
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 17. oktoobri istungist 
 
1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine  
Otsustati korraldada Pärnu linna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike 
arvamuse välja selgitamiseks elanike küsitlus (edaspidi küsitlus). Küsitlus korraldatakse 
elektrooniliselt ja küsitluspunktides. 

2. Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine 
Otsustati kinnitada Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse töötajate koosseis järgmiselt: 

Töökoha nimetus                                                        Töökohtade arv                        
Linnaeelarvest finantseeritavad töökohad: 
Juhataja  1  
Sekretär  0,5  
Sotsiaalpedagoog  1,9  
Sotsiaalnõustaja 0,5 
Sotsiaaltöötaja-tugiisik 2,0 
Tugiisik   1,0  
Tegevusjuhendaja  1,55  
Füsioterapeut  0,14  
Ringijuht   0,36  
Hooldustöötaja abi   1,5  
Koristaja    1,0  
Kojamees   0,75  
 
Riigieelarvest täielikult finantseeritavad töökohad: 
Tegevusjuhendaja (erihoolekandeteenused 1,4  
Psühholoog-tegevusjuhendaja (erihoolekandeteenused)      1,0 
Tegevusterapeut (erihoolekandeteenused)  1,0  
Eripedagoog (erihoolekandeteenused) 0,4 
KOKKU 16,0 
 
3. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine 
Otsustati moodustada sotsiaalhoolekande valdkonna 2016. aasta tunnustuste määramiseks 
esitatud taotluste läbivaatamiseks komisjon järgmises koosseisus: 
 
Esimees: Jane Mets, sotsiaalhoolekande valdkonda kureeriv abilinnapea.  
Liikmed: 
Aika Kaukver, linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindaja;        
Heli Kallasmaa, sotsiaalasutuste esindaja, Eakate Avahoolduskeskuse juhataja; 
Riho Alliksoo, sotsiaalasutuste hoolekogude esindaja, Pärnu Lasteküla hoolekogu liige; 
Toomas Mihkelson, sotsiaalvaldkonna vabaühenduste esindaja, MTÜ Pärnumaa Puuetega  
Inimeste Koda ja MTÜ Pärnu Ratastooliklubi juhatuse liige; 
Evelyn Eichhorst, eelneval aastal tunnustatud aasta sotsiaaltöö tegija. 



 
4. Volituste andmine 
Volitati sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana sooritama tehinguid ja toiminguid piiratud teovõimega täisealise isiku nimel. 
 
5. Volituste andmine  
Volitati kuni 05.10.2021 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu 
Linnavalitsuse esindajana sooritama tehinguid ja toiminguid piiratud teovõimega täisealise isiku 
nimel. 
 
6. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine 
Otsustati kehtestada Pärnu Spordikooli hallatava Pärnu Rannastaadioni hinnakiri. 
 
7. Pärnu Linnavalitsuse 03.10.2011 korralduse nr 335 "Pärnu Linna Spordikooli spordihalli 
ruumide kasutusse andmise tasumäärad" muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 03.10.2011 korraldust nr 335 „Pärnu Linna Spordikooli 
spordihalli ruumide kasutusse andmise tasumäärad“. 
 
8. Pärnu Linnavalitsuse 26.01.2015 korralduse nr 47 "Pärnu Linna Spordikooli kergejõustikuhalli 
kasutusse andmise tasumäärad" muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 26.01.2015 korraldust nr 47 „Pärnu Linna Spordikooli 
kergejõustikuhalli kasutusse andmise tasumäärad“. 
 
9. Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 446 "Metsa tn 19 asuva Pärnu Spordikooli 
spordikompleksi kasutamise tasumäärad" muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korraldust nr 446 „Metsa tn 19 asuva Pärnu 
Spordikooli spordikompleksi kasutamise tasumäärad“. 
 
