
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 8. augusti 2017 istungist 
 
1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine 
Otsustati eraldada toetust sotsiaalprojektidele alljärgnevalt:  

Toetuse saaja Projekti nimi Toetuse summa 

1. MTÜ Pärnumaa Puuetega 
Inimeste Koda 

“Liikmesühingute koolitamine ” 500 eurot 

2. MTÜ Pärnu Ratastooli Klubi „SilverWheels 
maailmameistrivõistlustele 3“ 

714 eurot 

3. MTÜ Pärnumaa Invaühing   „Liikumine on tervis“ 300 eurot 

4. MTÜ Maarjakodu „Käsitöö õpitoad intellektipuudega 
täiskasvanutele“ 

600 eurot 

 
2.-12. Volituste andmine 
Volitati sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehinguid ja 
toiminguid. 
 
13. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati: 
- 450 eurot MTÜ-le Pärnumaa Spordiliit, Pärnu Rannastaadionil 20.08.2017 Pärnumaa 
meistrivõistluste läbiviimiseks kergejõustikus;   
- 250 eurot MTÜ-le Pärnumaa Spordiliit,  Pärnu Rannastaadionil 02.09.2017 Pärnu ja Tartu 
maakondade koondvõistkondade mängu läbi viimise toetamiseks; 
- 300 eurot SA-le Leinatamme Fond, Meeste Elustiilinädala seminari korraldamise toetamiseks; 
- 400 eurot MTÜ-le Suupilliklubi Piccolo, Suupilliklubi Piccolo osalemise toetamiseks World 
Harmonica Festivalil Trossingenis Saksamaal; 
- 200 eurot Tartumaa Kurtide Ühingule raamatu „Sealpool vaikuse piiri“ väljaandmise toetuseks. 
 
14. 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 olevatele kinnisasjale Saugamõisa tee T1 
(kinnistusregistriosa nr 4913450, katastritunnus 62501:001:0536, pindala 8882 m2, maakasutuse 
sihtotstarve – 100%transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 170 m2). 
 
15. Ehitusloa väljastamine Suur-Jõe tn 63 ärihoone püstitamine 
Otsustati anda välja ehitusluba, Pärnus Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 (katastritunnus 
62514:170:9730) kinnistule ärihoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku 



veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, kaugküttetorustiku, sidevarustuse 
ja elektrivarustuse rajamisega. 

16. Ehitusloa väljastamine Pärlimõisa tee 24 autopesula 
Otsustati anda välja ehitusluba, Pärlimõisa tee 24 (katastritunnus 62503:071:0018) kinnistule 
autopesula rajamiseks. 
 
17. Kaarli tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Kaarli tn 26y ning erastati 

maatükk: 

– maa asukoht Kaarli tn 26y, Pärnu 
– pindala 56 m² 

– maa maksustamishind 110 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa (001; E) 

   
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Rääma tn 94 (katastritunnus 62506:043:2810; kinnistu registriosa nr 1403305) 
asuva kinnistu jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi 
numbrid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
 
koha-aadress              ehituskrundi number                        sihtotstarve 
Rääma tn 94                           1008                                        ärimaa (002; Ä) – 30% 
                                                                                                tootmismaa (003; T) – 70% 
 
Rääma tn 96                           2437                                        ärimaa (002; Ä) – 30% 
                                                                                                tootmismaa (003; T) – 70%. 
 
19. Riia mnt 92 koha-aadresside määramine 
Otsustati muuta Riia mnt 92 (katastritunnus 62514:170:9730; kinnistu registriosa nr 1925805) 
maaüksuse koha-aadress paralleelaadressiks ning määrata hoonetele koha-aadressid järgmiselt: 
-  uus maaüksuse koha-aadress Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63; 
-  büroohoone (ehitisregistrikood 103013867) unikaalaadress Riia mnt 92; 
-  Waldhofi ärihoone (ehitisregistrikood 120825122) unikaalaadress Suur-Jõe tn 63. 
 
