
 
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 26. veebruar 2018 istungist 
 
1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” 
muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 28. oktoobri 2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste 
määramine” § 3 lõige 1 ja sõnastatakse järgmiselt: 
„Hooldustoetuse suuruseks on hooldusteenuse kohamaksumuse ja isiku poolt teenuse eest 
tasutava omaosaluse vahe. Kohamaksumuse hulka arvatakse kulutused retseptiravimitele, 
hooldusvahenditele ja arstivisiitidega seotud transpordile.“ 
 
2. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 31.01.2022 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna 
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud 
teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehinguid ja toiminguid. 
 
3. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 15.11.2021 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna 
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud 
teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehinguid ja toiminguid. 
 
4. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine 
Otsustati moodustada ja kinnitada Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude 
koosseisud. 
 
5. Esindaja määramine Pärnu Koidula Gümnaasiumi hoolekogusse 
Otsustati määrata Pärnu Linnavalitsuse esindajaks Pärnu Koidula Gümnaasiumi hoolekogus Hillar 
Talvik. 
 
6. Tee ehitusloa väljastamine  
Otsustati väljastada tee ehitusluba Pärnu linn, Maagi tänav (katastritunnus 62503:073:0043) 
ehitamiseks lõigus Raua tänav kuni Maagi tn 10. 

7. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine 
Otsustati vastu võtta A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneering. 

8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine  
Otsustati täpsustada Audru Vallavolikogu 07.04.2005 otsusega nr 311 kehtestatud Aabrami-Enno-
Metsa ja Metsanurga kinnistu detailplaneeringu planeeringujoonist selliselt, et suurendada 
detailplaneeringuga Pärnu linn, Papsaare küla, Lõvi tee 7 kinnistule määratud hoonestusala 5% 
ulatuses vastavalt lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata 
kujul. 
 



9. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine  
Otsustati täpsustada Audru Vallavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 283 kehtestatud Madisemere 
maaüksuse detailplaneeringu seletuskirja selliselt, et lubada Pärnu linn, Marksa küla, Madisemere 
tee 1 kinnistule määrata ühepereelamu katusekalle 20 kraadi.  
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
Otsustati muuta Pärnu linnas Audru alevikus asuva Tõstamaa mnt 8 katastriüksuse (katastritunnus 
15904:003:0634, kinnistu registriosa nr 706706) senist sihtotstarvet ning määrata uuteks 
sihtotstarveteks elamumaa 55%, tootmismaa 45%. 
 
11. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine 
Otsustati muuta: 
- Seenemetsa üldmaa katastriüksuse (katastritunnus 56801:004:0400; kinnistu registriosa 
nr 2077006) senist sihtotstarvet (65% transpordimaa, 35% üldmaa) ning määrata uueks 
katastriüksuse sihtotstarbeks 100% transpordimaa. 
- Kaasiku tänava katastriüksuse (katastritunnus 56801:001:1008; kinnistu registriosa nr 6487550) 
senist sihtotstarvet (85% üldmaa, 15% transpordimaa) ning määrata uueks katastriüksuse 
sihtotstarbeks 100% transpordimaa. 
- Vahenurme tänava katastriüksuse (katastritunnus 56801:001:1016; kinnistu registriosa 
nr 6487650) senist sihtotstarvet (85% üldmaa, 15% transpordimaa) ning määrata uueks 
katastriüksuse sihtotstarbeks 100% transpordimaa. 
- Mambo katastriüksuse (katastritunnus 56801:001:0059; kinnistu registriosa nr 1461106) senist 
sihtotstarvet (55% sihtotstarbeta maa, 45% ärimaa) ning määrata uueks katastriüksuse 
sihtotstarbeks 100% ärimaa. 
 
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati muuta katastriüksuste koha-aadressid järgmiselt: 
senine koha-aadress             uus koha-aadress                  katastritunnus 
Liiva tn 25a                            Liiva tn 25b                            62511:067:8150 
 
Otsustati määrata Väike-Kuke tn 31 (katastritunnus 62511:067:6590; kinnistu registriosa 
nr 1849705-1850405) asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele 
koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
koha-aadress                         ehituskrundi number                                   sihtotstarve 
-  Väike-Kuke tn 31                             74A                                         elamumaa (001; E) – 100% 
-  Liiva tn 25a                                     2427                                       elamumaa (001; E) – 100%. 
 
13. Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside ning sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Põhara külas asuva Kivivälja katastriüksuse (katastritunnus 
15901:001:0374) jagamisel tekkinud katastriüksustele järgmised koha-aadressid ja sihtotstarbed: 
-        Kivivälja, elamumaa 100%; 
-        Kivimaa, maatulundusmaa 100%. 
 