10. Ettevõtlustoetuse eraldamine  
Otsustati eraldada ettevõtlustoetust alljärgnevatele projektidele:  

Projekt Taotleja Eraldatud 

summa 

eurodes 

1. Välismessil osalemine. Aknakoda AS 4419,79  

2. Müügi käivitamine veebikeskkonnas Design Tree OÜ 2994,60  

3. Laste jooga õpetajate kursus J.R Tantsustuudio 1070,00  

4. Tutvumine kaablipargi kontseptsiooniga 

sihtkohaturunduse kontekstis 

OÜ Kolevant 2000,00  

5. Programmeerimise seadme paigaldus ja 

väljaõpe  

Levandi Vision OÜ 1441,30  



Projekt Taotleja Eraldatud 

summa 

eurodes 

6. Magrada OÜ toodete pildistamine Magrada OÜ 1003,00  

7. Intertraffic messi külastus Hiinas, 

Shanghais 4.-6. mail 2017 

Safelight OÜ 1981,00  

8. Baltikumi eriala messidel osalemine 

eksponendina. 

Skamet OÜ 3498,24  

KÕIK KOKKU:  18 408,23  

 
11. Karjamaa tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Otsustati algatada Karjamaa tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jätta algatamata 
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
 
12. Hoonete koha-aadresside määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas asuvatele maaüksustele, millel paikneb mitu unikaalaadressi 
nõudvat hoonet, järgmised hoonete eristamiseks vajalikud lisandnumbrid: 

1. A. H. Tammsaare pst 15 (katastritunnus 62512:043:0002, kinnistu registriosa nr 2288805-
2289105, 2700205) maaüksusel paiknevatele hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 103015389) unikaalaadress A. H. Tammsaare pst 15; 
- pesuköök (ehitisregistrikood 103015390) unikaalaadress A. H. Tammsaare pst 15/1. 

2. Jüri tn 2 (katastritunnus 62501:003:4520, kinnistu registriosa nr 712005) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu-kuur (ehitisregistrikood 103034356) unikaalaadress Jüri tn 2; 
- elamu (ehitisregistrikood 103034353) unikaalaadress Jüri tn 2/1. 

3. Kanali tn 10 (katastritunnus 62511:059:1370, kinnistu registriosa nr 371405) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- kiirabijaam (ehitisregistrikood 103016104) unikaalaadress Kanali tn 10; 
- asutusehoone (ehitisregistrikood 103016105) unikaalaadress Kanali tn 10/1; 
- (ehitisregistrikood 103016106) unikaalaadress Kanali tn 10/2. 

4. Karja tn 69 (katastritunnus 62511:059:0006, kinnistu registriosa nr 1632505-1633405) 
maaüksusel paiknevatele hoonetele: 
- 2-krt elamu (ehitisregistrikood 103013501) unikaalaadress Karja tn 69/1; 
- 1-krt elamu (ehitisregistrikood 103013502) unikaalaadress Karja tn 69/2. 

5. Karusselli tn 55 (katastritunnus 62512:033:2120, kinnistu registriosa nr 404105) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 



- elamu (ehitisregistrikood 103008757) unikaalaadress Karusselli tn 55; 
- elamu (ehitisregistrikood 103008758) unikaalaadress Karusselli tn 55/1. 

6. Lai tn 10 (katastritunnus 62510:131:3580, kinnistu registriosa nr 864205 ja 1165805) 
maaüksusel paiknevatele hoonetele: 
- ärihoone (ehitisregistrikood 103016377) unikaalaadress Lai tn 10/1; 
-  ärihoone (ehitisregistrikood 103016371) unikaalaadress Lai tn 10/2; 
- ärihoone (ehitisregistrikood 103016372) unikaalaadress Lai tn 10/3; 
- tööstushoone (autopesula) (ehitisregistrikood 103016374) unikaalaadress Lai tn 10/4. 

7. Riia mnt 64 (katastritunnus 62511:160:1240, kinnistu registriosa nr 402005) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu-kohvik (ehitisregistrikood 103012923) unikaalaadress Riia mnt 64; 
- kauplus (ehitisregistrikood 103012926) unikaalaadress Riia mnt 64/1. 

