
Ülevaade	  Pärnu	  linnavalitsuse	  1.	  juuli	  2019	  istungist	  	  	  	  
	  
1.	  Ametist	  vabastamine	  
Otsustati	  vabastada	  Aare	  Külaots	  Paikuse	  Põhikooli	  direktori	  ametikohalt	  seoses	  töölepingu	  
korralise	  ülesütlemisega	  22.	  augustist	  2019.	  
	  	  
2.	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  20.	  märtsi	  2017	  korralduse	  nr	  152	  "Huvikoolide	  õppekavavälise	  
tegevuse	  hinnakirja	  kinnitamine"	  muutmine	  
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  20.	  märtsi	  2017	  korraldust	  nr	  152	  „Huvikoolide	  
õppekavavälise	  tegevuse	  hinnakirja	  kinnitamine“	  alates	  15.07.2019.	  
Muudetakse	  punkti	  4	  alapunkte	  4.4;	  4.5	  ja	  4.7	  ning	  sõnastatakse	  need	  järgmiselt:	  
	  	  
4.4.	  Pernova	  Loodusmaja	  üksikpilet	  *	  
	  

	  	   Näitused	   Päevapilet	  
(kogu	  maja)	  

4.4.1.	  laps	  alla	  3	  a	  (ilma	  istekohata)	   1	  laps	   tasuta	   tasuta	  
4.4.2.	  laps	  3-‐7	  a	   1	  laps	   2.00	  eurot	   4.00	  eurot	  
4.4.3.	  sügava	  puudega	  isik	  koos	  saatjaga	   2	  inimest	   tasuta	   tasuta	  
4.4.4.	  õpilane,	  üliõpilane,	  pensionär	   1	  inimene	   4.00	  eurot	   8.00	  eurot	  
4.4.5.	  täiskasvanu	   1	  inimene	   6.00	  eurot	   10.00	  eurot	  
4.4.6.	  perepilet	  (kuni	  2	  täiskasvanut	  koos	  pere	  
alaealiste	  lastega)	  

1	  pere	   18.00	  eurot	   28.00	  eurot	  

	  *	  Teenuste	  hinnad	  sisaldavad	  käibemaksu.	  Näituste	  piletiga	  saab	  külastada	  talveaeda,	  loomaruumi,	  helikoobast,	  
tegeluslaudu,	  püsi-‐	  ning	  ajutisi	  näitusi.	  Päevapiletiga	  saab	  külastada	  kogu	  loodusmaja	  ekspositsiooni,	  sh.	  
planetaariumi	  seansse	  külastuse	  ajal.	  
	  
4.5.	  Pernova	  Loodusmaja	  külastus	  (grupipilet	  
alates	  12	  inimesest)	  (hinnad	  km-‐ga)	  

	  	   	  	   	  	  

4.5.1.	  laps	  3-‐7	  a	   1	  laps	   2.00	  eurot	   3.00	  eurot	  
4.5.2.	  õpilane,	  üliõpilane,	  pensionär	   1	  inimene	   3.00	  eurot	   5.00	  eurot	  
4.5.3.	  täiskasvanu	   1	  inimene	   5.00	  eurot	   8.00	  eurot	  
4.5.4.	  gruppi	  saatev	  isik	   1	  inimene	   tasuta	   tasuta	  
	  	  
4.7.	  Ekskursioon	  giidiga	  Pernova	  Loodusmajas	  
(ettetellimisel)	  (hinnad	  km-‐ga)	  

	  	   	  	  

4.7.1.	  eestikeelne	  giidituur	  maja	  lahtioleku	  ajal	   kuni	  1	  tund	   30.00	  eurot	  
4.7.2.	  giidituur	  väljaspool	  maja	  lahtioleku	  aega	  
või	  võõrkeeles	  (inglise	  keel,	  vene	  keel,	  soome	  
keel)	  

kuni	  1	  tund	   Vastavalt	  kalkulatsioonile,	  
kuid	  mitte	  vähem	  kui	  30.00	  
eurot	  

	  	  
	  
3.	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  hallatavate	  asutuste	  2019	  aasta	  eelarve	  põhitegevuse	  tulude	  ja	  
kulude	  alaeelarvete	  kinnitamine	  ja	  eelarve	  täitmise	  korraldus	  	  Otsustati	  kehtestada	  Pärnu	  
Linnavalitsuse	  hallatavate	  asutuste	  2019.	  aasta	  eelarve	  põhitegevuse	  tulude	  ja	  kulude	  
alaeelarvete	  kinnitamine	  ja	  eelarve	  täitmise	  korraldus.	  
	  	  