20. Pärnu linna 2017. aasta teine lisaeelarve (I lugemine) 
Volikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Pärnu linna 2017. aasta eelarve teine lisaeelarve ja 
muuta Pärnu Linnavolikogu 15. detsembri 2016 määruse nr 27 „Pärnu linna 2017. aasta eelarve“ § 
1 lõike 1 punkte 1-5.  

21. Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate 
palgajuhend" muutmine 
Volikogu istungile suunati Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 „Pärnu linna 
haridusasutuste töötajate palgajuhend“ muutmine. 



 
22. Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Volikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneering. 
 
23. Laane tänava, linnapiiri, Rannametsa tee ja Riia mnt vahelise ala detailplaneering osaliselt 
kehtetuks tunnistamine Rannametsa tee 4 kinnistu osas 
Volikogu istungile suunati eelnõu tunnistada Pärnu Linnavolikogu 18. veebruari 1999 otsusega nr 
14 kehtestatud Laane tänava, linnapiiri, Rannametsa tee ja Riia mnt vahelise ala detailplaneering 
osaliselt kehtetuks Rannametsa tee 4 kinnistu osas. 
 
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ülesande andmine" 
Volikogu istungile suunati eelnõu linnavalitsusel korraldada koostöölepingu sõlmimine Pärnu linna, 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja  AS Tallinna Lennujaama  vahel  Pärnu 
Lennujaama kasutamise ja ülalpidamise tingimustes kokkuleppimiseks. 
 
25. Vaideotsus (Suur-Jõekalda 18) 
Otsustati jätta rahuldamata Pärnu Linnavalitsuse 02. mai 2017 korralduse nr 220 ja selle alusel 
väljastatud tee-ehitusloa kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaie ning vaide esitajate 
vaidemenetluses esitatud taotlus Suur-Jõekalda tn 18 kinnistult sademevee ärajuhtimiseks rajatava 
sadeveetoru rajamiseks toetuse saamiseks. 
 
26. Raba tn 34 detailplaneeringu koostamise algatamine 
Volikogu istungile suunati eelnõu algatada Rääma tn 34 kinnistu detailplaneeringu koostamine. 

27. Pärnumaa Omavalitsuste Liidust väljaastumine 
Volikogu istungile suunati eelnõu astuda välja Pärnumaa Omavalitsuste Liidust. 
 
28. Protokolli märgitav otsus 
Tuginedes Pärnu Linnavolikogu 17.05.2012 määruse nr 13  “Pärnu linna põhimäärus” § 41 lõikele 
2  palume  kokku kutsuda volikogu istung  17. augustil  2017 algusega kell 12, Pärnu 
Keskraamatukogus, Akadeemia tn 3, Pärnu.  
 
29. Pärnu Spordikooli spordihalli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine 
Vastavalt Pärnu linnavalitsuse korrale otsustati anda spordihalli ruumid MTÜ Korvpalliklubi Pärnu 
kasutusse 5. rahvusvahelise seenioride korvpalliturniiri Sunset Cup 2017 korraldamiseks 
12.08.2017 hinnasoodustusega 22% hinnakirjajärgsest hinnast. 
Kiita heaks spordihalli soodustingimustel kasutusse andmine MTÜ Valik poolt linnalaagri 
korraldamiseks 24.-28.07.17 hinnasoodustusega 50% hinnakirjajärgsest hinnast. 
Kiita heaks järgmised ühekordsed spordihalli soodustingimustel kasutusse andmised: 
- MTÜ Korvpalliklubi Pärnu poolt Rahvusvahelise korvpalliturniiri Ice Cup korraldamiseks 
hinnasoodustusega 50% hinnakirjajärgsest hinnast; 
- MTÜ Studio Happy Dancers poolt Studio Happy Dancers Baltic Cup korraldamiseks 
hinnasoodustusega 100% hinnakirjajärgsest hinnast. 
 


