
Ülevaade	  Pärnu	  linnavalitsuse	  27.	  augusti	  2018	  istungist	  
	  	  
1.	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  struktuuri	  ja	  teenistuskohtade	  koosseisu	  
muutmine	  Otsustati	  muuta	  Pärnu	  Linnavolikogu	  30.11.2017	  otsusega	  nr	  13	  
kinnitatud	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  struktuuri	  ja	  teenistujate	  koosseisu	  ja	  
nimetada	  haridusosakonna	  üld-‐	  ja	  alushariduse	  spetsialisti	  ametikoht	  ümber	  
kaasava	  hariduse	  spetsialisti	  ametikohaks.	  
	  	  
2.	  Ehitusloa	  väljastamine	  	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linnas,	  Pikk	  tn	  16	  
kinnistule	  (katastritunnus	  62510:127:0002)	  äri-‐	  ja	  eluhoone	  püstitamiseks	  koos	  
ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni,	  
sademeveekanalisatsiooni,	  kaugkütte,	  sidevarustuse	  ja	  elektrivarustuse	  
rajamisega	  tingimusega.	  
Enne	  ehitustööde	  alustamist:	  
-‐	  esitada	  planeerimisosakonnale	  ehitusprojekti	  ekspertiis;	  
-‐	  olema	  peab	  Muinsuskaitseametist	  tööde	  luba.	  	  
3.	  Ehitusloa	  väljastamine	  	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linnas,	  Tui	  tn	  6	  
kinnistule	  (katastritunnus	  62401:001:0125)	  kortermaja	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  
teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni,	  
sademeveekanalisatsiooni,	  kaugkütte	  ja	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  
4.	  Ehitusloa	  väljastamine	  	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linnas,	  Maagi	  tn	  4	  
kinnistule	  (katastritunnus	  62503:073:0013)	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  
teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  
rajamisega.	  	  
5.	  Ehitusloa	  väljastamine	  	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Lindi	  küla,	  
Tamme	  kinnistule	  (katastritunnus	  15905:004:0298)	  külmhoone	  püstitamiseks	  
koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni	  ja	  
elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  
6.	  Koha-‐aadresside	  ja	  sihtotstarvete	  määramine	  Määrata	  Pärnu	  linnas	  Kõpu	  
külas	  asuva	  Campo	  Real	  (katastritunnus	  82603:004:0234;	  kinnistu	  registriosa	  
nr	  1279406)	  katastriüksuse	  jagamisel	  uutele	  moodustatavatele	  
katastriüksustele	  koha-‐aadressid	  ning	  sihtotstarbed	  järgmiselt:	  
-‐	  	  Villemi,	  maatulundusmaa	  –	  100%	  
-‐	  	  Pardi,	  maatulundusmaa	  –	  100%	  
	  	  
7.	  Koha-‐aadresside	  ja	  sihtotstarvete	  määramine	  Otsustati	  määrata	  Pärnu	  
linnas	  Värati	  külas	  asuva	  Kanistu	  (katastritunnused	  82602:004:0221	  ja	  



82602:004:0222;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  707606)	  katastriüksuste	  jagamisel	  
uutele	  moodustatavatele	  katastriüksustele	  koha-‐aadressid	  ning	  
sihtotstarbed	  järgmiselt:	  
-‐	  	  Põldmarja,	  maatulundusmaa	  –	  100%	  
-‐	  	  Kadakamarja,	  maatulundusmaa	  –	  100%	  
-‐	  	  Marja,	  maatulundusmaa	  –	  100%	  
-‐	  	  Vaarika,	  maatulundusmaa	  –	  100%	  
-‐	  	  Maasika,	  maatulundusmaa	  –	  100%	  
-‐	  	  Mündi,	  maatulundusmaa	  –	  100%	  
	  	  
8.	  Nõusoleku	  andmine	  sideehitiste	  ehitamiseks	  ja	  isikliku	  
kasutusõiguse	  Otsustati	  anda	  	  nõusolek	  	  aktsiaseltsile	  Telia	  Eesti	  AS	  
tehnorajatise	  ehitamiseks	  ja	  tähtajatu	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmiseks	  
Pärnu	  linna	  omandis	  olevale	  kinnisasjale	  Niidu	  tänav	  T7	  (kinnistusregistriosa	  
nr	  8250550;	  katastritunnus	  62501:001:0689,	  pindala	  14982	  m2,	  
maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  100%	  transpordimaa,	  isikliku	  kasutusõigusala	  
suurus	  	  29,2	  m2)	  
	  	  