8. Sadama tn 7 (katastritunnus 62510:002:7540, kinnistu registriosa nr 1630005) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- 2-krt elamu (ehitisregistrikood 103014757) unikaalaadress Sadama tn 7/1; 
- 2-krt elamu (ehitisregistrikood 103014756) unikaalaadress Sadama tn 7/2. 

9. Suur-Kuke tn 30 (katastritunnus 62511:067:8260, kinnistu registriosa nr 2529505-2530205) 
maaüksusel paiknevatele hoonetele: 
- korterelamu (ehitisregistrikood 103015066) unikaalaadress Suur-Kuke tn 30; 
- aiamaja (ehitisregistrikood 120287656) unikaalaadress Suur-Kuke tn 30/1. 

10. Suur-Kuke tn 48 (katastritunnus 62511:057:0660, kinnistu registriosa nr 2650205-2650505) 
maaüksusel paiknevatele hoonetele: 
- korterelamu (ehitisregistrikood 103015072) unikaalaadress Suur-Kuke tn 48; 
- suvemaja (ehitisregistrikood 103048776) unikaalaadress Suur-Kuke tn 48/1. 

11. Tammiste tee 2 (katastritunnus 62516:064:0060, kinnistu registriosa nr 106505) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 103012666) unikaalaadress Tammiste tee 2; 
- elamu-saun (ehitisregistrikood 103012667) unikaalaadress Tammiste tee 2/1. 

13. Koha-aadressi muutmine 
Otsustati muuta Roosi tn 16 // 18 katastriüksuse (katastritunnus 62510:038:1650; kinnistu 
registriosa nr 1588305-1589405) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Roosi tn 16. 

14. Pärnu Linnavalitsuse 14.12.2015 korralduse nr 688 „Lina tänaval moodustatavatele 
katastriüksustelekoha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseksvajaliku maa määramine” 
muutmine  
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 14. detsembri 2015 korralduse nr 688 „Lina tänaval 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks 



vajaliku maa määramine“  ja sõnastada see järgmiselt:  
 
Lina tänav T3 
- ehituskrundi nr 2291 
- pindala – 2561m², sh rajatiste alune pind 1026 m² 
- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 
- maa maksustamishind – 3280 eurot.” 
 
15. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks PK Arendus OÜ kasuks. 
Otsustati anda nõusolek osaühingule PK Arendus isikliku kasutusõiguse seadmiseks järgmistele 
kinnisasjadele: 
1. Ringi tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa nr 2814005, katastritunnus 62510:127:0029, 
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa, pindala 3434 m²) maakaabelliini ehitamiseks (isikliku 
kasutusõigusala suurus 3,6 m2,); 
2. Ringi tn 2 (kinnistusraamatu registriosa nr 2829205, katastritunnus 62510:127:0030, 
maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala 3929 m²) maakaabelliini ehitamiseks ja 
valgusreklaamkandjate (2tk) paigaldamiseks (isikliku kasutusõigusala suurus maakaabelliini 
ehitamiseks 150 m2 ja valgusreklaamkandjate paigaldamiseks 0,64 m2). 
 
16. Vara omandamine 
Otsustati omandada osaühingult Tolmet Eesti OÜ (äriregistri registrikood 11105162, asukoht Tartu) 
tasuta kinnistu Savi tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 2756905, katastritunnus 62505:071:0013, 
pindala 2417 m2, sihtotstarve transpordimaa, edaspidi kinnistu) ja volitada majandusosakonna 
juhatajat sõlmima kinnistu omandamise müügi- ja asjaõigusleping. 

17. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldatakse: 

2500 eurot Eesti Jalgpalli Liidule Eesti-Malta maavõistluse korraldamise toetamiseks Pärnu 
Rannastaadionil 31. augustil 2016. 
 
18. ARVAMUS. Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 
„Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu (III lugemine) kohta 
Linnavalitsus toetab esitatud eelnõu. Kuna eelnõu puudutab suures osas volikogu enda 
töökorraldust, siis linnavalitsusel eelnõu sisu suhtes ettepanekuid ei ole. 
 
 


