Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 8. mai 2017 istungist
1. Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu
poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ punkti 2
täiendades seda järgmiselt:
Ööpäevaringse hooldusteenuse väline toitlustusteenus päevamaksumusega 4 eurot sh
- hommikusöök 1 euro
- lõunasöök 2 euro
- õhtusöök 1 euro
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
Otsustati eraldada toetust sotsiaalprojektidele alljärgnevalt:
Toetuse saaja

Projekti nimi

1. MTÜ Teotahe

„Vähenenud toimetulekuvõimega
perede teadlikkuse tõstmine ja
sotsiaalsete oskuste praktiline
arendamine“
„Turvaliselt suureks“

2. Politsei- ja Piirivalveameti Lääne
prefektuur
3. MTÜ Pärnumaa Lasterikaste
Perede Liit
4. MTÜ Pärnumaa lastevanemate ja
noorte koolituskeskus
5. MTÜ Eakate Ühing Elulust
6. MTÜ Pärnumaa Invaühing
7. MTÜ Pärnumaa Puuetega
Inimeste Koda
8. MTÜ Pärnu Diabeetikute Selts
9. MTÜ Pärnumaa Vaegkuuljate
Ühing
10. MTÜ Pärnumaa Vähiühing
11. MTÜ Pärnumaa Kurtide Ühing

12. MTÜ Pärnu Pimedate Ühing
13. MTÜ Pärnu Maakonna
Kutsehaigete Ühing
14. MTÜ Pärnu Toimetulekukooli
Toetajate Ühing

Toetuse
summa
500 eurot

350 eurot

„Tänupidu lasterikaste perede
emadele“
„Riskivabalt koos edasi II“

100 eurot

„Osalemine Memme-taadi päeval“
„Taas Käsmu“
“Rahvusvahelise puuetega inimeste
päeva tähistamine ”
„Diabeedi haigete toetus“
„Koos tervemaks ja tugevamaks“

300 eurot
400 eurot
1000 eurot

”Tervise heaks”
„Pärnumaa Kurtide Ühingu
Pantomiimitrupi osalemine Balti
Kurtide Kultuurifestivalil 17. juuni
2017“
„Eesti Rahva Muuseumi külastuspäev
Tartus“
“Kutsehaigete 2017 aasta
koolitusprogramm”
„Toimetulekukooli suvepäevad“

300 eurot
100 eurot

800 eurot

500 eurot
500 eurot

390 eurot
600 eurot
580 eurot

3. Raha eraldamine reservfondist
Pärnu Linnavalitsuse reservfondist otsustati eraldada:
- 1720 eurot Kuninga Tänava Põhikoolile, Kesklinna Koolide Võimla kahe uue konvektori
soetamiseks;
- 4000 eurot MTÜ-le lauluselts Endla, segakoor Endla osavõtu toetamiseks rahvusvahelisel Leedus
toimuval kooride konkursil „Kaunaas Cantat“ 18.-21.05.2017 ja USA Lääneranniku Eesti päevadel
26.08.-05.09.2017;
- 1000 eurot MTÜ-le Klubi Püha Loomaaed, spordiprojekti „Pärnu Rattapäev“ läbiviimise
toetamiseks;
- 500 eurot MTÜ-le Tallinnmeeting, 11.05.2017 üle-eestilise suure teatejooksu läbiviimise
toetamiseks.
4. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine
Otsustati sulgeda ajutiselt koolieelsed lasteasutused seoses laste ja töötajate puhkustega
alljärgnevalt:
- Pärnu Kadri Lasteaed
17. juuli - 15. august 2017
- Pärnu Kesklinna Lasteaed
01. juuli – 31. juuli 2017
- Pärnu Liblika Lasteaed
15. juuni – 16. juuli 2017
- Pärnu Lasteaed Mai
19. juuli – 18. august 2017
- Pärnu Männipargi Lasteaed
01. juuli – 31. juuli 2017
- Pärnu Lasteaed Pillerpall
19. juuli - 19. august 2017
- Pärnu Lasteaed Päikesejänku
15. juuni – 18. juuli 2017
- Pärnu Lasteaed Pöialpoiss
19. juuni - 18.juuli 2017
- Pärnu Raeküla Lasteaed
01. juuli – 31. juuli 2017
- Pärnu Lasteaed Trall
15. juuni - 16. juuli 2017
- Pärnu Ülejõe Lasteaed:
Väike – Kuke 8a
01. juuli - 30. juuli 2017
Noorte väljak 1
01. juuli - 30. juuli 2017.
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
Otsustati võõrandada otsustuskorras kinnisasjast Kaarli tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa nr
7271250, katastritunnus 62501:001:0829, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 110 m2)
mõtteline osa suurusega ca 55 m2 kinnistu Kaarli tn 26 omanikule ostuhinnaga 30 eurot ühe
ruutmeetri eest.
6. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi
OÜ kasuks
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevale kinnisasjale Savi tänav (kinnistusregistriosa
nr 2742505, katastritunnus 62505:048:0004, pindala 130596 m2, maakasutuse sihtotstarve 100%
transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 138 m2).
7. Tasuta parkimilubade andmine - Pärnumaa omavalitsused