4.	  Raha	  eraldamine	  reservfondist	  



Linnavalitsuse	  reservfondist	  eraldati:	  
-‐1350	  eurot	  Aurdru	  Koolile	  projektikonkursi	  Varaait	  vol	  15	  "Kunstitundide	  mitmekesistamine	  
läbi	  digivõimaluste"	  toetuse	  saamiseks	  puuduolevaks	  omafinantseeringuks;	  
-‐	  400	  eurot	  Paikuse	  Huvikoolile	  projektikonkursi	  Varaait	  vol	  15	  "Mina	  julgen	  esineda"	  toetuse	  
saamiseks	  puuduolevaks	  omafinantseeringuks;	  
-‐	  2050	  eurot	  Pernova	  Hariduskeskusele	  projektikonkursi	  Varaait	  vol	  15	  "Loodushariduse	  
pakkumine	  kaasaegsete	  laboriseadmete	  kaasabil"	  toetuse	  saamiseks	  puuduolevaks	  
omafinantseeringuks;	  
-‐	  1990	  eurot	  Pernova	  Hariduskeskusele	  projektikonkursi	  Varaait	  vol	  15	  "Ühine	  õpiruum	  -‐	  
füüsika-‐	  ja	  matemaatika	  labori	  kaasajastamine"	  toetuse	  saamiseks	  puuduolevaks	  
omafinantseeringuks;	  
-‐	  660	  eurot	  Pernova	  Hariduskeskusele	  projektikonkursi	  Varaait	  vol	  15	  "Astronoomia	  huviringi	  
õppevahendite	  mitmekesistamine"	  toetuse	  saamiseks	  puuduolevaks	  omafinantseeringuks;	  
-‐	  830	  eurot	  Pernova	  Hariduskeskusele	  projektikonkursi	  Varaait	  vol	  15	  "Tööõpetusmaja	  
puidutöökoja	  käsitöövahendite	  uuendamine"	  toetuse	  saamiseks	  puuduolevaks	  
omafinantseeringuks;	  
-‐	  940	  eurot	  Pärnu	  Kunstikoolile	  projektikonkursi	  Varaait	  vol	  15	  "Digikunsti	  õppevõimaluste	  
edasiarendus	  Pärnu	  linnas"	  toetuse	  saamiseks	  puuduolevaks	  omafinantseeringuks;	  
-‐	  800	  eurot	  Pernova	  Hariduskeskusele	  KIK	  projekt	  nr	  15880	  "Aktiivõppeprogrammid	  Pärnu	  
linna	  I-‐III	  kooliastme	  õpilastele"	  toetuse	  saamiseks	  puuduolevaks	  omafinantseeringuks;	  
-‐	  530	  eurot	  Pernova	  Hariduskeskusele	  KIK	  projekt	  nr	  16628	  "Aktiivõppeprogrammid	  Pärnu	  
lasteaedadele"	  toetuse	  saamiseks	  puuduolevaks	  omafinantseeringuks.	  
	  	  
5.	  Volituste	  andmine	  
Otsustati	  volitada	  kuni	  26.06.2024	  sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti,	  sotsiaalosakonna	  
puuetega	  inimeste	  hoolekande	  peaspetsialisti	  ja	  sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti	  Pärnu	  
Linnavalitsuse	  esindajana	  täitma	  piiratud	  teovõimega	  täisealise	  isiku	  kõiki	  eestkostja	  
ülesandeid,	  sealhulgas	  tehingud	  ja	  toimingud	  Sotsiaalkindlustusametis,	  Eesti	  Töötukassas,	  
Maksu-‐	  ja	  Tolliametis	  ja	  muudes	  ametiasutustes.	  
	  	  
6.	  Volituste	  andmine	  
Otsustati	  volitada	  kuni	  27.06.2024	  sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti,	  sotsiaalosakonna	  
puuetega	  inimeste	  hoolekande	  peaspetsialisti	  ja	  sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti	  Pärnu	  
Linnavalitsuse	  esindajana	  täitma	  piiratud	  teovõimega	  täisealise	  isiku	  kõiki	  eestkostja	  
ülesandeid,	  sealhulgas	  tehingud	  ja	  toimingud	  Sotsiaalkindlustusametis,	  Eesti	  Töötukassas,	  
Maksu-‐	  ja	  Tolliametis	  ja	  muudes	  ametiasutustes.	  
	  