9.	  Nõusoleku	  andmine	  isiklike	  kasutusõiguste	  seadmiseks	  linnale	  
kuuluvatele	  kinnisasjadele	  tehnorajatiste	  talumiseks	  Elektrilevi	  OÜ	  
kasuks	  Otsustati	  anda	  nõusolek	  Elektrilevi	  OÜ-‐le	  tehnorajatise	  ehitamiseks	  
ja	  tähtajatu	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmiseks	  Pärnu	  linna	  omandis	  olevatele	  
alljärgnevatele	  kinnisasjadele:	  
-‐	  Papiniidu	  tänav	  T5	  	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2694105,	  katastritunnus	  
62514:170:0034,	  pindala	  4841	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  
100%transpordimaa	  ,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  95	  m2)	  madalpingega	  
elektri	  maakaabelliini	  paigaldamiseks;	  
-‐	  Papiniidu	  tänav	  T17	  	  (	  katastritunnus	  62501:001:0813,	  pindala	  3472	  m2,	  
maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  100%transpordimaa	  ,	  isikliku	  kasutusõigusala	  
suurus	  103	  m2)	  madalpinge	  elektri	  maakaabelliini	  ja	  elektrijaotuskapi	  
paigaldamiseks;	  
-‐	  Vana-‐Sauga	  tänav	  T1	  	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2888405,	  katastritunnus	  
62502:076:0112,	  pindala	  14605	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  
100%transpordimaa	  ,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  17	  m2)	  0,4	  kV	  pingega	  
elektri	  maakaabelliini	  paigaldamiseks.	  
	  	  
10.	  Nõusoleku	  andmine	  isiklike	  kasutusõiguste	  seadmiseks	  linnale	  
kuuluvatele	  kinnisasjadele	  tehnorajatiste	  ehitamiseks	  ja	  talumiseks	  



Elektrilevi	  OÜ	  kasuks	  Otsustati	  anda	  nõusolek	  Elektrilevi	  OÜ-‐le	  
tehnorajatise	  ehitamiseks	  ja	  tähtajatu	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmiseks	  
Pärnu	  linna	  omandis	  olevatele	  alljärgnevatele	  kinnisasjadele:	  
-‐	  Papiniidu	  tänav	  T6	  	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2244205,	  katastritunnus	  
62513:178:0039,	  pindala	  3187	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  100%	  
transpordimaa	  ,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  156	  m2)	  keskpinge	  elektri	  
maakaabelliini	  paigaldamiseks;	  
-‐	  Mai	  tn	  63	  	  (kinnistusregistriosa	  nr	  1748905,	  katastritunnus	  
62513:178:0016,	  pindala	  5880	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  100%	  
üldkasutatavmaa	  ,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  110	  m2)	  keskpinge	  elektri	  
maakaabelliini	  	  paigaldamiseks;	  
-‐	  Mai	  tänav	  T1	  	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2244305,	  katastritunnus	  
62513:178:0040,	  pindala	  4474	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  100%	  
transpordimaa	  ,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  607	  m2)	  madal-‐	  ja	  keskpinge	  
elektri	  maakaabelliini	  ja	  elektrikilpide	  paigaldamiseks;	  
-‐	  Mai	  	  tänav	  T5	  	  (kinnistusregistriosa	  nr	  8585950,	  katastritunnus	  
62513:178:0048,	  pindala	  16914	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  100%	  
transpordimaa	  ,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  250	  m2)	  keskpinge	  elektri	  
maakaabelliini	  paigaldamiseks;	  
-‐	  Mai	  	  tn	  71A	  	  (kinnistusregistriosa	  nr	  2242405,	  katastritunnus	  
62513:178:0021,	  pindala	  32	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  100%	  
tootmismaa	  ,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  32	  m2)	  madal-‐ja	  keskpinge	  
elektri	  maakaabelliini	  ja	  komplektalajaama	  paigaldamiseks.	  
	  	  
11.	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  13.08.2018	  korralduse	  669	  „Aktsiaselts	  Pärnu	  Vesi	  
aktsiakapitali	  suurendamine	  “	  muutmine	  	  Otsustati	  muuta	  Pärnu	  
Linnavalitsuse	  13.08.2018	  korralduse	  669	  „Aktsiaselts	  Pärnu	  Vesi	  
aktsiakapitali	  suurendamine	  “	  	  punkti	  4	  ja	  lugeda	  AS	  Pärnu	  Vesi	  uueks	  
aktsiakapitali	  suuruseks	  16	  235	  577.60	  eurot.	  
	  	  
12.	  Hajaasustuse	  programmi	  projektide	  rahastamise	  taotluste	  osas	  otsuste	  
vastuvõtmine	  Otsustati	  rahuldada	  2018.	  aasta	  hajaasustuse	  programmi	  raames	  
esitatud	  taotlused.	  
	  
13.	  Audru	  Kultuuri-‐	  ja	  Spordikeskuse	  direktori	  ametisse	  kinnitamine	  
Otsustati	  kinnitada	  alates	  1.	  septembrist	  2018	  Audru	  Kultuuri-‐	  ja	  Spordikeskuse	  
direktoriks	  Jekaterina	  Põldots.	  
	  	  