Otsustati anda alljärgnevatele Pärnumaa omavalitsustele ja nende mootorsõidukitele tasuta
parkimisload Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimiseks tähtajaga alates 1. juunist 2017
kuni 31. detsembrini 2017:
- Varbla Vallavalitsus (registrikood 75000526) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 854BLZ;
- Tõstamaa Vallavalitsus (registrikood 75013256) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 710BPB;
- Koonga Vallavalitsus (registrikood 75003482) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 818BCJ;
- Audru Vallavalitsus (registrikood 75014296) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 020BLF;
- Halinga Vallavalitsus (registrikood 75001767) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 816BSB;
- Sauga Vallavalitsus (registrikood 75009622) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 026MGL;
- Paikuse Vallavalitsus (registrikood 75001052) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 291BKM;
- Surju Vallavalitsus (registrikood 75000590) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 821BFP;
- Tahkuranna Vallavalitsus (registrikood 75023378) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga
910BGC;
- Häädemeeste Vallavalitsus (registrikood 75000785) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga
179BNL;
- Tori Vallavalitsus (registrikood 75011760) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 078BJK;
- Are Vallavalitsus (registrikood 75004671) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 148TKP;
- Tootsi Vallavalitsus (registrikood 75000650) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 037TLV;
- Sindi Linnavalitsus (registrikood 75004932) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 790BGH;
- Vändra Vallavalitsus (registrikood 75010890) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 871BHY;
- Vändra Alevivalitsus (registrikood 75001572) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 480BRN;
- Saarde Vallavalitsus (registrikood 75033454) - mootorsõiduk registreerimisnumbriga 974TLJ.
8. Eluruumide üürile andmine
Otsustati anda tasu eest üürile:
- tugiteenusega eluruum asukohaga Pärnu linnas Lai tn 17 krt. 66 üldpinnaga 13,0 m2 tähtajaga 6
kuud;
- eluruum asukohaga Pärnu linnas Lai tn. 17 krt 33 üldpinnaga 13,2 m2 tähtajaga 1 aasta;
- eluruum asukohaga Pärnu linnas Metsa tn. 16 krt 18 üldpinnaga 30,2 m2 tähtajaga 1 aasta;
- eluruum asukohaga Pärnu linnas Metsa tn.16 krt 4 üldpinnaga 28,1 m2 tähtajaga 1 aasta;
- eluruum asukohaga Pärnu linnas Rohu tn 58C krt 2 üldpinnaga 41,25 m2 tähtajaga 1 aasta.
9. Riigihanke korraldamine (Kunstisadam)
Otsustati korraldada SA-se Uue Kunsti Muuseumi volituse alusel Läänemere Kunstisadama hoonete
ja rajatiste eelprojekti ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse põhiprojekti koostamiseks
väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Läänemere Kunstisadama
hoonete ja rajatiste eelprojekti ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse põhiprojekti koostamine“.
Riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavateks isikuteks määrati majandusosakonna
ehituse peaspetsialist Ago Raudsepp ja SA Uue Kunsti Muuseumi nõukogu liige Mark Soosaar.
10. Riigihanke korraldamine (Mai Kooli tehnosüsteemid)
Otsustati korraldada Pärnu Mai Kooli koolihoone tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks avatud
hankemenetlusega riigihange “Pärnus, Mai tn 3 koolihoone tehnosüsteemide rekonstrueerimine.”
Riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks määrati majandusosakonna ehituse
spetsialist Rauno Lee.