7.	  Volituste	  andmine	  
Otsustatu	  volitada	  kuni	  26.06.2024	  sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti,	  sotsiaalosakonna	  
puuetega	  inimeste	  hoolekande	  peaspetsialisti	  ja	  sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti	  Pärnu	  
Linnavalitsuse	  esindajana	  täitma	  piiratud	  teovõimega	  täisealise	  isiku	  kõiki	  eestkostja	  
ülesandeid,	  sealhulgas	  tehingud	  ja	  toimingud	  Sotsiaalkindlustusametis,	  Eesti	  Töötukassas,	  
Maksu-‐	  ja	  Tolliametis	  ja	  muudes	  ametiasutustes.	  
	  	  
8.	  Nõusolek	  avaliku	  ürituse	  korraldamiseks	  
Otsustati	  anda	  nõusolek:	  
-‐	  9.-‐11.	  august	  2019	  toimuva	  „Festival	  IN	  August“	  (korraldaja	  Horizontal	  Entertainment	  OÜ)	  



korraldamiseks	  10.	  august	  2019	  kella	  12.00-‐st	  kuni	  	  11.	  august	  2019	  kella	  02.00-‐ni;	  
-‐	  3.-‐	  4.	  august	  2019	  toimuva	  „Audru	  Osavalla	  päevad	  ja	  Pärnumaa	  Rannamängud“	  (korraldaja	  
Audru	  Kultuuri-‐	  ja	  Spordikeskus)	  korraldamiseks	  3.	  august	  2019	  kella	  11.00-‐st	  kuni	  4.	  august	  
2019	  kella	  03.00-‐ni.	  
	  	  
9.	  Sporditegevustoetuse	  eraldamine	  
Otsustati	  eraldada	  Pärnu	  linna	  2019.	  aasta	  lisaeelarvest	  täiendavalt	  MTÜ-‐le	  Pärnu	  Spordiselts	  
Kalev	  spordiehitise	  majandamistoetust	  summas	  2800	  eurot.	  
	  	  
10.	  Ettevõtluskonverentsi	  Playday	  osalemise	  tasu	  kehtestamine	  
Otsustati	  kehtestada	  17.	  oktoober	  2019	  toimuva	  ettevõtluskonverentsi	  Playday	  osalemise	  
tasud	  alljärgnevalt:	  
-‐	  konverentsi	  osalemistasu	  soodushind	  eelmise	  aasta	  osalejatele	  ja	  sooduskoodi	  alusel	  79	  
eurot;	  
-‐	  konverentsi	  osalemistasu	  kuni	  16.	  september	  2019	  (kaasaarvatud)	  99	  eurot;	  
-‐	  konverentsi	  osalemistasu	  alates	  17.	  septembrist	  149	  eurot;	  
-‐	  meet-‐up	  ala	  1-‐2	  ruutmeetrit	  100	  eurot.	  
	  	  
11.	  Ehitusloa	  andmine	  Pärnu	  linn,	  Tulbi	  tn	  4	  korterelamu	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Tulbi	  tn	  4	  (katastritunnus	  62512:026:0022)	  
kinnistule	  korterelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veetorustiku,	  reo-‐	  
ja	  sademevee-‐kanalisatsiooni,	  side-‐	  ning	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  	  
12.	  Ehitusloa	  andmine	  Pärnu	  linn,	  Härma	  tn	  11	  ladu-‐büroohoone	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Härma	  tn	  11	  (katastritunnus	  62501:001:0894)	  
kinnistul	  büroo-‐laohoone	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse	  ja	  
kanalisatsiooni,	  side-‐	  ning	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  	  
13.	  Ehitusloa	  andmine	  Pärnu	  linn,	  Mai	  tn	  27d	  ridaelamu	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Mai	  tn	  27d	  kinnistule	  (katastritunnus	  
62401:001:0454)	  ridaelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  kinnistusisese	  
veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni,	  sademeveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  
rajamisega.	  
	  	  
14.	  Ehitusloa	  andmine	  Pärnu	  linn,	  Mai	  tn	  27c	  ridaelamu	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Mai	  tn	  27c	  kinnistule	  (katastritunnus	  
62401:001:0453)	  ridaelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  kinnistusisese	  
veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni,	  sademeveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  
rajamisega.	  
15.	  Ehitusloa	  andmine	  Pärnu	  linn,	  Arukase	  tn	  1	  ajutine	  laohoone	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Arukase	  tn	  1	  kinnistule	  (katastritunnus	  
62501:001:0863)	  ajutise	  PVC	  laohoone	  püstitamiseks,	  tähtajaga	  kuni	  16.10.2024.	  
	  
