
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 1. juuni 2020 istungist 
 
1.Pärnu Linnavalitsuse 30. jaanuar 2020 korralduse nr 58 „Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja 
hinnakirja kinnitamine“ muutmine  
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 30. jaanuari 2020 korraldust nr 58 „Pärnu Sotsiaalkeskuse 
teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ järgmiselt: 
1.1. tunnistada kehtetuks korralduse punkt 1.7 koos alapunktidega; 

Alates 01.06.2020 korraldab Pärnu linn sotsiaaltransporditeenuse PÜTK-i kaudu. Pärnu sotsiaalkeskus 
sotsiaaltransporditeenust enam ei osuta, mistõttu tuli teenuste loetelust ja hinnakirjast punkt 1.7 täies 
ulatuses eemaldada. 
Pärnu Sotsiaalkeskus osutab ESFi rahastatava projekti „Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja 
täisealiste päevahoid Pärnu linnas võimaluste põhiselt vajaduste põhiseks“ raames päevahoiuteenust 
sotsiaalkeskuse päevakeskuses aadressil Ravi 2, Pärnu. Teenus on käivitunud ja esimesed kliendid on 
sotsiaalosakonna poolt juba teenusele suunatud. Sotsiaalkeskus korraldab teenuse saajatele toitlustuse 
(soe lõunasöök ja vahepala), mille kulud katab teenuse saaja.  
 
2. Riigihanke „Pärnu Raja lasteaia ujula seadmed“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine 
ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Raja lasteaia ujula seadmed“. 
Hange oli jaotatud osadeks: 
Osa 1 – Ujula puhastusmasinad 
Osa 2 – Basseinipuhastusrobotid 
Osa 3 – Basseini invatõstuk. 
Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks 25.05.2020 esitasid pakkumused järgmised 
pakkujad: 
1) OÜ Puhastusimport osale 1;  
2) AS Stokker osale 1; 
3) Ecostern OÜ osale 1; 
4) UAB „Sentios“ hankeosadele 1 ja 2; 
5) Ujula Hooldus OÜ hankeosale 2 ja 3. 
Linnavalitsus tunnistas kõik pakkumused riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele 
vastavaks.  
Linnavalitsus tunnistas edukaks järgmised madalaima hinnaga pakkumused: 
1. Osas 1 OÜ Puhastusimport pakkumus maksumusega 3814,60 eurot ilma käibemaksuta; 
2. Osas 2 Ujula Hooldus OÜ pakkumus maksumusega 8500,00eurot ilma käibemaksuta; 
3. Osas 3 Ujula Hooldus OÜ pakkumus maksumusega 12320,00eurot ilma käibemaksuta. 
Linnavalitsus jättis edukad pakkujad hankemenetlusest kõrvaldamata, sest kontrollimisel ei tuvastatud 
ühtki alust nende hankemenetlusest kõrvaldamiseks. Linnavalitsus kvalifitseeris edukaks tunnistatud 
pakkumuse esitanud pakkujad. Linnavalitsus volitas haridusosakonna juhatajat sõlmima edukaks 
tunnistatud pakkujatega hankelepingud riigihanke „Pärnu Raja lasteaia ujula seadmed“ 
alusdokumentide alusel. 
 
3. Pärnu Linnavalitsuse 25.05.2020 korralduse nr 343 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" 
muutmine 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 25. mai 2020 korralduse nr 343 
„Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine“ punktid 1.10 ja 1.26.  

1.2. täiendada korraldust punktiga 1.10.3 järgmises sõnastuses: 
 

1.10.3 Täisealise inimese päevahoiuteenuse toitlustus 

(soe lõunasöök ja vahepala Ravi 2 päevakeskuses). 

1 päev 4,00 

 



 
4. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine 

5. Traditsioonilistele spordiüritustele toetuste eraldamine 

6. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Jüri tn 2a üksikelamu 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Jüri tn 2a kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reo- ja sademevee-kanalisatsiooni, 
side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
7. Ehitusloa andmine ajutistele ehitistele Pärnu linn, Papli tn 36 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Papli tn 36 kinnistul ajutiste ehitistena 
kahe padeliväljaku ja ühe abihoone püstitamiseks kasutamise tähtajaga kuni 31.oktoober 2025. 
 
