
Ülevaade	  Pärnu	  linnavalitsuse	  13.	  augusti	  2018	  istungist	  
	  
	  
1.	  Hooldajatoetuse	  määramine	  Otsustati	  määrata	  hooldajatoetus	  isiku	  
hooldamise	  eest	  alates	  01.09.2018.	  
	  
2.	  Hoolduse	  seadmise	  ja	  hooldajatoetuse	  maksmise	  lõpetamine	  Otsustati	  
lõpetada	  isiku	  üle	  seatud	  hooldustoetuse	  maksmine	  seoses	  hooldatava	  
surmaga	  08.07.2018	  a.	  	  
3.	  Linnavara	  kasutusse	  andmine	  otsustuskorras	  
Otsustati	  anda	  tähtajatult	  Style	  Story	  OÜ	  kasutusse	  Paikuse	  alevis	  Pärnade	  
pst	  11	  asuva	  Paikuse	  osavallakeskuse	  II	  korrusel	  paiknev	  ruum	  nr	  13	  
üldpinnaga	  18,1	  m2. 
	  	  
4.	  Raha	  eraldamine	  reservfondist	  Linnavalitsuse	  reservfondist	  eraldati:	  
-‐	  1000	  eurot	  MTÜ-‐le	  Rahvatantsuselts	  Pastlapaar	  13.10.2018	  Paikuse	  
osavallas	  toimuva	  rahvusliku	  peo	  korraldamiseks;	  
-‐	  2000	  eurot	  Pärnus	  31.08.2018	  toimuva	  Koolirahu	  ürituse	  korraldamiseks.	  
	  
5.	  Aktsiaselts	  Pärnu	  Vesi	  aktsiakapitali	  suurendamine	  	  Otsustati	  
suurendada	  AS	  Pärnu	  Vesi	  aktsiakapitali	  549	  996,80	  	  võrra	  85	  937	  nimelise	  
aktsia	  nimiväärtusega	  6,40	  eurot	  väljalaskmise	  teel.	  
	  
6.	  Enampakkumise	  tulemuste	  kinnitamine	  Otsustati	  tunnistada	  Pärnu	  
Linnavalitsuse	  2.	  juuli	  2018.	  a	  korralduse	  nr	  614	  alusel	  ja	  4.	  oktoobril	  2017.	  a	  
sõlmitud	  pärandvara	  osalise	  jagamise	  ja	  ühisomandi	  lõpetamise	  kokkuleppe	  
alusel	  Pärnu	  linnas	  Kesk	  1	  asuvas	  elamus	  paikneva	  korteri	  võõrandamiseks	  
2.	  augustil	  2018	  läbi	  viidud	  kirjalikul	  enampakkumisel	  parimaks	  pakkumine	  
ostuhinnaga	  16	  806	  eurot.	  
	  	  
7.	  Pärnu	  linna	  kasuks	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmise	  taotlemine	  
kinnistutele	  	  Otsustati	  taotleda	  Pärnu	  linna	  kasuks	  isikliku	  kasutusõiguse	  
seadmist	  Pärnu	  linnas	  Pappsaare	  külas	  Pajupera	  kinnistule	  detailplaneeringu	  
kohaste	  rajatiste	  ehitamise	  ja	  kasutusviisi	  tagamiseks.	  	  8.	  Pärnu	  linna	  kasuks	  
isikliku	  kasutusõiguse	  seadmise	  taotlemine	  kinnistutele	  Otsustati	  taotleda	  
Pärnu	  linna	  kasuks	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmist	  Pärnu	  maakonnas	  Pärnu	  
linnas	  Audru	  alevikus	  asuvatele	  järgmistele	  kinnistutele:	  
-‐	  Pihlaka	  tn	  12	  kinnistule	  -‐	  kinnistusregistriosa	  number	  804706,	  



