
21:30; L,P 

10X pilet 
kehtivusajaga 90p 

1.1 Ujula 
1.1.1 Täiskasvanud 5 eurot 6,50 eurot  52  eurot 

1.1.2 Üliõpilased, õpilased, 
pensionärid ja erivajadusega 
isikud 

4,5  eurot 5,5  eurot 44  eurot 

1.1.3 Eelkooliealised koos 
saatjaga ja erivajadusega 
inimese saatja 

tasuta tasuta tasuta 

1.2 Jõusaal 
1.2.1 Täiskasvanud 4  eurot 6 eurot 48  eurot 

1.2.2 Üliõpilased, õpilased, 
pensionärid ja erivajadusega 
isikud 

3 eurot 4 eurot 32  eurot 

1.2.3 Eelkooliealised koos 
saatjaga ja erivajadusega 
inimese saatja 

tasuta tasuta tasuta 

1.3 Ujula + jõusaal 
1.3.1 Täiskasvanud 7  eurot 8,5 eurot 68 eurot 



1.3.2 Üliõpilased, õpilased, 
pensionärid ja erivajadusega 
isikud 

6,5 eurot 7,5 eurot 60 eurot 

1.3.3 Eelkooliealised koos 
saatjaga ja erivajadusega 
inimese saatja 

tasuta tasuta tasuta 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7. Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasu soodustuste 
kinnitamine  
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna munitsipaalhuvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste 
tasumäärad ja õppetasu soodustused algavaks õppeaastaks. Tasumäärad on seotud vabariigi valitsuse 
kehtestatud töötasu alammääraga, mis oli eelmisel aastal 540 ja tänavu 584 eurot kuus. Tasumäärasid ei 
muudetud, küll aga tõuseb huvikoolide tasu töötasu alammäära suurenemise tõttu. Tasumääradeks on 
protsent töötasu alammäärast, milleks erinevate huvikoolide puhul on:  
  
1.1 Pärnu Muusikakool  
1.1.1 ettevalmistusklassid                                                                                                       6% kuus  
1.1.2 põhiklassid                                                                                                                         10% kuus  
                
1.3 Pärnu Spordikool                                                                                                     
1.3.1 male                                                                                                                                        4% kuus 
1.3.2 lauatennis, orienteerumine                                                                                           5% kuus 



1.3.3 teised spordiringid                                                                                                             6% kuus 
  
1.4 Pärnu Kunstide Kool                                                                                               
1.4.1 ettevalmistusklassid                                                                                                          6% kuus 
1.4.2 kunsti süvaõppe põhiklassid                                                                                         7% kuus 
1.4.3 kunstiringid nädalakoormusega 6 tundi                                                                   6% kuus 
1.4.4 kunstiringid nädalakoormusega 4 tundi                                                                  5% kuus 
1.4.5 kunstiringid nädalakoormusega 2 tundi (sh üldhariduskoolides)                   4% kuus 
1.4.6  kunstiringid nädalakoormusega 1 tund (sh lasteaedades)                              2% kuus 
1.4.7 muusikakollektiivide ringid (v.a. koorimuusika ringid), tantsuringid, 
teatristuudio                                                                                                                                   7% kuus 
1.4.8 solistide ja instrumendiõpetuse ringid                                                                       8% kuus 
1.4.9 koorimuusika ringid                                                                                                           2% kuus 
  
1.5 Pernova Hariduskeskus 
1.5.1 motokrossiringid 
1.5.1.1 I tase (ei sisalda garaažitunde)                                                                                6% kuus 
1.5.1.2 II tase (sisaldab garaažitunde)                                                                               8% kuus 
1.5.2 keraamikaringid                                                                                                                4% kuus 
1.5.3 kokandusringid                                                                                                                   4% kuus 
1.5.4 audio-ja videoproduktsiooni ringid                                                                             4% kuus 
1.5.5 modellismiringid                                                                                                                2% kuus 
1.5.6 loodusringid                                                                                                                         2% kuus 
1.5.7 muud tehnikaringid                                                                                                           2% kuus 
  