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Ristiku tn 1 
kinnistule 
Linnavalitsus täpsustas Pärnu linnavalitsuse 28.09.2015 korraldusega nr 483 kehtestatud Ristiku tn 1 
kinnistu detailplaneeringu „Liikluse, haljastuse, heakorrastuse ja vertikaalplaneeringu joonist“ ja 
seletuskirja peatükke 5.4 ja 5.5 selliselt, et Ristiku tn 1 kinnistul nii haljastuse kui parkimislahenduse 
ümberkavandamisel lähtutakse kehtivast parkimisstandardist, kõigi liiklejate sh autojuhtide, jalakäijate, 
jalgratturite, vaegliikujate, väikeste laste jt kasutusmugavusest ja ohutusest, parklad liigendatakse 
mitmerindelise haljastusega. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
Detailplaneeringu koostamise ajal olid parkimiskohad sel ajal kehtiva parkimisstandardi kohaselt välja 
ehitatud (umbes 400 parkimiskohta) ja kantud selliselt planeeringuplaanile. Üheks detailplaneeringu 
seletuskirjas toodud tingimuseks oli ka, et suuremate parkimisalade rajamisel tuleb ette näha parkla 
haljastus, et parkla jaotada väiksemateks osadeks. Täiendavaid parkimiskohti lubati luua hoonestusala 
arvelt, kuid mitte planeeringus ette nähtud haljasalade arvelt.  
Planeerimisosakonnale esitatud eskiisi kohaselt soovitakse parkla lahendus ümber muuta, kasutades 
uue parkimisstandardi EVS 843:2016 nõudeid, näiteks kavandada parkimiskoht laiemana (praeguse 2,5 
meetri asemel 2,7 meetrit) tingimusel, et lõpptulemusena olemasolevate parkimiskohtade arv oluliselt 
ei väheneks.  

Linnavalitsus otsustas eraldada 2020. aastal kultuuriprojektidele toetust järgmiselt: 
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Toetuse saaja Projekt 

Toetuse 

summa 

(eurodes) 
  

1.1. 
 

MTÜ Eesti Lipu Selts Eesti Lipu Päev Pärnus 

korralduskulude katteks  

500,00 
  

KOKKU 500,00 

 

Linnavalitsus otsustas eraldada 2020. aastal spordiprojektidele toetust järgmiselt: 

Jrk.nr Taotleja Spordiüritus Toetuse suurus 

1.1. MTÜ Maadlusklubi Leo Leo Kreinini XIX Mälestusvõistlused    650 

1.2. MTÜ Paikuse Korvpall Paikuse korvpalli karikavõistlused 2500 

1.3. MTÜ Paikuse Motoklubi Enduro meistrivõistlused  1900 

1.4. MTÜ Pärnu Jahtklubi Muhu Väina Regatt 2020 5000 

1.5. 
MTÜ Spordiürituste 

Korraldamise Klubi 

Pärnu Rannastaadioni 

kergejõustikuõhtu 
10 000 

1.6. MTÜ Pärnu Summer Cup Pärnu Summer Cup 2020 4000 

KOKKU: 24 050 

 



Linnavalitsuse hinnangul tuleb parkimiskorraldust ümber kavandades lähtuda sellest, et 
parkimislahendus nii personalile, kliendile kui külastajale oleks loogilise ülesehitusega, kasutajasõbralik 
ja mugav. Haljastuse osas peab parkla olema liigendatud mitmerindelise haljastusega (puud ja põõsad) – 
see käib nii olemasolevate parklaüksuste vaheliste murupindade kohta kui ka krundi tagumisele osale 
kavandatud uue parklalahenduse kohta. Oja tänava ääres tuleb arvestada olemasoleva väljaehitatud 
kergliiklusteega. Uue parklalahenduse väljatöötamisel tuleb silmas pidada, et säilima peab 
detailplaneeringus toodud lahendus, kus hoone peasissepääsust  läbi parkla kulgeb rõhutatud läbipääs / 
jalutustee, mille eesmärgiks on haigla patsientide ja külastajate rekreatsiooniala pikendamine Oja tn 142 
kinnistule.  
  
9. Pärnu linnas Lubja tn 12 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Lubja tn 12 asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1.Pärnu linn, Pärnu linn, Lubja tn 12, elamumaa – 100%. 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Püssi tn 21, elamumaa – 100%. 
 
10. Lemmetsa külas Kaasiku koha-aadressi muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnas Lemmetsa külas asuva Kaasiku kinnistu koha-aadressi ja määras uueks 
koha-aadressiks Pärnu linn, Lemmetsa küla, Tamsalu. 
 
11. Seljametsa küla, Nurme koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Seljametsa külas asuva Nurme katastriüksuse jagamisega kaheks 
katastriüksuseks ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed 
järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Seljametsa küla, Nurme; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Seljametsa küla, Väike-Nurme; 
sihtotstarve:  elamumaa – 100%. 
 