16.	  Ehitusloa	  andmine	  Papsaare	  küla,	  Vahe	  tee	  2	  üksikelamu	  püstitamine	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Vahe	  tee	  2	  kinnistule	  (katastritunnus	  
15904:003:0866)	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  
reoveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  



	  
	  	  
17.	  Ehitusloa	  andmine	  Papsaare	  küla,	  Murometsa	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linnas	  Tuuraste	  külas,	  Murometsa	  kinnistule	  
(katastritunnus	  15905:002:0291)	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  
vajaliku	  veetorustiku,	  reoveekanalisatsiooni,	  maakütte	  ning	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  
18.	  Tee	  ehitusloa	  andmine	  
Otsustati	  välja	  anda	  tee	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Tallinna	  maantee	  T1,	  Tallinna	  maantee	  T2,	  
Tallinna	  maantee	  T3,	  Rääma	  tänav	  T2	  ja	  Johann	  Voldemar	  Jannseni	  tänav	  T1	  kinnistutel	  asuva	  
ristmiku	  rekonstrueerimiseks.	  
	  
19.	  Tee	  ehitusloa	  andmine	  	  Otsustati	  välja	  anda	  tee	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Ankru	  tänava	  
rekonstrueerimiseks	  lõigus	  Vana-‐Sauga	  tänav	  kuni	  Uus-‐Sauga	  tänav,	  Vahe	  tänava	  ja	  Kitse	  
tänava	  rekonstrueerimiseks	  lõigus	  Ankru	  tänav	  kuni	  Laeva	  tänav.	  
	  
20.	  Kinnistu	  detailplaneeringu	  vastuvõtmine	  
Otsustati	  võtta	  vastu	  Pärnu	  linn,	  Paikuse	  alev,	  Männiku	  tn	  5	  kinnistu	  detailplaneering.	  
	  
21.	  Ehitusloa	  andmine	  	  Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Silla	  küla,	  Sirmiku	  tn	  3	  kinnistule	  
(katastritunnus	  56801:004:0365)	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  
vajaliku	  veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  
22.	  Nõusolek	  maa	  riigi	  omandisse	  jätmiseks	  ning	  koha-‐aadressi	  ja	  sihtotstarbe	  määramine	  
Otsustati	  nõustuda	  Pärnu	  linnas,	  Ranniku	  külas	  asuva	  (piiriettepaneku	  number	  
AT0803030074)	  Varbla	  metskond	  233	  maaüksuse	  jätmisega	  riigi	  omandisse.	  
	  	  
23.	  Audru	  Vallavalitsuse	  02.06.2016	  korralduse	  nr	  210	  „Munitsipaalomandisse	  
taotletavatele	  katastriüksustele	  lähiaadresside,	  teenindusmaa	  ja	  sihtotstarvete	  määramine”	  
muutmine	  
Otsustati	  muuta	  Audru	  Vallavalitsuse	  02.06.2016	  korralduse	  nr	  210	  lisa	  
„Munitsipaalomandisse	  taotletavad	  munitsipaalteed”	  ja	  määrata	  Ahaste	  puhasti	  tee	  
maaüksusele	  koha-‐aadress	  järgmiselt:	  
-‐	  koha-‐aadress:	  Pärnu	  linn,	  Põhara	  küla,	  1590089	  Ahaste	  puhasti	  tee.	  
	  	  
24.	  Koha-‐aadresside	  muutmine	  
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  linnas,	  Kõima	  külas:	  -‐	  Kaare	  tee	  1	  (katastritunnus	  
15905:004:0258;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  2289706)	  koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐
aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Kõima	  küla,	  Kaare	  tee	  12;	  
-‐	  Sireli	  (katastritunnus	  15905:004:0219;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  2349506-‐2350606)	  
koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Kõima	  küla,	  Kaare	  tee	  10;	  
-‐	  Kaare	  tee	  5b	  (katastritunnus	  16001:001:0326;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  7609050)	  koha-‐
aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Kõima	  küla,	  Kaare	  tee	  8;	  
-‐	  Kaare	  tee	  5	  (katastritunnus	  62401:001:0126;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  11652650)	  koha-‐
aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Kõima	  küla,	  Kaare	  tee	  6;	  
-‐Ranna	  (katastritunnus	  15905:004:0969;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  4150906)	  koha-‐aadress	  
ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Kõima	  küla,	  Keskuse	  tee	  21;	  



-‐	  Sepapõllu	  (katastritunnus	  15905:004:0771;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  3102806)	  koha-‐
aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Kõima	  küla,	  Keskuse	  tee	  23.	  
	  	  