14. Koha-aadresside muutmine 
Otsustati muuta katastriüksuste koha-aadressid järgmiselt: 
senine koha-aadress             uus koha-aadress                  katastritunnus 
- Kaasiku tn 5a                       Kaasiku tn 1                            56801:001:1014 
- Kaasiku tn 6                         Kaasiku tn 2                            56801:001:1015 
- Kaasiku tn 5                         Kaasiku tn 4                            56801:001:1013 
- Kaasiku tn 4                         Kaasiku tn 6                            56801:001:1012 
- Kaasiku tn 3                         Kaasiku tn 8                            56801:001:1011 
- Kaasiku tn 2                         Kaasiku tn 10                          56801:001:1010 
- Kaasiku tn 1                         Kaasiku tn 12                          56801:001:1009 
- Vahenurme tn 1                   Vahenurme tn 1                     56801:001:1017 
- Vahenurme tn 2                   Vahenurme tn 3                     56801:001:1018 
- Vahenurme tn 3                   Vahenurme tn 5                     56801:001:1019 
- Vahenurme tn 4                   Vahenurme tn 7                     56801:001:1020 
- Vahenurme tn 5                   Vahenurme tn 9                     56801:001:1021 
- Vahenurme tn 6                   Vahenurme tn 11                   56801:001:1022 
- Vahenurme tn 7                   Vahenurme tn 13                   56801:001:1023 
- Vahenurme tn 8                   Vahenurme tn 15                   56801:001:1024 
 
15. Katastriüksuste koha-aadresside muutmine 
Otsustati määrata Pärnu linnas asuvatele katastriüksustele järgmised koha-aadressid: 
Asukoht                        Katastritunnus                 Määratav koha-aadress         Kehtetuks tunnistatav 
nimi 
Kastna küla                   82602:003:0257                 Ahero                                       Audru metskond 275 
Männikuste küla           82601:001:0347                 Andruse                                    Audru metskond 255 
Kavaru küla                   82601:001:0241                 Karla                                         Audru metskond 267 
Seliste küla                    82601:001:0221                 Taimre                                      Audru metskond 262 
Kavaru küla                   82601:001:0217                 Põigeti                                      Audru metskond 270 
Lindi küla                      16001:001:0079                 Ubasalu                                    Audru metskond 189 
Saari küla                      15904:001:0412                 Seljamaa                                  Audru metskond 238 
Kärbu küla                    15901:001:0442                Metsakivi                                   Audru metskond 187 
 
16. Koha-aadressi muutmine 
Otsustati muuta Traali (katastritunnus 15904:003:0750, kinnistu registriosa nr 86406) koha-aadress 
ja määrata uueks koha-aadressiks Traali tee 19. 
Otsustati muuta Kalda (katastritunnus 15904:003:0280, kinnistu registriosa nr 86406) koha-aadress 
ja määrata uueks koha-aadressiks Traali tee 19a. 
 
17. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati rahuldada jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Audru alevikus asuv kinnistu korraldatud 
jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks perioodil 28. veebruar 2018 kuni 30. aprill 2018, kuna 
jäätmevaldaja kinnisasjal puudub elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida 
jäätmeid. 



18. Riigihanke korraldamine 
Otsustati korraldada Pärnu linnale kuuluvate hoonete varakindlustusteenuse ning vara ja õiguste 
valdamisest tuleneva tsiviilvastutuskindlustuse teenuse tellimiseks avatud hankemenetlusega 
riigihange “Kindlustusteenuse tellimine”. 

19. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine  
Otsustati jätta osaliselt rahuldamata jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Seliste külas asuv kinnistu 
korraldatud jäätmeveoga erandkorras hooajaliselt mitteliitunuks perioodil 01. november kuni 30. 
aprill kuni aastani 2022 (2018 aastal algab mitteliitunuks lugemise periood 21. jaanuar), kuna 
talveperioodil puudub jäätmevaldaja kinnisasjal elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus 
võib tekkida jäätmeid. 
 
20. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse osaliselt rahuldamata jätmine 
Otsustati jätta osaliselt rahuldamata jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Seliste külas asuv kinnistu 
korraldatud jäätmeveoga erandkorras hooajaliselt mitteliitunuks perioodil 01. november kuni 30. 
aprill kuni aastani 2022 (2018 aastal algab mitteliitunuks lugemise periood 21. jaanuar), kuna 
talveperioodil puudub jäätmevaldaja kinnisasjal elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus 
võib tekkida jäätmeid. 
 
21. Pärnu Linnavalitsuse linnavara komisjoni koosseisu kinnitamine 
Otsustati kinnitada Pärnu Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseis järgmiselt: 
esimees:  linnavara valdkonna abilinnapea, aseesimees: linnapea 
liikmed:    
linnavalitsuse liikmed; 
linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhataja; 
linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhataja; 
linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja; 
linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse linnavara peaspetsialist; 
3 volikogu esindajat. 
 
22. Pärnu Õppenõustamiskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine 
Otsustati kinnitada Pärnu Õppenõustamiskeskuse struktuur ja töötajate koosseis järgmiselt: 
 

Ametikoht Ametikohtade arv 

Direktor  1,0 

Eripedagoog/logopeed 1,0 

Koolipsühholoog 9,5 

Koolisotsiaalnõustaja 9,0 

Õppenõustaja 1,0 

Psühholoog 1,0 

Sekretär  1,0 

KOKKU: 23,5 



 
23. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine 
Otsustati lõpetada isiku üle seatud hooldus ja lõpetada hooldajatoetuse maksmine alates 
01.03.2018. 
 
24. Liikmeõiguste teostaja nimetamine MTÜ-s Eesti Tervislike Linnade Võrgustik 
Otsustati nimetada MTÜ-s Eesti Tervislike Linnade Võrgustik Pärnu linna liikmeõiguste teostajaks 
Eha Ristimets. 
 
 