katastritunnus	  15903:004:0043,	  sihtotstarve	  elamumaa,	  pindala	  1321	  m²,	  
isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  166	  m²;	  
-‐	  Tiigi	  tn	  11	  kinnistule	  -‐	  kinnistusregistriosa	  number	  882906,	  katastritunnus	  
15903:004:0037,	  sihtotstarve	  elamumaa,	  pindala	  1384	  m²,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  205	  m².	  
	  9.	  Pärnu	  linna	  kasuks	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmise	  taotlemine	  
kinnistutele	  
Otsustati	  taotleda	  Pärnu	  linna	  kasuks	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmist	  Pärnu	  
maakonnas	  Pärnu	  linnas	  Audru	  alevikus	  asuvatele	  järgmistele	  kinnistutele:	  
-‐	  Pihlaka	  tn	  38	  kinnistule	  -‐	  kinnistusregistriosa	  number	  2380106,	  
katastritunnus	  15903:004:0098,	  sihtotstarve	  elamumaa,	  pindala	  1255	  m²,	  
isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  174	  m²;	  
-‐	  Pihlaka	  tn	  40	  kinnistule	  -‐	  kinnistusregistriosa	  number	  978006,	  
katastritunnus	  15903:004:0072,	  sihtotstarve	  elamumaa,	  pindala	  1200	  m²,	  
isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  130	  m²;	  
-‐	  Tiigi	  tn	  37	  kinnistule	  -‐	  kinnistusregistriosa	  number	  978806,	  katastritunnus	  
15903:004:0075,	  sihtotstarve	  elamumaa,	  pindala	  1182	  m²,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  129	  m²;	  
-‐	  Tiigi	  tn	  35	  kinnistule	  -‐	  kinnistusregistriosa	  number	  959006,	  katastritunnus	  
15903:004:0078,	  sihtotstarve	  elamumaa,	  pindala	  1276	  m²,	  isikliku	  
kasutusõigusala	  suurus	  192	  m².	  
	  	  
10.	  Linnavara	  võõrandamine	  otsustuskorras	  	  Otsustati	  võõrandada	  
otsustuskorras	  Politsei-‐	  ja	  Piirivalveametile	  Pärnu	  linnas	  asuvad	  kaheksa	  
kaamerat	  koos	  asjakohaste	  seadmetega.	  
	  	  
11.	  Kohanime	  määramine	  
Otsustati	  määrata	  Pärnu	  linnas	  Lemmetsa	  külas	  asuva	  liikluspinna	  nimeks	  
Tiidu	  tee.	  
	  
12.	  Kohanime	  määramine	  
Otsustati	  määrata	  Pärnu	  linnas	  Lavassaare	  alevis	  asuva	  ühissõidukipeatuse	  
nimeks	  Raudteemuuseum. 
	  	  
13.	  Vaide	  läbivaatamise	  tähtaja	  pikendamine	  	  
Otsustati	  pikendada	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  6.	  juuli	  2018	  korraldusele	  nr	  626	  5.	  
augustil	  2018	  esitatud	  vaide	  läbivaatamise	  tähtaega	  30	  päeva	  võrra. 
	  14.	  Vaide	  läbivaatamise	  tähtaja	  pikendamine	  	  Otsustati	  pikendada	  Pärnu	  



Linnavalitsuse	  4.	  juuli	  2018	  ettekirjutuse-‐hoiatuse	  peale	  6.	  augustil	  2018	  
esitatud	  vaide	  läbivaatamise	  tähtaega	  30	  päeva	  võrra.	  	  
15.	  Ehitusloa	  väljastamine	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Järva	  
tn	  5a	  kinnistule	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  
vajaliku	  veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  
rajamisega.	  	  16.	  Ehitusloa	  väljastamine	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  
Pärnu	  linn,	  Paikuse	  alev,	  Ringi	  tn	  12	  kinnistule	  üksikelamu	  püstitamiseks	  
koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni,	  
gaasivarustuse	  ja	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  	  
17.	  Koha-‐aadresside	  muutmine	  Otsustati	  muuta	  Pärnu	  linnas,	  Pärnu	  linn:	  
-‐	  Lille	  tn	  24a	  koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  
Pärnu	  linn,	  Humala	  tn	  6c;	  
-‐	  Lille	  tn	  26a	  koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  
Pärnu	  linn,	  Humala	  tn	  6b;	  
-‐	  Lille	  tn	  28a	  koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  
Pärnu	  linn,	  Humala	  tn	  6a.	  
	  	  
