Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 4. veebruar 2019 istungist
1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
Linnavalitsus otsustas eraldada toetust sotsiaalprojektidele alljärgnevalt:
Toetuse saaja
OÜ Naagel

Projekti nimi
„Erivajadustega inimeste talimängud
Bowlingus“

Toetuse summa
290 eurot

MTÜ Pärnu Ratastooli Klubi

“Ratastooliga võistlema”

975 eurot

MTÜ Pärnu Pensionäride Liit

„Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine“

800 eurot

2. Volituste andmine
Linnavalitsus volitas kuni 30.01.2024 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Pärnu Linnavalitsuse
esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehingud ja toimingud
Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes.
3. Volituste andmine
Linnavalitsus volitas kuni 30.01.2024 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Pärnu Linnavalitsuse
esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehingud ja toimingud
Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes.
4. Volituste andmine
Linnavalitsus volitas kuni 30.01.2024 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Pärnu Linnavalitsuse
esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehingud ja toimingud
Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes.
5. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
Linnavalitsus eraldas 2019. aastal haridusprojektidele toetust alljärgnevalt:
Taotleja
Projekt
MTÜ Pärnu Noorte
Tänavakunsti õpituba Audru noortekeskuses
Vabaajakeskus
Sütevaka Gümnaasiumi
Avalikud loengud Sütevakas
Toetajate Ühendus MTÜ
MTÜ Ettevõtlusehariduse Aktiivsena eluteel. 10 aastat väärikate ülikooli
Selts
SA Pärnu
Omaloominguõhtu „ImproVissimo“
Vabahariduskeskus
SA Pärnu
Acustica Primavera
Vabahariduskeskus
MTÜ ModeRato
Pärnu linna ja maakonna IX Laste Laulupäev
Kuldmikrofon 2019
SA Endla Teater
Gulliveri teatrimängud 2019
MTÜ Selts Raeküla
Jäljed
Rahvusvahelise Delta
Õpetajaameti populariseerimise päev gümnasistidele
Kappa Gamma Ühingu
Eesti Organisatsioon

Summa
570,00
375,00
500,00
390,00
320,00
800,00
1400,00
1200,00
740,00

KOKKU

6295,00

6. Loa andmine projektlaagri pidamiseks
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele anti luba Rakvere Spordikoolil Pärnu linna haldusterritooriumil
pidada projektlaagrit „Rakvere Spordikooli tervistav-sportlik suvelaager“ 12.07-18.07.2019. Laagri
läbiviimise koht on Paikuse Spordikeskus, Paide mnt 19, Paikuse alev, Pärnu linn. Tegemist on Rakvere
Spordikooli maadluslaagriga, milles osaleb 15 noort.
7. Sporditegevustoetuste eraldamine
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati Pärnu linna 2019. aasta eelarvest sporditegevuse toetused.
8. Kultuuriühingule tegevustoetuse eraldamine
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati 2019 aastal kultuuriühingule tegevustoetust alljärgnevalt:
Saaja

Kollektiivi nimi

MTÜ Jõõpre Külaselts
MTÜ Jõõpre Külaselts
MTÜ Jõõpre Külaselts
MTÜ Jõõpre Külaselts

Jõõpre pere
Seltsing Laulumemmed
Estraadinalja ja muusika seltsing
Seltsing Jõõpre Vanaemad
Kokku:

Summa
eurodes
958,00
273,00
423,00
376,00
2 030,00

9. Seljametsa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas Seljametsa Rahvamaja töötajate koosseisu järgmiselt:
Ametikoht

Ametikohtade arv

Direktor

1

Muuseumi pedagoog-varahoidja

1

Haldusspetsialist

0,5

Administraator-majaperenaine

1,0

Puhastusteenindaja

0,3

KOKKU:

3,8

10. Riigihanke „Värati jahisadama ehitamine“ kõigi pakkumuste tagasilükkamine
Linnavalitsus otsustas lükata riigihanke „Värati jahisadama ehitamine“ kõik pakkumused tagasi, kuna
kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
11. Riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ edukaks tunnistatud pakkuja
hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine
Linnavalitsus otsustas jätta riigihanke „Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee ehitamine“ (viitenumber
202939) hankemenetlusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja OÜ NURME TEEDEEHITUS
hankemenetlusest kõrvaldamata, kuna pakkuja suhtes ei ole tuvastatud hankemenetlusest kõrvaldamise
aluseid.
12. Tasuta parkimisloa andmine
Linnavalitsus otsustas anda alljärgnevatele Pärnumaa kohalike omavalitsusüksuste vallavalitsustele 6
tasuta parkimisluba Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimiseks tähtajaga 1 aasta alates 21.
veebruarist 2019:

- Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
- Lääneranna Vallavalitsus
- Häädemeeste Vallavalitsus
- Saarde Vallavalitsus
- Tori Vallavalitsus
- Kihnu Vallavalitsus
13. Tasuta parkimislubade andmine
Linnavalitsus otsustas anda Pärnu Linnavalitsusele 8 tasuta parkimisluba mootorsõidukite Pärnu linna
avalikul tasulisel parkimisalal parkimiseks tähtajaga 1 aasta alates parkimisloa väljastamisest.
14. Pärnu Kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistluse välja kuulutamine
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kuulutati välja Pärnu kunstihoone ja lähiümbruse
arhitektuurivõistlus. Kinnitati arhitektuurivõistluse ala asendiplaan, võistlusjuhend ja võistlusülesanne.
15. Vaide rahuldamata jätmine
Linnavalitsus otsustas jätta rahuldamata 21.01.2019 esitatud vaide Pärnu Linnavalitsuse
planeerimisosakonna 20.12.2018 otsusega nr 3-5.4/10395, ehitusloa andmine Pärnu linn, Audru alevik,
Pärna allee 1a, kehtetuks tunnistamiseks osas, mis puudutab Muinsuskaitseameti poolt antud
kooskõlastust.
16. Ehitusloa andmine
Linnavalitsus otsustas välja anda ehitusloa Pärnu linn, Sireli tn 10 kinnistule (katastritunnus
62504:060:0650) üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse,
reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
17. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Linnavalitsus võttis vastu Niidu tn 18b kinnistu detailplaneeringu.
18. Koha-aadresside muutmine
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnas:
- Lemmetsa külas, Sarema-Andres (katastritunnus 15902:001:0419; kinnistu registriosa nr 508606)
koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lemmetsa külas, Sarema-Andrese;
- Papsaare külas, Heitveepuhastusjaama (katastritunnus 15904:003:1921; kinnistu registriosa
nr 4026706) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla,
Kaubasadama tee 12;
- Pärnu linnas, Mõrra tn 29 (katastritunnus 62501:043:0003; kinnistu registriosa nr 2757805) kohaaadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Kaubasadama tee 10;
- Männikuste külas, Annuste Maa katastriüksuse (katastritunnus 82601:002:0053; kinnistu
registriosa nr 2937206) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Männikuste
küla, Annustemaa.
- Tõhela külas, Annuste Maa katastriüksuse (katastritunnus 82601:002:0054; kinnistu registriosa
nr 2937206) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõhela küla, Annustepõllu.
- Seljametsa külas, Männiku katastriüksuse (56801:001: 0339; kinnistu registriosa nr 171906) kohaaadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Seljametsa küla, Pustuski tee 2.
- Seljametsa külas, Liivakasti katastriüksuse (56801:001:1210; kinnistu registriosa nr 4502806)
koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Seljametsa küla, Pustuski tee 14a.
19. Koha-aadresside muutmine
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu linnas, Lõuka külas asuva Sooselja II (katastritunnused
82602:005:0264, 82602:005:0265 ja 82602:005:0266; kinnistu registriosa nr 271206) kinnistu kohaaadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lõuka küla, Uue-Sooselja.

20. Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruar 2018 korralduse nr 193 muutmine
Linnavalitsus otsustas muuta Pärnu Linnavalitsuse 19.02.2018 korralduse nr 193 ” Koha-aadresside
määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks” punkti 1.3. ning sõnastada see järgmiselt:
- Pärnu linn, Põlendmaa küla, Ansla-Välja tee, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 0,89 ha.
21. Kinnistute valdusesse andmine
Linnavalitsus otsustas anda Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse valdusesse põhivarana
järgmised Pärnu linnas asuvad kinnistud:
- Audru alevik, Reoveepuhasti – katastritunnus 62401:001:0400, kinnistu registriosa number 13815650,
pindala 14578 m², maksustamishind 70 eurot, sihtotstarve jäätmehoidla maa 100%;
- Kõima küla, Reoveepuhasti – katastritunnus 62401:001:0408, kinnistu registriosa number 13776650,
pindala 1424 m², maksustamishind 10 eurot, sihtotstarve jäätmehoidla maa 100%;
- Lindi küla, Kooli pumpla – katastritunnus 62401:001:0409, kinnistu registriosa number 13789450,
pindala 397 m², maksustamishind 50 eurot, sihtotstarve tootmismaa 100%;
- Põldeotsa küla, Tuletõrjeveehoidla – katastritunnus 62401:001:0407, kinnistu registriosa number
13802150, pindala 358 m², maksustamishind 0 eurot, sihtotstarve veekogude maa 100%;
- Paikuse alev, Käärasoo tee L5 – katastritunnus 56801:001:1041, kinnistu registriosa number 188006,
pindala 1181 m², maksustamishind 300 eurot, sihtotstarve transpordimaa 100%;
- Paikuse alev, 5680039 Aiandi tee L2 – katastritunnus 62401:001:0341, kinnistu registriosa number
13816350, pindala 1358 m², maksustamishind 350 eurot, sihtotstarve transpordimaa 100%;
- Tammuru küla, Tammuru biotiik – katastritunnus 62401:001:0305, kinnistu registriosa number
13827150, pindala 13713 m², maksustamishind 80 eurot, sihtotstarve jäätmehoidla maa 100%;
- Jõõpre küla, Kalmistu – katastritunnus 62401:001:0173, kinnistu registriosa number 11997350, pindala
38700 m², maksustamishind 170 eurot, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%.
22. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
Linnavalitsus otsustas anda nõusoleku aktsiaseltsile Telia Eesti AS tähtajatu isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Pärnu linna omandis olevale kinnisasjadele Pärnu linnas, Pärnu linnas:
- Raua tänav T3(kinnistusregistriosa nr 2813105; katastritunnus 62503:073:0005, pindala 1103 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 17 m2);
- Maagi tänav (kinnistusregistriosa nr 2887805; katastritunnus 62503:073:0043, pindala 1839 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 171 m2);
23. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
Linnavalitsus otsustas anda nõusoleku Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele Pärnu linnas, Pärnu linnas:
- Papiniidu tänav T10 ( kinnistusregistriosa nr 4381950, katastritunnus 62501:001:0505, pindala 14362
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 142 m2)
madalpinge elektrimaakaabelliini paigaldamiseks;
- Riia maantee T11 (kinnistusregistriosa nr 2700405, katastritunnus 62514:177:0075, pindala 12819 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 194 m2) madalpinge
elektrimaakaabelliini paigaldamiseks;
- Riia maantee T12 (katastritunnus 62509:006:0001, pindala 10612 m2, maakasutuse sihtotstarve –
100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 450 m2) madalpinge
elektrimaakaabelliini paigaldamiseks;
- Riia maantee T13 (katastritunnus 62509:006:0002, pindala 7873 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%
transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 210 m2) madalpinge elektrimaakaabelliini ja
jaotuskapi paigaldamiseks;
- Mere puiestee T2 (katastritunnus 62510:013:0003, pindala 7515 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%
transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 199m2) madalpinge elektrimaakaabelliini ja jaotuskapi
paigaldamiseks

- Suvituse tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 2748705, katastritunnus 62510:016:0008, pindala 2231 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 65 m2) madalpinge
elektrimaakaabelliini paigaldamiseks;
24. Linnavalitsuse aukirja andmine
Linnavalitsus otsustas anda Pärnu Linnavalitsuse aukirjad alljärgnevatele isikutele seoses Pärnu Vaasa
Seltsi 30. juubeliaasta tähistamisega:
- Erkki Miikael Asiala – Pärnu ja Vaasa pikaajaliste sõprussuhete hoidmise eest
- Tiit Erm - Pärnu ja Vaasa pikaajaliste sõprussuhete hoidmise eest
- Iira Igasta - Pärnu ja Vaasa pikaajaliste sõprussuhete hoidmise eest

