
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 12. septembri istungist 
 
 
1. Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse hinnakirja muutmine 
Võeti vastu hinnakirja muudatus tõsta teenuse-  raske ja sügava puudega lastele tugiisikuteenuse 
projektipõhise osutamise hinda 50 sendi võrra. Hind 4 eurot tund. 

2. Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise dokumentide vormide kehtetuks tunnistamine 
Tunnistati kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 21.01.2008 korraldus nr 32 „Lastega peredele 
tugiisikuteenuse osutamise dokumentide vormide kinnitamine“. 
 
3. Ehitusloa väljastamine. Voorimehe põik 5 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnus Voorimehe põik 5 (katastritunnus 62501:001:0108) 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
kanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.  
 
4. Ehitusloa väljastamine Lubja tn 3 elamu püstitamine 
Otsustati välja anda ehitusluba, Pärnus Lubja tn 3 (katastritunnus 62502:008:6120) kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks. 
 
5. Suur-Sepa tn 18 ajutised hooned 
Otsustati lubada paigaldada Suur-Sepa tn 18 (katastritunnus 62511:084:1670) kinnistul ajutisi 
hooneid vastavalt asendiplaanile (4 kioskit ja 2 abihoonet) ning kasutada neid tähtajaga kuni 
01.09.2021.  
 
6. Väike-Veski tn 10 hoonete koha-aadresside määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Väike-Veski tn 10 asuval maaüksusel (katastritunnus 
62511:153:7720, kinnistu registriosa nr 1307205) olemasoleva ja püstitatava hoone koha-aadressid 
järgmiselt: 
1. Abihoone (ehitisregistrikood 103031388) unikaalaadress Väike-Veski tn 10 
2. Elamu (ehitisregistrikood 120794703) unikaalaadress Väike-Veski tn 10/1. 
 
7. Kinnistu valdusesse andmine 
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna valdusesse põhivarana järgmine kinnistu: 
Videviku kergliiklustee – katastritunnus 62501:001:0595 kinnistu registriosa number 5277750, 
pindala 16929 m², maksustamishind 30300 eurot, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa. 
 
8. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
Otsustati pikendada Suur-Jõekalda tänav katastriüksuse (katastritunnus 62501:001:0633) 
maakatastrisse kandmise toimingu peale esitatud vaide läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva. 
 
9. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Vee tn 4 
Otsustati anda otsustuskorras kümneks aastaks MTÜ Pärnu Budistliku Koguduse Drikung Dorje Tšö 
Dzong kasutusse Pärnu linnas Vee tn 4 asuvas hoones paiknevad  äriruumid üldpinnaga 203,4 m2. 



 
10. Linnavara võõrandamine  
Otsustati võõrandada kirjalikul enampakkumisel korteriomand asukohaga Rüütli tn 51a, mis 
moodustab 572/5049 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 62510:093:9830 (katastriüksuse 
sihtotstarve – ärimaa 50%, elamumaa 50%, pindala 454 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise 
osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 5 üldpinnaga 57,2 m2 

järgmistel alustel:  
- enampakkumise alghind - 56 000 eurot 
- tagatisraha - 5 600 eurot. 
 
11. Tasuta parkimisloa andmine 
Pärnu Haldusteenused väljastavad MTÜ Pärnu Käsikellastuudiole ühe tasuta parkimisloa 
kehtivusajaga üks aasta Pärnu linnas Uus tn 4 kinnistuga  piirnevatel tänava osadel (s.o Nikolai tn ja 
Uus tn) mootorsõidukile registreerimisnumbriga 878 BKC. 

12. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 
„Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu (II lugemine) kohta 
Kiideti heaks linnavalitsuse arvamus Pärnu Linnavolikogu teisele lugemisele esitatud eelnõu „Pärnu 
Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ kohta.  
 
13. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati raha järgmiselt: 
1. 1000 eurot MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikkule 9.-11. septembril Pärnu Koidula 
Gümnaasiumis toimuva õpilasfirmade alustamise ürituse „Hakkatoni“ korraldamise toetamiseks. 
2. 4530 eurot majandusosakonnale kaasava eelarvega rajatud PumpTracki-le vee äravoolu 
rajamiseks ja restkaevu paigaldamiseks. 
 