18.	  Koha-‐aadresside	  ja	  sihtotstarvete	  määramine	  Otsustati	  määrata	  Pärnu	  
linnas	  Seliste	  külas	  asuva	  Sarja	  katastriüksuse	  jagamisel	  uutele	  
moodustatavatele	  katastriüksustele	  koha-‐aadressid	  ning	  sihtotstarbed	  
järgmiselt:	  
-‐	  Sarja,	  elamumaa	  –	  100%	  
-‐	  Sarjaotsa,	  maatulundusmaa	  –	  100%	  
	  	  
19.	  Reklaamimaksu	  kehtestamine	  (II	  lugemine)	  Linnavolikogu	  istungile	  
suunati	  reklaamimaksu	  kehtestamise	  eelnõu	  II	  lugemine.	  	  
20.	  Kinnistute	  detailplaneeringu	  koostamise	  algatamine	  ja	  
detailplaneeringu	  keskkonnamõju	  strateegilise	  hindamise	  algatamata	  
jätmine	  Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  algatada	  Pärnu	  linnas	  Aisa	  tn	  
12	  ja	  14	  kinnistute	  detailplaneeringu	  koostamine	  ja	  jätta	  algatamata	  
kinnistute	  detailplaneeringu	  keskkonnamõju	  strateegiline	  hindamine.	  	  
21.	  Kinnistu	  detailplaneeringu	  osaline	  kehtetuks	  tunnistamine	  	  
Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  tunnistada	  Audru	  Vallavolikogu	  
07.04.2005	  otsusega	  nr	  311	  kehtestatud	  Aabrami-‐Enno-‐Metsa	  ja	  
Metsanurga	  kinnistu	  detailplaneering	  osaliselt	  kehtetuks	  Papsaare	  külas	  
Lõvisüda	  tee	  23	  kinnistu	  osas. 
	  	  
22.	  Detailplaneeringut	  täpsustavate	  projekteerimistingimuste	  andmine	  	  



Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  täpsustada	  Pärnu	  Linnavolikogu	  
17.10.2002	  otsusega	  nr	  68	  kehtestatud	  Ehitajate	  tee	  8	  ja	  lähiümbruse	  maa-‐
ala	  detailplaneeringu	  „Ehitusõiguse	  plaani“	  selliselt,	  et	  lubada	  suurendada	  
detailplaneeringuga	  	  Ehitajate	  tee	  8//16	  kinnistule	  määratud	  hoonestusala	  
10%	  ulatuses	  vastavalt	  asendiskeemile.	  
	  
23.	  Detailplaneeringut	  täpsustavate	  projekteerimistingimuste	  andmine	  
Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  täpsustada	  Pärnu	  Linnavolikogu	  
19.06.2003	  otsusega	  nr	  71	  kehtestatud	  Oja	  tn	  63	  kinnistu	  detailplaneeringu	  
seletuskirja	  ja	  skeemi	  “Kruntimine	  ja	  hoonestamine”	  alljärgnevalt: 
Täpsustada	  Oja	  tn	  63a	  hoonestusala	  tingimusi	  selliselt,	  et	  lubada	  
kõrvalhoonele	  ette	  nähtud	  hoonestusala	  liita	  elamule	  ettenähtud	  
hoonestusalaga	  10	  %	  ulatuses	  kogu	  krundi	  hoonestusalast.	  Sellega	  seoses	  
kaob	  kõrvalhoonele	  ettenähtud	  hoonestusala.	  Määrata	  Oja	  tn	  63a	  asuva	  
hoone	  kasutusotstarbeks	  2	  korteriga	  elamu. 
	  	  
