
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 23. aprilli 2018 istungist 
 
1.-14. Volituste andmine 
Otsustati volitada sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise 
isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehingud ja toimingud Sotsiaalkindlustusametis, Eesti 
Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes. 
 
15. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati: 
- 400 eurot MTÜ-le JCI Pärnu 31. mail 2018 Pärnu vanalinnas toimuva heategevusliku jooksu 
korraldamise toetamiseks; 
- 1 550 eurot Paikuse Põhikooli aula ja noortekeskuse katuse lumetõkke väljaehitamiseks; 
- 250 eurot MTÜ-le Aurvälja Suurküla Selts, Pille Kuusiku osalemise toetamiseks 11.-13. mail 2018 
toimuval Euroopa Meistrivõistlustel sangpommi tõstmises Ungaris. 
       
16. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruari 2018 korralduse nr 204 „Huvihariduse ja huvitegevuse 
toetuse eraldamine“ muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruari 2018 korralduse nr 204 „Huvihariduse ja 
huvitegevuse toetuse eraldamine“ punkti 1.11 ja sõnastada see järgmiselt: 
 

MTÜ Studio Happy Dancers EDO Tallinn Open 2018 300 

 
17. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 
Eraldati suvelaagriteks noorsooprojektidele 2018. aasta toetused. 

18. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise komisjoni koosseisu kinnitamine 
Otsustati kinnitada Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise komisjoni koosseis 
alljärgnevalt: 
Esimees:                   
Marko Šorin           - abilinnapea        
 
Liikmed:                  
Andrus Haugas       - Pärnu Linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja 
Virve Laube            - Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna üldhariduse     
                                 peaspetsialist 
Grete Naaber         - 2009. aasta Johann Voldemar Jannseni auhinna laureaat 
Roland Leesment   - SA Endla Teater esindaja 
AS Wendre esindaja 
Ajalehe Pärnu Postimees esindaja 
 
19. Eluruumi üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta eluruum asukohaga Pärnu linn,  Paikuse alev Tiigi 
tn üldpinnaga 19,7 m2. 



 
20. Linnavara valdusesse andmine 
Otsustati anda Pärnu linnale kuuluv treiler valdusesse järgmiselt: 
Sõiduki mark/mudel              reg märk                    vl aasta           endine  valdaja                      uus 
valdaja 
TIKI TREILER C 126                 668 YHN                     2011                Pärnu 
Linnavalitsus                Tõstamaa osavallakeskus 
 
21. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
Otsustati anda 2. maist 2018 kuni 1. maini 2023 otsustuskorras OÜ Pärnu Reisibüroo kasutusse 
Pärnu linnas Rüütli tn 32 asuvas hoones paiknevad äriruumid üldpinnaga 48,5 m2 üürimääraga 600 
eurot kuus. 
 
22. Linnavara võõrandamine 
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine järgnevate kinnisasjade võõrandamiseks:  
- korteriomand asukohaga Kaevu 11, Pärnu linn, Pärnu linn, mis moodustab 251/1390 mõttelist osa 
maatükist katastritunnusega 62507:015:0560 (katastriüksuse sihtotstarve - 100% elamumaa, 
pindala - 1016 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi 
reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 2 üldpinnaga 25,1 m2:  
- enampakkumise alghind – 24 000 eurot; 
- tagatisraha – 2 400 eurot; 
 
- korteriomand asukohaga Vana - Rääma 3-4, Pärnu linn, Pärnu linn, mis moodustab 272/4279 
mõttelist osa maatükist katastritunnusega 62507:048:9130 (katastriüksuse sihtotstarve - 100% 
elamumaa, pindala 1348 m²) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi 
korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruum nr 4 üldpinnaga 27,2 m²: 
- enampakkumise alghind – 18 000 eurot; 
- tagatisraha – 1800 eurot. 
 
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati rahuldada jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Tõstamaa alevikus asuv kinnistu korraldatud 
jäätmeveoga erandkorras hooajaliselt mitteliitunuks perioodil 1. november kuni 30. aprill kuni 
aastani 2022, kuna talveperioodil jäätmevaldaja kinnisasjal puudub elu- või äritegevus või muu 
tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 

24. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine 
Otsustati jätta osaliselt rahuldamata jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Kastna külas asuv  kinnistu 
korraldatud jäätmeveoga erandkorras hooajaliselt mitteliitunuks perioodil 1. november kuni 30. 
aprill kuni aastani 2022, kuna talveperioodil puudub jäätmevaldaja kinnisasjal elu- või äritegevus 
või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 
 
25. Kampaania "Värvid Linna!" väljakuulutamine 
Kuulutati välja kampaania “Värvid linna!” 



26. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Lemmetsa külas asuva Koolmeistri katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Koolmeistri, elamumaa 100% 
-  Päikese, maatulundusmaa 100% 
-  Tähe, maatulundusmaa 100% 
-  Kuu, maatulundusmaa 100%. 
 
27. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Audru alevikus asuva Ringi tn 1a katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Ringi tn 1a, ühiskondlike ehitiste maa 100%; 
-  Ringi tn 1b, ühiskondlike ehitiste maa 100%. 
 
28. Ehitusloa väljastamine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas, Papsaare külas, Väike-Pärna kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
29. Pärnu Linnavalitsuse 05.02.2018 korralduse nr 134 „Volituste andmine maaküsimustes“ 
muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 05.02.2018 korralduse nr 134 „Volituste andmine 
maaküsimustes“ punkti 1 sissejuhatavat osa ja sõnastada see järgmiselt: 
“Volitada planeerimisosakonna maa peaspetsialisti, planeeringute spetsialisti ning planeeringute ja 
maa spetsialisti.“ 
 
30. OÜ Tõstamaa Sadam 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
Kinnitati OÜ Tõstamaa Sadam 2017. aasta majandusaasta aruanne. 

 