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  linnas,	  Lavassaare	  alevis:	  -‐	  Audru	  metskond	  228	  (katastritunnus	  
16001:001:0175;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  8765750)	  koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐
aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Lavassaare	  alev,	  Mäe	  tn	  10;	  
-‐	  Aiandi	  tn	  1	  (katastritunnus	  39501:001:0086;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  1066706)	  koha-‐
aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Lavassaare	  alev,	  Pärnu	  mnt	  32;	  
-‐	  Aiandi	  tn	  2	  (katastritunnus	  39501:001:0147;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  3450606)	  koha-‐
aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Lavassaare	  alev,	  Pärnu	  mnt	  34;	  
-‐	  Aiandi	  tn	  3	  (katastritunnus	  39501:001:0149;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  3450806)	  koha-‐
aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Lavassaare	  alev,	  Pärnu	  mnt	  36.	  
	  	  
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  linnas:	  	  -‐	  Tõstamaa	  alevikus,	  Ando	  (katastritunnus	  
82602:004:0101;	  kinnistu	  registriosa	  nr	  2088206)	  koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐
aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Tõstamaa	  alevik,	  Ringi	  tn	  17;	  
-‐	  Seljametsa	  külas,	  Pustuski	  tee	  18	  (katastritunnus	  56801:001:1107;	  kinnistu	  registriosa	  
nr	  4103206)	  koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Seljametsa	  
küla,	  Pustuski	  tee	  12b;	  
-‐	  Ahaste	  küla,	  Ahaste	  tee	  2a	  (katastritunnus	  15901:001:0028;	  kinnistu	  registriosa	  
nr	  1719506)	  koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Ahaste	  küla,	  
Ahaste	  tee	  2c;	  
-‐	  Ahaste	  küla,	  Rahvamaja	  (katastritunnus	  15901:001:0392;	  kinnistu	  registriosa	  
nr	  4473006)	  koha-‐aadress	  ja	  määrata	  uueks	  koha-‐aadressiks	  Pärnu	  linn,	  Ahaste	  küla,	  
Ahaste	  tee	  2a.	  
	  	  
25.	  Eelläbirääkimistega	  pakkumise	  nurjunuks	  tunnistamine	  ja	  linnavara	  kasutusse	  andmine	  
otsustuskorras	  
Otsustati	  tunnistada	  osalejate	  puudumise	  tõttu	  nurjunuks	  Pärnu	  linnas	  Pühavaimu	  15	  asuvas	  
hoones	  paiknevate	  138	  m2	  üldpinnaga	  äriruumide	  kasutusse	  andmiseks	  17.	  juunil	  2019	  läbi	  
viidud	  eelläbirääkimistega	  pakkumine.	  
Pärnu	  Linnavolikogu	  25.	  aprilli	  2019	  määruse	  nr	  15	  „Linnavara	  valitsemise	  kord”	  §	  12	  lõike	  3	  
punkti	  4	  ja	  OÜ	  Punane	  Torn	  24.	  juuni	  2019	  taotluse	  alusel.	  
Otsustati	  anda	  otsustuskorras	  alates	  01.	  septembrist	  2019	  kuni	  31.	  augustini	  2024	  OÜ	  Punane	  
Torn	  (registrikood	  10982116)	  kasutusse	  Pärnu	  linnas	  Pühavaimu	  15	  asuvas	  hoones	  paiknevad	  
äriruumid	  üldpinnaga	  138	  m2.	  
	  
26.	  Enampakkumise	  nurjunuks	  tunnistamine	  ja	  uue	  enampakkumise	  korraldamine	  
Otsustati	  tunnistada	  osalejate	  puudumise	  tõttu	  nurjunuks	  Pärnu	  Linnavolikogu	  17.	  novembri	  
2016	  otsuse	  nr	  98	  ja	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  13.	  mai	  2019	  korralduse	  nr	  330	  alusel	  Pärnu	  linnas	  
Papiniidu	  50	  asuva	  kinnistu	  (registriosa	  nr	  517405)	  võõrandamiseks	  25.	  juunil	  2019	  läbi	  viidud	  
enampakkumine.	  
	  	  
