
 

Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 3. septembri 2018 istungist 

 

1.-5. Volituste andmine. 

Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna töötajaid täitma piiratud teovõimega isiku eestkostja ülesandeid 

ning esitama tundmatu või omasteta isiku surma registreerimisega seotud avaldusi ja dokumente. 
 

 

6. Esindajate nimetamine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste juhtkomisjoni.  

Linnavalitsus nimetas Pärnu linna esindajateks Tori valla ja Pärnu linna haldusüksuse piiride muutmise 

läbirääkimiste juhtkomisjoni linnapea Romek Kosenkraniuse, abilinnapea Meelis Kuke, abilinnapea Rainer 

Aaviku, abilinnapea Siim Suursilla, abilinnapea Marko Šorini, linnasekretär Tiina Rohti, volikogu esimehe 

Andres Metsoja, volikogu liikme Vahur Mäe ja volikogu liikme Hillar Talviku. 

 

7. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise 

juhend. 

Linnavalitsus võttis vastu Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele 

tegevustoetuse arvutamise juhendi. 

 

8. Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord. 

Linnavalitsus kehtestas Pärnu linna munitsipaalhuvikoolidesse vastuvõtmise, huvikoolidest väljaarvamise ja 

huvikoolide lõpetamise tingimused ja korra. 

Informatsiooni huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma koduleheküljel. 

Vastuvõtmise aluseks on üldjuhul õppuri seadusliku esindaja poolt Pärnu haridusteenuste haldamise 

süsteemis ARNO tehtud taotlus. 

Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, on õppuri huvikooli vastuvõtmise 

aluseks lapsevanema taotlus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli 

õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta (v.a Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse lapsed). Kui 

õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn ja huvikooli õpilaskoha arvestusliku 

maksumuse tasub lapsevanem, siis sõlmib huvikool lapsevanemaga huvikooli õpilaskoha arvestusliku 

maksumuse tasumise lepingu.  

 

9. Koolivaheaegade kehtestamine Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis. 

Linnavalitsus kehtestas Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis haridus- ja teadusministri määrustest erinevad 

koolivaheajad: 

2018/2019. õppeaastal II vaheaeg 17. detsember 2018 – 06. jaanuar 2019 ja V vaheaeg 12. juuni – 24. 

august 2019; 

2019/2020. õppeaastal II vaheaeg 16. detsember 2019 – 05. jaanuar 2020 ja V vaheaeg 10. juuni – 23. 

august 2020; 

2020/2021. õppeaastal II vaheaeg 21. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021 ja V vaheaeg 14. juuni – 29. 

august 2021. 

 



10. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine. 

Linnavalitsus kehtestas Pärnu Spordikooli hallatava Pärnu Rannastaadioni hinnakirja. Spordikooli direktori 

otsuse alusel on erandjuhul õigus Pärnu Rannastaadioni juhataja ettepanekul teha hinnakirja põhihinnast 

kuni 50% allahindlust. Uut hinnakirja rakendatakse 1. septembrist. 

Rannastaadioni kasutamise hind Pärnu linnavalitsuse hallatavate asutuste ja Pärnu linna 

eraüldhariduskoolide õppetöö läbiviimiseks on 5 eurot/õppetund (sisaldab käibemaksu). 

 

11. Loomestipendiumite eraldamine. 

Linnavalitsus otsustas eraldada 2018. aastal loomestipendiumid järgmiselt: 

 

Jr
k.

 N
r.

 

Stipendiumi saaja Eesmärk 

 

Stipendiumi 

suurus (eurodes) 

1.1. Indrek Aija Fotograafide ühenduse F8 albumi 

„Pärnu“ koostamine 

5 000,00 

1.2. Andrus Joonas Suureformaadiliste maalide seeria 

„Meelesurfar“ loomine 

4 500,00  

 

1.3. Marek Hinrikson Helikandja „Aadu Sitapea 25+5“ 

kujundamine, koostamine ja 

ettevalmistamine 

3 600,00 

1.4. Helle Kirsi Kooliteemalise laste luuleraamatu 

kirjutamine ja väljaandmine 

2 500,00 

       KOKKU 15 600,00 
 

  

12. Eluruumide üürile andmine. 

Linnavalitsus otsustas anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta eluruumid Paikuse alev Tiigi tn 2 kahele 

isikule. 