11. Põllu tn 6 õigusvastaselt võõrandatud maa omandisse andmine ja kompenseerimine
Otsustati anda kaasomandisse õigusvastaselt võõrandatud maa ja määrata tagastamata jääva maa
(1461 m²) eest kompensatsioon 95% ulatuses maksustamishinnast
— asukoht Põllu tn 6, Pärnu
— pindala 1648 m2
— sihtotstarve 100% elamumaa
12. Põllu tn 6 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa ostueesõigusega
erastamine
Otsustati määrata Põllu tn 6 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1648 m² ja müüa
ostueesõigusega erastamise korras järgmine maatükk:
- maa asukoht Põllu tn 6, Pärnu
- pindala 1648 m²
- 1993.a maa maksustamishind 2210 eurot
- maa sihtotstarve 100% elamumaa
13. Pärnu rannaala visioonivõistluse väljakuulutamine
Otsustati kuulutada välja Pärnu rannaala visioonivõistlus ning kinnitada visioonivõistluse võistlusala
asendiplaan, võistluseeskiri ja võistlusülesanne.
14. Ehitusloa väljastamine. Kulla 11 elamu püstitamine
Otsustati anda välja ehitusluba Pärnus Kulla tn 11 (katastritunnus 62503:073:0200) kinnistule
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni
ning elektrivarustuse rajamisega.
15. Ehitusloa väljastamine Rõugu tn 7 elamu püstitamine
Otsustati anda välja ehitusluba, Pärnus Rõugu tn 7 (katastritunnus 62501:001:0520) kinnistule
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse,
reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
16. Ehitusloa väljastamine Rõugu tn 7a elamu püstitamine
Otsustati anda välja ehitusluba, Pärnus Rõugu tn 7a (katastritunnus 62501:001:0521) kinnistule
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse,
reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
17. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2017 korralduse nr 223 “Koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine” muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 02. mai 2017 korraldust nr 223 “Koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine” järgmiselt:
koha-aadress
Karusselli tn 2 // Supeluse tn 8

ehituskrundi number
123

sihtotstarve
elamumaa (001; E) – 90%
ärimaa (002; Ä) – 10%

18. Pärnu Linnavolikogu määruse eelnõu "Pärnu linna loomestipendiumite väljaandmise kord"
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati määruse eelnõu "Pärnu linna loomestipendiumite
väljaandmise kord."
19. Pärnu linna 2017. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Pärnu linna 2017. aasta esimene
lisaeelarve ja muuta Pärnu Linnavolikogu 15. detsembri 2016 määruse nr 27 „Pärnu linna 2017.
aasta eelarve“ § 1 lõike 1 punktidega 1-4 kinnitatud lisasid järgmiselt:
- koondeelarve lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis;
- põhitegevuse tulude eelarve lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis;
- põhitegevuse kulude eelarve lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis;
- investeerimistegevuse eelarve lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis.
20. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu lubada Pärnu Linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi
seoses riigihanke korraldamisega Pernova Hariduskeskusele kasutatud sõiduki rentimiseks 24
kuuks kasutusrendi tingimustel.
21. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks"
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu lubada Pärnu Linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi
seoses riigihanke korraldamisega Pärnu Kunstide Majale uue sõiduki rentimiseks 60 kuuks
kasutusrendi tingimustel.
22. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool)
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu lubada Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolil võtta varalisi
kohustusi perioodil 01.09.2017 kuni 31.08.2020 seoses vajadusega rentida koolile täiendavaid
ruume.
23. Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 16 „Parkimistasu kehtestamine“ muutmine
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 16
„Parkimistasu kehtestamine“ muutmine.
24. Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamine
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu algatada Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate
kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu koostamine.
25. Raba tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu algatada Raba tn 18 kinnistu detailplaneeringu
koostamine.
26. Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas

Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu tunnistada Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008
otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneering osaliselt kehtetuks Suur-Jõe
tn 58 kinnistu osas.
27. Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu “Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste
kehtestamine”
28. Pärnu Linnavolikogu otsus „Loa andmine Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu
tegevuskavas kinnitatud projektide varaliste kohustuste võtmiseks."
Pärnu Linnavolikogu istungile suunati eelnõu lubada Pärnu Linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi
kergliiklusteede projektidele omafinantseeringuga kokku kuni 504 430 eurot Pärnu linna eelarvest
aastatel 2017 kuni 2018:
- Haapsalu mnt kergliiklustee 98 530 eurot;
- Kergliiklustee Pärnu Kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (Pärnu osa) 210 600 eurot;
- Tallinna mnt kergliiklustee 45 000 eurot;
- Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimine ja pikendus Pärnu jõe paremkaldal 150 300 eurot.
29. Pärnu linna Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse korraldusele määrati Pärnu linna 2017. aasta Johann Voldemar
Jannseni nimeline auhind ja rahaline preemia summas 4000,00 eurot Pärnu Linnavalitsuse haridusja kultuuriosakonna üldhariduse peaspetsialist Virve Laubele pikaajalise märkimisväärse panuse
eest Pärnu linna hariduselu edendamisse.