12. Saulepa küla, Piilemaa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas Saulepa külas asuva Piilemaa katastriüksuse jagamisega kaheks 
katastriüksuseks ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed 
järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Saulepa küla, Piilemaa; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Saulepa küla, Heinamaa; 
sihtotstarve: elamumaa – 100%. 
 
13. Sundvalduse seadmine Tõstamaa, Ringi 1 
Linnavalitsus otsustas seada Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse õhuliini masti, toe ja tõmmitsa 
ehitamiseks, talumiseks ning majandamiseks sideehitise kaitsevööndi ulatuses Tõstamaa alevikus Ringi 1 
asuvale kinnistule. Sundvalduse ala suuruseks on 11 m2. Elektrilevi OÜ maksab omanikule sundvalduse 
seadmise eest ühekordset tasu summas 150 eurot, mis sisaldab üksikisiku tulumaksu. 
 
14. Pärnu Linnavalitsuse 12.08.2019 korralduse nr 549 „ Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks“ 
muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 12.08.2019 korraldust nr 549 „Sundvalduse seadmine 
Elektrilevi OÜ kasuks“ alljärgnevalt: 
1.1. muuta korralduse punkte 1.4 ja 1.7 ja sõnastada: 
„ 1.4 Jakobi tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa number 2746505, katastritunnus 62501:020:0005) 
side õhu-ja maaliini rajamiseks ja talumiseks ja side õhu-ja maaliini kaitsevööndi ulatuses, sundvalduse 
ala 100 m2, asendiplaan lisa 4; 



1.7 Luha tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa number 2748805, katastritunnus 62501:030:0004) side 
maaliini-ja jaotuspunkti rajamiseks ja talumiseks side maaliini ja jaotuspunkti kaitsevööndi ulatuses, 
sundvalduse ala 16 m2, asendiplaan lisa 7;“ 
1.2 asendada muudetava korralduse lisa 7 käesolevale korraldusele lisatud lisaga. 
 
15. Riigihanke „Soojusenergia ostmine Audru koolile ja 2 korterelamule“ pakkumuse vastavaks ja 
edukaks tunnistamine ning eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja 
kvalifitseerimine 
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Soojusenergia ostmine Audru koolile 
ja 2 korterelamule“. Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks 25.05.2020 esitas 
pakkumuse üksnes SW ENERGIA OÜ. 
Linnavalitsus tunnistas SW ENERGIA OÜ pakkumuse riigihanke alusdokumentides sätestatud 
tingimustele vastavaks. 
Linnavalitsus tunnistas edukaks ainsa ja seega madalaima hinnaga pakkumuse teinud SW ENERGIA OÜ 
esitatud pakkumuse hankelepingu kogumaksumusega 750 000 eurot ilma käibemaksuta. 
Linnavalitsus jättis SW ENERGIA OÜ hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna kontrollimisel ei ole 
tuvastatud ühtki alust tema hankemenetlusest kõrvaldamiseks. Linnavalitsus kvalifitseeris eduka 
pakkuja, kuna tema kvalifikatsioon vastab riigihanke alusdokumentides sätestatule. 
Linnavalitsus volitas Audru osavallakeskuse juhatajat sõlmima SW ENERGIA OÜ-ga hankelepingu 
riigihanke alusdokumentide alusel. 
 
16. Pärnu linna Tõstamaa osavalla tervikteede nimekirja kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Tõstamaa osavalla tervikteede nimekirja. 
 
17. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine  
Enefit Green AS on 18.03.2020 esitanud Pärnu linnavalitsusele taotluse sooviga algatada kohaliku 
omavalitsuse eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamise läbiviimine osal 
Paikuse osavalla territooriumist. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala 
elektrituulikute pargi rajamiseks ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus. 
Hinnanguline elektrituulikute pargi suurus on 800ha, millele soovitakse kavandada kuni 7 tuulikut 
kõrgusega kuni 290m.  Lisaks on Metsagrupp OÜ esitanud 3.04.2020 taotluse eriplaneeringu 
algatamiseks, mille eesmärgiks on kavandada tuulepark. Metsagrupp OÜ taotletav planeeringuala jääb 
tervenisti Enefit Green As poolt taotletud planeeringuala sisse. 
Vastavalt esitatud taotlusele soovib Enefit Green AS algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu 
Pärnu linna haldusterritooriumi piiritletud osale, mis hõlmab ligikaudselt 50km² suurust ala Paikuse 
osavallast. Vastavalt Metsagrupp OÜ taotlusele soovitakse eriplaneeringu koostamine algatada Paikuse 
osavalla Põlendmaa küla 4,82 km² suurusel alal, kus paiknevad Metsagrupp OÜ omandis olevad 
kinnistud. 
Arvestades Eesti kliima- ja energiapoliitika eesmärke, kaitseministeeriumi poolt välja töötatud tuulepargi 
arenguks sobiva vööndi asukohta, Pärnu maakonna planeeringut, Paikuse üldplaneeringut ja 
koostamisel Paikuse tuuleenergia teemaplaneeringut on linnavalitsus seisukohal, et eriplaneeringu 
asukoha eelvaliku ala on vajalik laiendada. Põhjendatud asukoha eelvaliku tegemiseks tuleb algatada 
eriplaneeringu koostamine kogu Paikuse osavalla Põlendmaa küla territooriumile ja osale Seljametsa 
külast.  
Eeltoodust lähtuvalt tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku algatada tuulepargi ja selle toimimiseks 
vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOV eriplaneeringu) ning 
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine koos vajalike uuringute 
läbiviimisega. Planeeringuala koosneb Pärnu linna Paikuse osavalla Põlendmaa külast ja Seljemetsa küla 
territooriumi osast. Planeeringuala suurus on 113,7 km². Kohaliku omavalitsuse või kohaliku kogukonna 
saadav hüvitis või kasu kavandatavast suurarendusest lepitakse kokku planeeringu koostamise käigus 
enne planeeringu kehtestamist. 
 



18. Pärnu linnas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali 
detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine  
OÜ Rail Baltic Estonia on esitanud 27.03.2020 Pärnu linnavalitsusele Pärnu linnas Rail Balticu 
infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu algatamise 
ettepaneku. Planeeringu koostamise eesmärgiks on rajada Pärnu linna üldplaneeringus märgitud Niidu 
tööstuspiirkonnas, Tammiste raudtee ja Tori valla üldplaneeringus märgitud Surju metskonna aladele 
Rail Balticu (RB) põhitrassi infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskus ja kaubaterminal koos vajalike 
juurdepääsuteede ja infrastruktuuriga ning asjakohaste tehnovõrkudega, arvestades perspektiivse 
multimodaalse koridori vajadustega Pärnu sadama suunas ja perspektiivse ühendusega Pärnu suure 
ümbersõiduga ning sellest tuleneva tunneli või silla ruumivajadusega. 
Alale kavandatakse: 
1) RB kaubarongide teenindamiseks mõeldud kaubaterminali, kus on võimalik kaupade ümberlaadimine 
raudtee- ja maanteetranspordi vahel, ladustamine, sorteerimine, koosseisude komplekteerimine jne;  
2) RB Pärnu piirkonna hoolduskeskust, mis on RB taristu tehnilise toe baas, kus muuhulgas baseeruvad 
eriotstarbelised rongid (nt hooldus-, pääste- jne), jooksva hoolduse materjalide ladu ja kust teostatakse 
taristu jooksev hooldus. 
Kaubajaama ja hooldekeskuse ala ulatub nii Pärnu linna kui Tori valla territooriumile ning algatatakse 
mõlema omavalitsuse territooriumil eraldi. Pärnu linna ulatuv planeeringu ala paikneb Niidu 
ettevõtluspiirkonnas, Pärnu linna piiril endise Tammiste raudtee infrastruktuuri alal ning selle 
lähiümbruses. Planeeritava kompleksi suurem osa jääb Pärnu linna territooriumile. Planeeringuala 
suurus kokku on ca 130 ha, millest Pärnu linna territooriumile jääb 101 ha. 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku algatada Pärnu linnas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu 
piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise koostamine. Keskkonnamõjude terviklikumaks hindamiseks ja halduskoormuse 
vähendamiseks tuleks kaaluda võimalust viia Pärnu linnas ja Tori vallas läbi ühine mõjude hindamise 
protsess. 
 
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn, Nelgi tn 25 
kinnistul  
19.02.2020 esitati linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus, millega paluti täpsustada Pärnu 
linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 8 kehtestatud Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala 
detailplaneeringut selliselt, et suurendada Nelgi tn 25 kinnistul detailplaneeringuga määratud 
hoonestusala kuni 10% ulatuses. Täpsustuse põhjuseks on see, et kuna kinnistule on lubatud ainult üks 
hoone ja lisaks  eluruumidele soovitakse ka garaaži mahutamist tänavajoonele, on vajalik hoonestusala 
suurendamine 1,05 meetri võrra laiemaks. 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku täpsustada Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala 
detailplaneeringu hoonestusskeemi selliselt, et suurendada  detailplaneeringuga Nelgi tn 25 kinnistule 
määratud hoonestusala 10% ulatuses vastavalt lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering 
kehtima muutmata kujul. 
 
20. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Riia mnt 92 // Suur-
Jõe tn 63 kinnistul  
25.12.2019 esitati linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus, millega paluti täpsustada Pärnu 
linnavolikogu 17.12.1998 otsusega nr 74 kehtestatud Riia mnt 92 krundi detailplaneeringut selliselt, et 
suurendada Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistul  detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 
10% ulatuses ja täpsustada samal kinnistul ehituslikku tingimust selliselt, et lubada mõlemal 
hoonestusalal korruselisuseks viis korrust (4 maapealset ja 1 maa-alune korrus) hoone lubatud 
üldkõrgust 14 m muutmata. Hoonestusala suurendamise soovi tingib see, et kinnistu hoonestusalale 
soovitakse piisava suurusega osaliselt konsoolselt lahendatud hoonet ning korruselisust soovitakse 
täpsustada sellepärast, et maa-alusele korrusele saaks kavandada parklakohti, lao- ja hoiuruume. 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku täpsustada Riia mnt 92 krundi detailplaneeringut hoonestuse ja 
kruntimise skeemi ning seletuskirja järgnevalt: 



1. lubada suurendada  detailplaneeringuga  Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistule määratud 
hoonestusala 10% ulatuses vastavalt lisatud asendiskeemile; 
2. lubada hoonestusaladel HA-1 ja HA-2 kavandada hooned 5-korruselistena (4  maapealset korrust ja 1 
maa-alune korrus) detailplaneeringuga lubatud 14 m kõrgusega mahus tingimusel, et tagatakse  
normatiivne parkimine ja 20% haljastust, sh osaliselt kõrghaljastust.  
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.  
  
21. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Tammiste tee 9 ja 
9a kinnistutel  
25.03.2020 esitati linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus, millega paluti täpsustada Pärnu 
linnavolikogu 16.03.2006 otsusega nr 34 kehtestatud Tammiste hooldekodu ja lähiümbruse 
detailplaneeringut selliselt, et suurendada Tammiste tee 9 ja 9a kinnistutel detailplaneeringuga 
määratud hoonete kõrgust kuni 10% ulatuses, et oleks võimalik lahendada hoonete katusele pääs. 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku täpsustada Tammiste hooldekodu ja lähiümbruse 
detailplaneeringu seletuskirja tabelit nr 4 selliselt, et lubada suurendada detailplaneeringuga Tammiste 
tee 9 (detailplaneeringus pos EE-05) ja Tammiste tee 9a (detailplaneeringus pos EE-04) kinnistutele 
määratud hoone kõrgust 10% ulatuses (senise 8,5 meetri asemel 9,35 meetrit) katusele pääsu osas 
(trepikoda). 
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 
 
22. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku lubada võtta varalisi kohustusi seoses riigihangete 
korraldamisega Pärnu linnavalitsuse hallatavale asutusele Pärnu Haldusteenused parkimisautomaatide 
rentimisega ja olemasoleva parkimislubade ja viivistasuotsuste koostamise programmi PIMS 
arendamisega. 
Tänased parkimisautomaadid on füüsiliselt amortiseerunud ja tarkavaraprogrammile ei ole võimalik 
uuendusi saada. Pärnu Haldusteenused soovib teha täiendusi olemasolevale parkimislubade ja VTO-de 
koostamise programmile PIMS. Seoses sellega soovitakse läbi viia hange tarkvara hooldusteenuste 
hankimiseks 60 kuuks ning rentida 60 kuuks kuni 11 kasutatud või uut parkimisautomaati.   
 
23. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist: 
1. linnavara- ja heakorrateenistusele 1 700 eurot rannaspordiareeni lähedusse paigaldatava 
sanitaarsoojaku kulude osaliseks katmiseks (Eesti Rannajalgpalli Liit); 
2. arenguteenistusele 990 eurot Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori ruumide, asukohaga Ringi 35, Pärnus, 
rekonstrueerimiskulude osaliseks katmiseks (SA Pärnumaa Arenduskeskus); 
3. haridusosakonnale 55 000 eurot kinkekaartide soetamiseks Pärnu linna gümnaasiumi ja põhikooli 
lõpetajatele. 
 
 