27.	  Eelläbirääkimistega	  pakkumise	  tulemuste	  kinnitamine	  Kuninga	  34	  
Otsustati	  tunnistada	  Pärnu	  linnas	  Kuninga	  34	  asuvas	  hoones	  paiknevate	  54,4	  m2	  üldpinnaga	  
äriruumide	  kasutusse	  andmiseks	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  13.	  mai	  2019	  korralduse	  nr	  332	  alusel	  
läbi	  viidud	  eelläbirääkimistega	  pakkumisel	  parimaks	  pakkumine,	  mille	  esitas	  Tänav	  OÜ.	  



	  
	  	  
28.	  Riigihanke	  “Pärnu	  haljasalade	  hooldus	  kesklinna	  piirkonnas“	  pakkumuste	  vastavaks	  
tunnistamine	  ja	  kõigi	  pakkumuste	  tagasilükkamine	  
Otsustati	  tunnistada	  riigihanke	  „Pärnu	  haljasalade	  hooldus	  kesklinna	  piirkonnas“	  (viitenumber	  
205663)	  hankemenetlusel	  vastavaks	  järgmiste	  pakkujate	  esitatud	  pakkumused	  kui	  riigihanke	  
alusdokumentides	  sätestatud	  tingimustele	  vastavad	  pakkumused:	  
-‐	  Barrendero	  OÜ	  (registrikood	  14669942)	  ja	  PK	  Infra	  OÜ	  (registrikood	  11490272);	  
-‐	  SOL	  Baltics	  OÜ	  (registrikood	  10419987).	  
	  	  
Otsustati	  lükata	  tagasi	  riigihanke	  „Pärnu	  haljasalade	  hooldus	  kesklinna	  piirkonnas“	  
hankemenetlusel	  esitatud	  kõik	  pakkumused,	  sest	  kõigi	  pakkumuste	  maksumused	  ületavad	  
hankelepingu	  eeldatavat	  maksumust.	  
	  	  
29.	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  27.02.2017	  korralduse	  nr	  112	  muutmine	  
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  27.02.2017	  korralduse	  nr	  112	  punkti	  1	  asendades	  
tähtaja	  „5	  aastaks“	  ajavahemikuga	  „alates	  14.11.2018	  kuni	  13.11.2028”.	  	  
	  
30.	  Nõusoleku	  andmine	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmiseks	  SA	  Pärnu	  Muuseum	  kasuks	  
Otsustati	  anda	  nõusolek	  sihtasutusele	  Pärnu	  Muuseum	  Pärnu	  linna	  omandis	  olevale	  
kinnisasjale	  asukohaga	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn	  J.	  V.	  Jannseni	  39	  (kinnistusregistriosa	  nr	  418705,	  
katastritunnus	  62504:062:0022,	  pindala	  2292	  m2,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  100%	  
ühiskondlike	  ehitiste	  maa)	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmiseks.	  
	  
31.	  Tasuta	  parkimisloa	  andmine	  Pernova	  Hariduskeskusele	  
Otsustati	  anda	  Pernova	  Hariduskeskusele	  1	  parkimisluba	  mootorsõiduki	  
registreerimisnumbriga	  090	  BXM	  parkimiseks	  Ranna	  tasulise	  parkimise	  piirkonnas	  tähtajaga	  
kuni	  10.	  august	  2019	  (ka).	  
	  	  
32.	  Nõusoleku	  andmine	  jahimaa	  kasutamiseks	  
Otsustati	  anda	  kuni	  30.	  juunini	  2024	  nõusolek	  jahipidamiseks	  ja	  ulukite	  arvukuse	  
reguleerimiseks	  mittetulundusühingule	  Pärnumaa	  Jahimeeste	  Liit	  Pärnu	  linna	  
haldusterritooriumil,	  mis	  jääb	  Haapsalu	  maantee,	  Nurme-‐Pappsaare	  tee	  ja	  Sauga	  jõe	  
vahelisele	  alale.	  
	  	  
33.	  Preemia	  maksmine	  
Otsustati	  maksta	  preemiat	  rahvusvahelistel	  tiitlivõistlustel	  medalikohtade	  saavutamise	  eest:	  
-‐	  800	  eurot	  MTÜ	  Team64`le	  Jasmiin	  Üprausi	  premeerimiseks	  Aquabike-‐UIM	  jetispordi	  
maailmameistrivõistlustel	  paralleelslaalomis	  SKI	  Ladies	  GP1	  võistlusklassis	  II	  koha	  ja	  Euroopa	  
meistrivõistlustel	  jetispordis	  SKI	  Ladies	  GP1	  võistlusklassis	  I	  koha	  saavutamise	  eest.	  
	  	  