 

13. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele 

tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks Elektrilevi OÜ kasuks. 

Linnavalitsus otsustas anda nõusoleku Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 

kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele alljärgnevatele kinnisasjadele: 

1. Videviku tänav T3  0,4 kV pingega maakaabelliini ja elektriliitumiskilbi paigaldamiseks; 

2 Männi tänav T1 0,4 kV pingega maakaabelliini ja elektrijaotus-ja liitumiskilbi paigaldamiseks; 

3 Vesiroosi tänav T2  ja Vesiroosi tänav T5 0,4 kV pingega maakaabelliini paigaldamiseks; 

4. Vesiroosi  tänav T3 0,4 kV pingega maakaabelliini ja elektrijaotus-ja liitumiskilbi paigaldamiseks; 

5. Riia maantee T6 0,4 kV pingega maakaabelliini ja elektriliitumiskapi paigaldamiseks. 

  

  



14. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguseTelia Eesti AS kasuks.  

Linnavalitsus otsustas anda  nõusoleku  aktsiaseltsile Telia Eesti tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu 

isikliku kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjale: 

1. Suur-Kuke tänav T4;  

2. Suur-Kuke tänav T5;  

3. Haapsalu maantee T3; 

4. Haapsalu maantee T9; 

5.  Rohu tänav T13. 

 

15. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ 

kasuks. 

Linnavalitsus otsustas anda nõusoleku Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 

kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevale kinnisasjale  Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa 

alevik, Lauluväljak 0,4 kV pingega maakaabelliini ja elektriliitumiskilbi paigaldamiseks.  

 

16. Ehitusloa andmine Valgekodu jalgratta- ja jalgtee rajamiseks. 

Linnavalitsus otsustas anda välja tee ehitusloa Pärnu linnas, Papsaare külas, Valgekodu jalgratta- ja jalgtee 

ehitamiseks. Tee ühendab Pilve tee Pärnu-Lihula maanteega. Osa teest on kavandatud kerg-,  osa 

segaliiklusteena. 

 

17. Ehitusloa andmine Vahenurme tn 13, Paikuse. 

Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda anda välja ehitusluba Pärnu linnas, Paikuse alevis Vahenurme tn 

13 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, 

reoveekanalisatsiooni, sidekaablitekanalisatsiooni torustiku ja elektrivarustuse rajamisega.  

 

18. Ehitusloa andmine Vahenurme tn 11, Paikuse. 

Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda anda välja ehitusluba Pärnu linnas, Paikuse alevis Vahenurme tn 

11 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, 

reoveekanalisatsiooni, sidekaablitekanalisatsiooni torustiku ja elektrivarustuse rajamisega.  

 

19. Ehitusloa väljastamine Silla küla, Puraviku 35 üksikelamu. 

Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda anda välja ehitusluba Pärnu linnas, Silla külas, Puraviku tn 35 

kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 

reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 

 

20. Ehitusloa väljastamine Mäe kinnistu. 

Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda anda välja ehitusluba Pärnu linnas Audru alevikus, Mäe kinnistule 

üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning 

elektrivarustuse rajamisega, arvestades Maanteeameti kooskõlastustingimustega. 

  

 



21. Papsaare küla Audru ringrada koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine. 

Linnavalitsus otsustas määrata Pärnu linnas Papsaare külas asuva Audru ringraja katastriüksuse jagamisel 

uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 

1.  Krunt 1 – Nurme tee 39, ärimaa – 100% 

2.  Krunt 2 – Nurme tee 37a, üldmaa – 100% 

3.  Krunt 3 – Nurme tee 37, ärimaa – 100%. 

 


