
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 19. märtsi 2018 istungist 
 
1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine 
Otsustati seada isiku üle hooldus isiku tervisliku seisundi tõttu. Määrati hooldaja ning 
hooldajatoetus 18,00 eurot alates 01.04.2018. 
 
2. Pärnu Spordikooli spordihalli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine 
Otsustati anda spordihalli ruumid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kasutusse Balti riikide 
kutsekoolide spordimängude korraldamiseks koostöös Eesti Kutsekoolispordi Liiduga 27.04-
28.04.2018 hinnaga 816 eurot, mis on 50% hinnakirjajärgsest hinnast. 
 
3. Raha eraldamine reservfondist    
Linnavalitsuse reservfondist eraldati 300 eurot rahvatantsuseltsi Pastlapaar osalemise 
toetamiseks 23.03. – 26.03.2018 Lobezis toimuval rahvusvahelisel festivalil. 
 
4. Kultuurirahastus rahaliste vahendite eraldamiseks 
Otsustati eraldada Pärnu linna 2018. aasta eelarvest rahalisi vahendid järgmiselt: 
 

Toetuse saaja Toetuse kasutamise eesmärk Eraldatav 
toetus 

 MTÜ Meelelahutusklubi 
Kuu 

Gruusias toimuva XVIII rahvusvahelisel tantsu- 
ja muusika festival-võistluse "Golden Dolphin 
– art all over the world“ osalise osalemiskulu 
katmine 

272,40 

 Merle Veesalu Ansambli „Helin“ CD-plaadi väljaandmine 400,00 

 MTÜ Pärnu Sulgpalliklubi Sulgpallihuviliste laste linnalaagri toetamine 350,00 

  KOKKU 1022,40 

 
5. Ehitusloa väljastamine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas, Lemmetsa küla, Tiido kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
6. Ehitusloa väljastamine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas, Silla külas, Kukeseene tn 8 kinnistule elamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveesüsteemi ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
7. Ehitusloa väljastamine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas, Silla külas, Sirmiku tn 6 kinnistule elamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveesüsteemi ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
8. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Otsustati võtta vastu Pärnu linnas, Papsaare külas, Pajupera kinnistu detailplaneering. 



9. Riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete 
määramine 
Otsustati määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed 
alljärgnevalt: 
- Lemmetsa küla Sanganurga, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; 
- Audru alevik Nooruse tee 3, sihtotstarve 100% maatulundusmaa. 
 
10. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Lemmetsa külas asuva Topi-Kalda katastriüksuse jagamisel 
tekkinud katastriüksustele järgmised koha-aadressid ja sihtotstarbed: 
- Topi-Kalda, maatulundusmaa 100%; 
- Topipõllu, maatulundusmaa 100%; 
- Topiserva, maatulundusmaa 100%. 
 
11. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Saari külas asuva Alesuuda katastriüksuse jagamisel tekkinud 
katastriüksustele järgmised koha-aadressid ja sihtotstarbed: 
- Alesuuda, elamumaa 100%; 
- Alepõllu, maatulundusmaa 100%. 
 
12. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Liiva külas asuva Sepa katastriüksuse jagamisel tekkinud 
katastriüksustele järgmised koha-aadressid ja sihtotstarbed: 
- Sepa, elamumaa 100%; 
- Sepapõllu, maatulundusmaa 100%; 
- Sepametsa, maatulundusmaa 100%. 
 
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Pärnu linn, Tui tn 6, Tui tn 6y ja Tui tn 4b asuvate 
katastriüksuste piiride muutmise tulemusel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid, ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
koha-aadress                         ehituskrundi number                       sihtotstarve 
- Tui tn 6                                            70                               elamumaa – 100% 
- Tui tn 6a                                          2428                           tootmismaa – 100%. 
 
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Pärnu linn, Vesiroosi tänav T2 asuva katastriüksuse jagamisel 
uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning 
sihtotstarbed järgmiselt: 
koha-aadress                         ehituskrundi number                       sihtotstarve 
- Vesiroosi tänav T2               1720                                       transpordimaa – 100% 
- Vesiroosi tänav T5               2413                                       transpordimaa – 100%. 
 
15. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Lille tn 57y ning nõustuda 
sellega, et erastatakse järgmine maatükk: 

– maa asukoht Lille tn 57y, Pärnu linn, Pärnu linn 



– pindala 232 m² 

– maa maksustamishind 310 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa. 

 
16. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Lina tn 25y ning nõustuda 
sellega, et Lina tn 25 korteriomanikud erastavad järgmise maatüki: 

– maa asukoht Lina tn 25y, Pärnu linn, Pärnu linn 
– pindala 261 m² 

– maa maksustamishind 350 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa. 

 
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
Otsustati pikendada vaide läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva. 
 
18. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
Otsustati anda alates 1. septembrist 2018 kuni 31. augustini 2023 SA Pärnu Haigla kasutusse 
Pärnu linnas Metsa tn 1 asuvas hoones paiknevad üldpinnaga 694,5 m2 hoone ruumid. 
 
19. Eluruumi üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta eluruum asukohaga Pärnu linn, Paikuse 
alev, Tiigi tn 2 üldpinnaga 25,6 m2. 
 
20. Metsamaterjali võõrandamine  
Otsustati võõrandada osaühingule Tootsi Turvas lehtpuuvõsa hakkepuidu valmistamiseks 
hinnaga 6,60 eurot iga saadud hakkepuidu kuupmeetri eest. 
 