24.	  Geodeetiliste	  töödega	  seotud	  ülesannete	  delegeerimine	  Linnavolikogu	  
istungile	  suunati	  eelnõu	  kehtestada	  geodeetiliste	  töödega	  seotud	  
ülesannete	  delegeerimine.	  
	  	  
25.	  Loa	  andmine	  projektis	  osalemiseks	  ja	  varaliste	  kohustuste	  võtmiseks	  
seoses	  projektiga	  „Tänavavalgustuse	  taristu	  renoveerimine	  Pärnu	  linnas	  II	  
etapp”	  Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  lubada	  Pärnu	  Linnavalitsusel	  
võtta	  varalisi	  kohustusi	  „Tänavavalgustuse	  taristu	  renoveerimine	  Pärnu	  
linnas	  II	  etapp“	  projekti	  omafinantseeringuga	  kuni	  2	  000	  000	  eurot	  Pärnu	  
linnaeelarvest	  aastatel	  2019	  kuni	  2023.	  
	  	  
26.	  Pärnu	  Linnavolikogu	  21.	  septembri	  2017	  määruse	  nr	  24	  „Pärnu	  linna	  
huvihariduse	  ja	  huvitegevuse	  toetuse	  ning	  stipendiumi	  määramise	  kord“	  
muutmine	  Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  kehtestada	  Pärnu	  
Linnavolikogu	  21.09.2017	  määruse	  nr	  24	  „Pärnu	  linna	  huvihariduse	  ja	  
huvitegevuse	  toetuse	  ning	  stipendiumi	  määramise	  kord“	  muutmine.	  
	  	  
27.	  Arvamus	  Pärnu	  Linnavolikogu	  määruse	  „Sotsiaaltoetuste	  kord"	  
eelnõule	  Anti	  arvamus	  Siimo	  Lopsiku	  poolt	  esitatud	  Pärnu	  Linnavolikogu	  
määruse	  eelnõule	  “Sotsiaaltoetuste	  kord”.	  
	  
28.	  Detailplaneeringut	  täpsustavate	  projekteerimistingimuste	  



andmine	  Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  täpsustada	  Pärnu	  
Linnavolikogu	  19.06.2003	  otsusega	  nr	  71	  kehtestatud	  Oja	  tn	  63	  kinnistu	  
detailplaneeringu	  seletuskirja	  ja	  skeemi	  “Kruntimine	  ja	  hoonestamine”	  
alljärgnevalt:	  
-‐	  täpsustada	  Oja	  tn	  63a	  hoonestusala	  tingimusi	  selliselt,	  et	  lubada	  
kõrvalhoonele	  ette	  nähtud	  hoonestusala	  liita	  elamule	  ettenähtud	  
hoonestusalaga	  10	  %	  ulatuses	  kogu	  krundi	  hoonestusalast.	  Sellega	  seoses	  
kaob	  kõrvalhoonele	  ettenähtud	  hoonestusala;	  
-‐	  määrata	  Oja	  tn	  63a	  asuva	  hoone	  kasutusotstarbeks	  2-‐korteriga	  elamu.	  
	  29.	  Tartu	  linna	  kandidatuuri	  Euroopa	  kultuuripealinna	  tiitlile	  2024	  
toetamine	  Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  toetada	  Tartu	  linna	  
kandidatuuri	  2024.	  aasta	  Euroopa	  kultuuripealinna	  tiitlile.	  
	  
	  	  
Gerli	  Kõiv	  
kommunikatsioonispetsialist	  	  
Pärnu	  Linnavalitsus	  
Suur-‐Sepa	  16,	  80098	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn	  
444	  8225	  |	  5322	  9069	  |	  gerli.koiv@parnu.ee	  
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