34.	  Huvihariduseks	  ja	  huvitegevuseks	  stipendiumi	  eraldamine	  Otsustati	  eraldada	  
huvihariduseks	  ja	  huvitegevuseks	  stipendiumid:	  
	  
Jrk	   Taotleja	   Õpetaja/juhendaja	   Eraldatav	  

summa	  
eurodes	  



juuli-‐
detsembe
r	  2019	  

1.1	   MTÜ	  Liikumiskunst	   Janne	  Ristimets	   750	  
1.2	   MTÜ	  Liikumiskunst	   Marje	  Arumäe	   600	  
1.3	   MTÜ	  Võimlemisklubi	  Rüht	   Kai	  Esna	   700	  
1.4	   MTÜ	  Võimlemisklubi	  Rüht	   Anu	  Nõmm	   700	  
1.5	   MTÜ	  Pärnu	  Vibuklubi	  Meelis	   Leili	  Kukk	   600	  
1.6	   MTÜ	  Pärnu	  Vibuklubi	  Meelis	   Eimar	  Kukk	   600	  
1.7	   MTÜ	  Judoklubi	  Samurai	   Asko	  Looga	   600	  
1.8	   MTÜ	  Rahvatantsuansambel	  Kajakas	   Maris	  Üürike	   600	  
1.9	   MTÜ	  Rahvatantsuansambel	  Kajakas	   Ingrid	  Jasmin	   750	  
1.10	   Pärnu	  Kunstide	  Maja	   Andrus	  Ostrov	   700	  
1.11	   Pärnu	  Kunstide	  Maja	   Evelin	  Mei	   700	  

1.12	  
MTÜ	  Eesti	  Evangeelse	  Luterliku	  Kiriku	  Pärnu	  Eliisabeti	  
kogudus	   Kai-‐Tõe	  Ellermaa	   600	  

1.13	   MTÜ	  Kunstiline	  ja	  loominguline	  selts	  Fantasia	   Jelena	  Vaganova	   600	  
1.14	   MTÜ	  Jumbo	   Timo	  Dreimann	   600	  
1.15	   MTÜ	  Jumbo	   Age	  Laurit	   600	  
1.16	   MTÜ	  Pärnu	  Tennisekool	   Andrus	  Metsik	   600	  
1.17	   MTÜ	  Pärnu	  Tennisekool	   Sten	  Ranne	   600	  
1.18	   Mengest	  OÜ	   Ulla	  Helin-‐Mengel	   750	  
1.19	   Endla	  Murd	  Stuudio	  OÜ	   Endla	  Murd	   600	  
1.20	   MTÜ	  Meeldivad	  Asjad	   Artjom	  Jurjev	   600	  
1.21	   MTÜ	  Meeldivad	  Asjad	   Heggert	  Meier	   600	  
1.22	   MTÜ	  Sütevaka	  Gümnaasiumi	  Toetajate	  Ühendus	   Aire	  Luhaoja	   750	  
1.23	   MTÜ	  Pärnu	  Käsikellastuudio	   Helvi	  Treiblut	   600	  
1.24	   MTÜ	  Pärnu	  Käsikellastuudio	   Elo	  Kesküla	   600	  
1.25	   MTÜ	  Karateklubi	  Corpore	   Ene	  Pukk	   480	  
1.26	   MTÜ	  Karateklubi	  Corpore	   Margit	  Kaur	   600	  
1.27	   Pärnu	  Muusikakool	   Hanna	  Taube	   600	  
1.28	   Pärnu	  Muusikakool	   Sigrid	  Hint	   600	  
1.29	   MTÜ	  Suusaklubi	  „Jõulu“	   Anu	  Taveter	   500	  
1.30	   MTÜ	  Suusaklubi	  „Jõulu“	   Kadri	  Madissoo	   500	  
1.31	   MTÜ	  ModeRato	   Margrit	  Kits	   750	  
1.32	   Vertical	  Fitness	  OÜ	   Terje	  Jaanoja	   750	  
1.33	   Vertical	  Fitness	  OÜ	   Brit	  Nõmm	   600	  
1.34	   Pernova	  Hariduskeskus	   Evelin	  Nigula	   750	  
1.35	   Pernova	  Hariduskeskus	   Milvi	  Talts	   750	  
1.36	   MTÜ	  Audru	  Uisumeistrid	   Jaan	  Moorits	   445	  
1.37	   SA	  Pärnu	  Vabahariduskeskus	   Jana	  Trink	   750	  
1.38	   SA	  Pärnu	  Vabahariduskeskus	   Tõiv	  Tiits	   600	  
1.39	   MTÜ	  Valik	   Meeli	  Pärna	   600	  
1.40	   Pernova	  Hariduskeskus	   Aarne	  Paul	   750	  