Õppetasu ümardatakse kümne sendi täpsusega allapoole. Soodustust võib rakendada õppuritele, kelle 
elukohana Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Pärnu linn ja kes: 
+ on õppetöös ja konkurssidel/võistlustel saavutanud silmapaistvaid tulemusi; 
+ osalevad mitmes huviringis; 
+ on puudega; 
+ puudub haiguse või vigastuse tõttu õppetööst järjest 30 kalendripäeva või rohkem; 
+ õpe kattub osaliselt kohustusliku ujumisega.  
Soodustuse aluseks on huvikooli direktorile esitatud õppetasu maksja või huvikooli õpetaja avaldus koos 
selgitusega. Kui soodustust soovitakse silmapaistvate tulemuste tõttu, tuleb avaldused esitada 20. 
septembriks ja 20. jaanuariks, teistel juhtudel jooksvalt. 
  
8. Pärnu Linnavalitsuse 21. augusti 2018 määruse nr 14 “Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide 
hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ muutmine  
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 21. augusti 2018 määruse nr 14 “Pärnu linna 
munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ § 3 lõige 2 ja sõnastas 
selle järgmiselt:  
„(2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt 
õpilasesinduse nimetatud esindaja(d).“. 
  
9. Riigihanke „Tralli lasteaia hooviala piirdeaia ja väravate ning välistorustike ehitustööd“ pakkumuste 
vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkumuse tagasilükkamine ning eduka 
pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine  
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Tralli lasteaia hooviala piirdeaia ja 
väravate ning välistorustike ehitustööd“. Hange on jaotatud osadeks: 
Osa 1 – Torustik; 
Osa 2 – Piirded.  



Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 24.08.2020 esitasid pakkumused järgmised 
Santeh-Ehituse OÜ osas 1 ja AS Remet osas 2. 
Linnavalitsus tunnistas mõlemad pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks, kuid lükkas tagasi Santeh-Ehituse OÜ pakkumuse, sest selle maksumus ületas hankelepingu 
eeldatavat maksumust üle kahe korra. 
Linnavalitsus tunnistas osas 2 edukaks AS Remet pakkumuse maksumusega 203 714,41 eurot ilma 
käibemaksuta kui ainsa ja seega madalaima hinnaga pakkumuse, mis vastab riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele. 
Linnavalitsus jättis aktsiaseltsi Remet hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna kontrollimisel ei ole 
tuvastatud alust tema hankemenetlusest kõrvaldamiseks ja kvalifitseeris ettevõtte. Linnavalitsus volitas 
taristu- ja ehitusteenistuse juhatajat sõlmima hankelepingu riigihanke „Tralli lasteaia hooviala piirdeaia 
ja väravate ning välistorustike ehitustööd“ alusdokumentide alusel osas 2 aktsiaseltsiga Remet. 
  
10. Riigihanke „Pärnu, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu ehitamine“ pakkumuste vastavaks 
tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkumuse tagasilükkamine ning pakkuja 
hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine   
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu, Rohu tn 119 kinnistule 
korterelamu ehitamine“. Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 10.08.2020 esitasid 
pakkumused järgmised pakkujad: 
1) OPTIMUS EHITUS OÜ; 
2) Ehitus5ECO OÜ; 
3) AS Eston Ehitus; 
4) AS Remet. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks, kuid lükkas tagasi AS Eston Ehitus pakkumuse kui põhjendamatult madala maksumusega 
pakkumuse. 
Linnavalitsus tunnistas edukaks OPTIMUS EHITUS OÜ pakkumuse hankelepingu kogumaksumusega 2 
042 313,89 eurot (kaks miljonit nelikümmend kaks tuhat kolmsada kolmteist eurot ja 89 sent) ilma 
käibemaksuta. 
Linnavalitsus hindas AS YIT Eesti selgitused oma usaldusväärsuse tõendamiseks piisavaks ja jättis 
OPTIMUS EHITUS OÜ hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna tema esitatud alltöövõtja AS YIT Eesti on 
rakendanud piisavalt meetmeid oma rikkumise heastamiseks ning kontrollimisel ei ole tuvastatud muud 
alust nende hankemenetlusest kõrvaldamiseks. 
Linnavalitsus kvalifitseeris eduka pakkuja OPTIMUS EHITUS OÜ, kuna tema kvalifikatsioon koos 
alltöövõtja AS YIT Eesti kvalifikatsiooniga vastab riigihanke alusdokumentides sätestatule. 
Linnavalitsus volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhatajat sõlmima OPTIMUS EHITUS OÜ-ga hankelepingu 
riigihanke „Pärnu, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu ehitamine“ alusdokumentide alusel. 
  
11. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjadele Jaago, Arukase ja Väike-Arukase Malda 
külas 
Malda külas asuv Jaagu-Kotka tee asub osaliselt munitsipaalomandis oleval maal, osaliselt eraomandis 
olevatel kinnisasjadel. Teega külgnevatele kinnisasjadele avalikult teelt juurdepääsu tagamiseks on 
vajalik seada Pärnu linna kasuks isiklik kasutusõigus kinnisasjadele Jaago, Arukase ja Väike-Arukase. 
Kinnisasjade Jaago, Arukase ja Väike-Arukase omanikud on andnud nõusoleku isikliku kasutusõiguse 
seadmiseks Pärnu linna kasuks kinnisasju läbiva tee avaliku kasutamiseks.   
Linnavalitsus otsustas taotleda Pärnu linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist 
Malda külas valmis ehitatud sõidutee omamiseks, avalikuks kasutamiseks, korrashoidmiseks ja 
remontimiseks alljärgnevatel kinnisasjadel ja järgmiste tingimustega: 
1.1. Jaago (kinnistusraamatu registriosa nr 2031506, katastritunnus 15902:002:0123, sihtotstarve 
maatulundus, pindala 2,57 ha, isikliku kasutusõigusala suurus 2538,58 m2); 



1.2. Väike-Arukase (kinnistusraamatu registriosa nr 2493006, katastritunnus 15902:002:0124, 
sihtotstarve tootmismaa, pindala 4865 m2, isikliku kasutusõigusala suurus 225,06 m2); 
1.3. Arukase (kinnistusraamatu registriosa nr 2031806, katastritunnus 15902:002:0076, sihtotstarve 
tootmismaa, pindala 2,41 ha, isikliku kasutusõigusala suurus 596,56 m2). 
  
12. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale Audru alevik, Paju tn 8   
Kohalik tee, Paju tänav (katastritunnus 62401:001:1294) Audru alevikus asub osaliselt eraomandis oleval 
kinnistul Paju tn 8, Audru alevik, mistõttu puudub kinnisasjale Paju tn 3, Audru alevik juurdepääs 
avalikult teelt. Paju tänava, sealhulgas Paju tn 8 kinnisasjale jäävas osas, rajas ja hooldas 
haldusreformieelne Audru vald. Alates haldusreformist teostab Paju tänava hooldust Pärnu linn. Paju 
tänava avaliku kasutamise tagamiseks osas, mis asub kinnisasjal Paju tn 8, on vajalik taotleda isikliku 
kasutusõiguse seadmist Pärnu linna kasuks. 
Linnavalitsus otsustas taotleda Pärnu linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist 
Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Audru alevikus Rein Käsperile kuuluvale kinnisasjale Paju tn 8 
(kinnistusraamatu registriosa nr 958806, katastritunnus 15903:004:0079, sihtotstarve 100% elamumaa, 
pindala 2192 m2) valmisehitatud sõidutee omamiseks, avalikuks kasutamiseks, korrashoidmiseks ja 
remontimiseks. 
  
13. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Kõrtsi tn 2   
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Kõrtsi tn 2 kinnistule 
tootmis- ja laohoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-
kanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
  
14. Pärnu linnas Tammiste teel koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Tammiste tee 11 asuva katastriüksuse ja Tammiste tee T10 asuva 
katastriüksuse piiride muutmisega uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1 Pärnu linn, Pärnu linn, Tammiste tee 11, ühiskondlike ehitiste maa – 100%; 
2 Pärnu linn, Pärnu linn, Tammiste tee T10, transpordimaa – 100%. 
  
15. Pärnu linnas Mere pst 18 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine   
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Mere pst 18 katastriüksuse senist sihtotstarvet (100% elamumaa) ja 
määras uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 50% elamumaa, 50% ärimaa. 
  
16. Põlendmaa küla, Ussisoo koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine  
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Põlendmaa külas asuva Ussisoo katastriüksuse jagamisega kolmeks 
katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ja määras katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Põlendmaa küla, Ussisoo; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Põlendmaa küla, Soometsa; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
3. koha-aadress: Pärnu linn, Põlendmaa küla, Tagametsa; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
Uuele moodustatavale kinnistule tuleb tagada juurdepääs asjaõigusseaduse § 156 lg 1 alusel seatava 
servituudiga. 
  
17. Audru alevik, Tiigi tn 56 ja -58 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine   
Linnavalitsus nõustus Audru alevikus asuvate Tiigi tn 56 ja Tiigi tn 58 katastriüksuste liitmisega vastavalt 
lisatud katastriüksuste liitmise plaanile ja määras uuele moodustatavale katastriüksusele koha-
aadressiks Pärnu linn, Audru alevik, Tiigi tn 58 ning sihtotstarbeks elamumaa 100%. 



  
18. Pärnu linna 2020. aasta esimene lisaeelarve (I lugemine)  
Linnavalitsus saatis volikogusse esimeseks lugemiseks Pärnu linna 2020. aasta esimese lisaeelarve. 
  
19. Pärnu linn Seljametsa külas Seljametsa kooli maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 
Mambo kinnistu osas   
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku tunnistada Paikuse vallavolikogu 12.02.1997 otsusega nr 13 
kehtestatud Seljametsa kooli maa-ala detailplaneering osaliselt kehtetuks Mambo kinnistu osas. 
  
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas Mündi n 19 
kinnistul  
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku täpsustada Pärnu linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 8 
kehtestatud Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneeringu hoonestusskeemi 
selliselt, et suurendada detailplaneeringuga Mündi tn 19 kinnistule määratud hoonestusala 10% 
ulatuses vastavalt lisatud asendiskeemile.   
  
21. Detailplaneeringu algatamisest keeldumine Liu külas Liu kinnistul  
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku jätta Liu külas Liu kinnistul üldplaneeringut muutva 
detailplaneeringu koostamise taotlus rahuldamata ja detailplaneeringu koostamine algatamata. 
Arendaja sooviks on rajada elamumaaks reserveeritud maatulundusmaale päikeseelektrijaam, kuid 
linnavalitsus ei pea mõistlikuks päikeseelektrijaama ehitamist rannaküla keskele elamumaale. 
  
22. Pärnumaa Omavalitsuste Liidust väljaastumine  
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku astuda Pärnumaa Omavalitsuste Liidust (POL) välja. 
Linnavalitsuse hinnangul on omavalitsuste koostööorganid (Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja SA 
Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA)) omavahel sisuliselt kattuvate rollidega, kuid maakondliku 
omavalitsusliidu (MTÜ) ja maakondliku arenduskeskuse (sihtasutus) juriidilised vormid on erinevad. 
Kahe sisuliselt sarnaseid ülesandeid täitva koostööorgani säilitamine on ebamõistlik, toob kaasa 
killustumise ja nende tegevus tuleks ühendada. Selleks oleks vajalik maakondliku omavalitsusliidu ja 
maakondliku arenduskeskuse juriidiline vorm ühtlustada ja hakata koostööd tegema SAPA kaudu. 
  
 


