Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 2. aprilli 2018 istungist
1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
Otsustati seada isiku üle hooldus isiku tervisliku seisundi tõttu. Määrati hooldaja ning
hooldajatoetus 150 eurot alates 01.04.2018 kuni 31.03.2021.
2. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 17.08.2023 sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse
lastekaitsespetsialist ja lastekaitseteenistuse juhataja Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma
isiku kõiki eestkostja ülesandeid, sealhulgas tehingud ja toimingud Sotsiaalkindlustusametis,
Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes.
3. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 02.02.2033 sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse
lastekaitsespetsialist ja lastekaitseteenistuse juhataja Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma
isiku kõiki eestkostja ülesandeid, sealhulgas tehingud ja toimingud Sotsiaalkindlustusametis,
Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes.
4. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 17.10.2021 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja sotsiaalosakonna
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma
piiratud teovõimega täisealise isiku tehingud ja toimingud Sotsiaalkindlustusametis, Eesti
Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes.
5. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 09.02.2023 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja sotsiaalosakonna
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma
piiratud teovõimega täisealise isiku tehingud ja toimingud Sotsiaalkindlustusametis, Eesti
Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes.
6. Raha eraldamine reservfondist
Reservfondist eraldati 500 eurot MTÜ-le Tallinnmeeting 10.05.2018 üle-eestilise suure
Teatejooksu läbiviimise toetamiseks.
7. Nõusolek eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu anda Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek
eraldada tegevuskulutoetust:
- Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumile;
- Pärnu Waldorfkoolile;
- Pärnu Vabakoolile.

8. Pärnu Keskraamatukogu töötajate koosseisu kinnitamine
Otsustati kinnitada Pärnu Keskraamatukogu töötajate koosseis alates 01. maist 2018
järgmiselt:
Ametikoht
Direktor
Turundusjuht
Osakonnajuhataja
Paikuse raamatukogu juhataja
Peaspetsialist
Spetsialist
Raamatukoguhoidja
Turvamees
Koristaja
Majahoidja
KOKKU

Ametikohtade
arv
1
1
4
1
3
4
30,9
2
4,05
0,90
51,85

9. Linnavara võõrandamine
Otsustati võõrandada Pärnu linna Lätte tänava ja Paikuse osavalla Looga tee äärde
ladustatud ümarpuitmaterjal kokku 54,167 tm hinnaga 3500 eurot osaühingule Karo Mets.
10. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks
Otsustati nõustuda Pärnu linnas Akadeemia 5 asuvas hoones paiknevate äriruumide
kasutusse andmiseks 22. aprillil 2016 sõlmitud üürilepingu nr 2-13.2/56/2016 üleandmisega
OÜ-lt DecoCanal OÜ-le West Food Studio alates 01. aprillist 2018 tingimusel, et üle antakse
kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused.
11. Pärnu LV 10.03.2016 korralduse nr 160 muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 10. märtsi 2016. a korraldust nr 160 järgmiselt:
- asendada punktis 1 lepingu lõpptähtpäeva „31. detsembrini 2018“ uue lõpptähtpäevaga
„28. veebruarini 2019“;
Täiendada korraldust punktiga 2.1.1 sõnastuses:
- ajavahemikus 01. jaanuarist 2018 kuni 28. veebruarini 2018 on üürnik lepingu eseme
kasutamise eest üüri tasuma ei pea.
12. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
Otsustati anda tähtajatult FIE Argo Saluste kasutusse Pärnu linnas Paikuse alevis Pärnade pst
11 asuva Paikuse osavallakeskuse II korrusel paiknev ruum üldpinnaga 9,7 m2.
13. Ehitusloa väljastamine
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Pärnu linn, Tikri tn 11 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, ning
elektrivarustuse rajamisega.

14. Ehitusloa väljastamine
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 25.08.2017 korraldus nr 519 „Ehitusloa
väljastamine“ ja anda välja ehitusluba Pärnu linn, Kesk tn 13d kinnistule üksikelamu
püstitamiseks.
15. Ehitusloa väljastamine
Otsustati välja anda ehitusluba Papsaare küla, Välja tee 21 kinnistule elamu püstitamiseks
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning
elektrivarustuse rajamisega.
16. Kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu algatada Pärnu linnas Nurmenuku tn 18 ja 20
kinnistute detailplaneeringu koostamine.
17. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
Otsustati täpsustada Paikuse Vallavolikogu 18.12.2006 otsusega nr 64 kehtestatud Vahtramäe
katastriüksuse ühe osa detailplaneeringu hoonestuse ja kruntimise skeemi selliselt, et suurendada
detailplaneeringuga Vahtramäe tee 10 kinnistule määratud hoonestusala 10% ulatuses vastavalt
lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

18. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
Otsustati täpsustada Paikuse Vallavolikogu 20.09.2004 otsusega nr 21 kehtestatud Oru
maaüksuse detailplaneeringut selliselt, et suurendada Orunõlva 1 kinnistul
detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses vastavalt lisatud
asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.
19. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe ja
pindala määramine
Otsustati määrata Pärnu linna munitsipaalomandisse taotletavatele maadele koha-aadressid,
sihtotstarbed ja pindalad alljärgnevalt:
Kõima küla, Keskuse tee 16b
- üldkasutatav maa 100%
- katastriüksuse pindala 0,56 ha, mille kõlvikuline jaotus: looduslik rohumaa 0,35 ha,
muu maa 0,21 ha
- maksustamishind 30 eurot;
Audru alevik, Rebase tn 8
- maatulundusmaa 100%
- katastriüksuse pindala 0,8 ha, mille kõlvikuline jaotus: looduslik rohumaa 0,34 ha,
muu maa 0,46 ha (sealhulgas vee all 0,09)
- maksustamishind 70 eurot.

20. Pärnus Ranna pst 11b, Kesklinna rand hoonete koha-aadresside määramine
Otsustati määrata Pärnu linnas Pärnu linnas Ranna pst 11b, Kesklinna rand asuval
maaüksusel (katastritunnus 62512:011:0001) paiknevatele hoonetele koha-aadressid
järgmiselt:
- rannakiosk, unikaalaadress Ranna pst 11b/5;
- rannakiosk, unikaalaadress Ranna pst 11b/6.
21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata Pärnu linnas Seljametsa külas asuva Koidupõllu (katastritunnus
56801:001:0999; kinnistu registriosa nr 2438306) katastriüksuse jagamisel uutele
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
- Koidupõllu, maatulundusmaa – 100%;
- Lillenurme, elamumaa – 100%.
22. Kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu tunnistada Pärnu Linnavalitsuse 27. jaanuari 2015
korraldusega nr 69 kehtestatud Riia mnt 106 kinnistu detailplaneering kehtetuks.
23. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 5. veebruari 2018 otsuse nr 3-5.4/45 peale
esitatud vaide lahendamine
Otsustati jätta rahuldamata 14.02.2018 esitatud vaie Pärnu Linnavalitsuse
planeerimisosakonna 5. veebruari 2018 otsuse nr 3-5.4/45 „Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn
2a kinnistute detailplaneeringu menetlemise peatamine“ kehtetuks tunnistamise nõudes.
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