
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 3. oktoobri 2016 istungist 

 

1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna hallatavate asutuste eelarve taotluste 

esitamise kord 2017. eelarveaastaks 

Linnavalitsus kinnitas Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste eelarve 

taotluste esitamise korra 2017.eelarveaastaks. 

 

2. Raha eraldamine reservfondist 

Linnavalitsus eraldas reservfondist  Pärnu Jalgpalliklubi naiskonna premeerimiseks Eesti meistritiitli 

saavutamise eest 3000 eurot. 

 

3. Aasta noorsootöötaja nimetuse omistamine ja preemia määramine   

Pärnu linna aasta noorsootöötajaks nimetati Pärnu Kunstikooli õpetaja Tiiu Leis ning määrati talle 

ühekordse preemia summas 900 eurot.  

 

4. Hariduspreemiate määramine 

Linnavalitsus otsustas määrata hariduse aastapreemia summas 2000 eurot Pärnu Vanalinna 

Põhikoolile. 

Aasta õpetaja tiitel ja preemia summas à 900 eurot omistati neljale õpetajale: 

Ele Jaanimägi - Pärnu Vanalinna Põhikool; Arina Galkin - Pärnu Rääma Põhikooli;Kristina 

Paštšenko -  Pärnu Lasteaed Trall õpetaja;Virve Lõhmus - Pärnu Lasteaed Trall. 

Aastate õpetaja nimetati ja preemia summas 900 eurot määrati Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 

õpetajatele Lia ja Leo Villerile.  

Aasta haridusjuhiks nimetati Pärnu Tammsaare Kooli direktor Riho Alliksoo. Tiitliga kaasneb 

preemia suuruses 900 eurot.  

 

5. Pärnu Õppenõustamiskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine 

Vastavalt Pärnu Õppenõustamiskeskuse taotlusele kinnitas linnavalitsus keskuse uue struktuuri ja 

töötajate koosseisu.  

 

6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 

Otsustati anda kuni 14. maini 2019 MTÜ Pärnu Surfiklubi kasutusse katastriüksusel Kesklinna rand 

R2 üks Ranna pst 11 ja 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kohastest ranna- ja 

veespordialadele arendamiseks paikneval maa-alal asuvatest hoonestusaladest üldpinnaga ca 140 m2 

. 

Ala kasutamise eesmärgiks on surfikooli tegevuse korraldamine ning selleks otstarbeks ajutise 

hoonestuse paigaldamine. Hoonestusala üürimäär on 551 eurot (ilma käibemaksuta) hooaja eest. 

Hooaja kestvuseks loetakse perioodi 15. maist kuni 15. septembrini. 

 

7. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kasutusse andmine 

eelläbirääkimistega pakkumisel 

Linnavalitsus otsustas tunnistada nurjunuks eelläbirääkimistega pakkumine Rannastaadioni hoones 

paiknevate toitlustusettevõtte ruumide kasutusse andmiseks ning korraldada uus eelläbirääkimistega 

pakkumine.  Ranna pst 2 asuvas Rannastaadioni hoones paiknevate toitlustusettevõtte ruumide 

üldpind on 91,7 m2 Nende juurde kuulub ligikaudu 170 m2 pinnaga terrass. Üürileping sõlmitakse 



tähtajaga kuni viis aastat.Eelläbirääkimiste pidamiseks moodustati 4-liikmelise komisjon mida juhib 

abilinnapea Rainer Aavik.  

 

8. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Pärnu Vesi kasuks 

Vastavalt AS Pärnu Vesi taotlusele anti nõusolek tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 

kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele: 

Härma tänav, Kõrtsi tänav, Pärlimõisa tee, Rehepapi tänav, Kooli, Pilli ja Pargi tänav ning Rehepapi 

3a.  

Isiklik kasutusõigus annab õigustatud isikule õiguse kasutada kinnisasja ulatuses, mis on vajalik 

tehnorajatise kasutamiseks, hooldamiseks, remontimiseks ja lammutustööde tegemiseks vastavalt 

korralduse lisas 12 sätestatud õigustatud isiku õigustele ja kohustustele. Isikliku kasutusõiguse 

aastatasu suuruseks isikliku kasutusõiguse seadmisel on 803,32 eurot. 

 

9. Ettevõtliku Pärnaka konkursi tulemuste kinnitamine 

Kinnitati konkursi “Ettevõtlik pärnakas 2015/2016” võitjaks Tamar Nassari ja Mirko Metsaoru 

äriplaan „Taimekasvatuse automaatika“. Võidu saavutanute ettevõttele TaMi Automatics OÜ 

määrati toetus summas 3000 eurot. 

 

10. Ehituslubade väljastamine 

Otsustati anda välja ehitusload Trimtex Baltic OÜ-le tootmishoone püstitamiseks Pärnus Pärlimõisa 

tee 25, Kõrtsi tn 5  ja Kõrtsi tn 3 kinnistutele tootmishoone püstitamiseks koos ehitise 

teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, 

soojatorustiku, sidevarustuse ja elektrivarustuse rajamisega. Otsustati välja anda ka ehitusload 

elamute püstitamiseks Sireli 12, Vana-Rääma 9 ja Kreegi 16 kinnistule. 

 

11. Korralduse muutmine    

Linnavalitsus otsustas muuta 2. novembri 2015 korraldust nr 553 „Mäe tänaval moodustatavatele 

katastriüksustelekoha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseksvajaliku maa määramine“ . 

Muutmise vajaduse tingis asjaolu, et Mäe tänav T2  määratud katastriüksuse piir ei ühtinud 

maakatastri infosüsteemis registreeritud Õuna tn 5 maaüksuse piiriga.  

 

12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 

Otsustati määrata Lina tn 4 asuva kinnistu jagamisel tekkivatele uutele moodustatavatele 

katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed: 

Lina tn 4 ja Pohla tn 2a. Katastriüksuste sihtotsterve on 100% elamumaa.        

         

13. Kohanime määramine 

Linnavalitsus suunas linnavolikogu 20. oktoobril toimuvale istungile eelnõu, millega soovitakse 

määrata Pärnu linnas Tammiste linnaosas uuele planeeritavale tänavale nimeks Lõhmuse tänav.  

 

14. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 50 „Maa 

munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine" 

Linnavolikogu istungile suunata otsuse eelnõu "Pärnu Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 50 

„Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine" 
 