1.41	   MTÜ	  ModeRato	   Reine	  Niin	   750	  
1.42	   MTÜ	  Ligrid	   Laine	  Mägi	   750	  
1.43	   MTÜ	  Ligrid	   Clelia	  Madi	   750	  
1.44	   MTÜ	  Pärnu	  Jalgpalliklubi	   Henri	  Rüütli	   600	  
1.45	   MTÜ	  Pärnu	  Jalgpalliklubi	   Marie	  Saar	   600	  
1.46	   Pärnu	  Ülejõe	  Põhikool	   Anu	  Tilk	   600	  
1.47	   MTÜ	  Korvpalliklubi	  Pärnu	   Taavi	  Hämarsalu	   600	  
1.48	   MTÜ	  Korvpalliklubi	  Pärnu	   Mait	  Käbin	   600	  

1.49	   MTÜ	  Studio	  Happy	  Dancers	  
Grete-‐Lisette	  
Gulbis	   600	  

1.50	   MTÜ	  Studio	  Happy	  Dancers	   Angela	  Absalon	   600	  
1.51	   MTÜ	  Maadlusklubi	  Leo	   Arne	  Maalinn	   400	  
1.52	   MTÜ	  Maadlusklubi	  Leo	   Gristen	  Heinmets	   600	  
1.53	   MTÜ	  Valik	   Mark	  Monak	   600	  
1.54	   MTÜ	  Selts	  Raeküla	   Ester	  Haas	   600	  
1.55	   MTÜ	  Selts	  Raeküla	   Hellevi	  Maasepp	   600	  
1.56	   Pärnu	  Ülejõe	  Põhikool	   Aet	  Vill	   600	  
1.57	   MTÜ	  Aloha	  Surf	   Eleri	  Birk	   600	  
1.58	   MTÜ	  Pärnu	  Spordiselts	  Kalev	   Mait	  Künnap	   600	  
1.59	   MTÜ	  Pärnu	  Taekwondo	  Klubi	   Robert	  Trofimov	   600	  
1.60	   MTÜ	  Aktobaatikaklubi	  Tirel	   Ene	  Saagpakk	   500	  
Kokku	   37575	  
	  	  
35.	  Toetuse	  eraldamine	  noorsooprojektile	  
Otsustati	  eraldada	  suvelaagrite	  korraldamiseks	  noorsooprojektile	  toetust:	  
	  
Taotleja	   Projekti	  nimi	   Eraldatav	  

summa	  
eurodes	  

MTÜ	  Selts	  Raeküla	   RVK	  külakool	  esitleb-‐	  koolivaheaegade	  arenguprogramm	   500	  
	  	   kokku	   500	  
	  	  
36.	  Loa	  andmine	  ajutisele	  ehitisele	  Pärnu	  linn,	  Kuninga	  tn	  11	  varikatus	  ja	  galerii	  
Otsustati	  kanda	  ehitisregistrisse	  ehitusteatis	  Pärnu	  linn,	  Kuninga	  tn	  11	  (katastritunnus	  
62510:113:0550)	  kinnistule	  ajutise	  varikatuse	  ja	  galerii	  rajamiseks	  tähtajaga	  mitte	  kauem	  kui	  
01.09.2024.	  Enne	  tööde	  algust	  taotleda	  Muinsuskaitseameti	  tööde	  luba,	  kaevetöödel	  nõutud	  
arheoloogilised	  uuringud.	  
	  
37.	  OÜ	  Tõstamaa	  Sadam	  likvideerimise	  algbilansi	  ja	  majandusaasta	  aruande	  
kinnitamine	  	  	  	  Otsustati	  kinnitada	  OÜ	  Tõstamaa	  Sadam	  likvideerimise	  algbilanss	  ja	  
majandusaasta	  aruanne	  (likvideerimisaruanne)	  seisuga	  31.03.2019.	  
	  	  
	  


