Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 5. detsembri istungist
1. Pärnu Linnavalitsuse 18.05.2015 määruse nr 5 "Pärnu Linnavalitsuse ametnike ja töötajate
koolituse kord" muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 18. mai 2015 määruse nr 5 "Pärnu Linnavalitsuse ametnike ja
töötajate koolituse kord" paragrahvi 11 ja täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
"Õppepuhkuse ajaks säilitatakse teenistujale palk või töötasu."
2. XII noorte laulu- ja tantsupeo Pärnu linna kollektiivide osavõtu korraldamise komisjoni
moodustamine
Otsustati moodustada XII noorte laulu- ja tantsupeo Pärnu linna kollektiivide osavõtu korraldamise
komisjon järgmises koossesisus:
Esimees: Romek Kosenkranius, linnapea
Esimehe asetäitja: Jane Mets, abilinnapea
Pärnu linna kuraator: Reine Tapp, haridus- ja kultuuriosakonna noorsoonõunik
Komisjoni liikmed:
- Andrus Haugas, haridus-ja kultuuriosakonna juhataja (kollektiivide osavõtu korraldus)
- Kadi Kaar, Pärnu Toimetulekukooli kasvataja (kollektiivide majutusjuht)
- Triin Tillart, finantsjuhtimisteenistuse eelarvespetsialist (kollektiivide toitlustusjuht)
- Marje Vaan, Pärnu Vanalinna Põhikooli direktori asetäitja noorsootöö alal (kollektiivide majutus
koolimajas)
- Alli Põrk, haridus- ja kultuuriosakonna rahvakultuuri peaspetsialist (kollektiivide majutus koolimajas)
- Uudo Laane, Nooruse Maja direktor (kollektiivide rongkäigu korraldus)
- Mart Kuuskmann, Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor (kollektiivide transpordi korraldus)
- Piret Bergmann, Pärnu Linnagalerii peaadministraator (rongkäigu kujunduse idee ja teostus)
3. Sporditegevuse toetuse eraldamine
Eraldati Pärnu linna 2016. aasta eelarvest MTÜ-le Pärnu Jalgpalliklubide Liit täiendavalt 7 615 eurot
majandamistoetust.
Eraldati Pärnu linna 2016. aasta eelarvest täiendavalt toetust spordibaaside rendimaksete tasumiseks
järgmiselt:
Jrk. Nr

Taotleja

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

MTÜ Niidupargi Kergejõustikuklubi
MTÜ Pärnu Spordiselts Kalev
MTÜ Pärnu Jalgpalliklubi
MTÜ Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus
MTÜ Pärnu Jalgpalliklubide Liit
KOKKU:

Eraldatav
summa
(eurodes)
14
1260
3116
6897
5518
16 805

4. Riigihanke “Pärnu Rannastaadioni sise- ja välijõusaali seadmete ostmine koos paigaldamisega”
pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja
pakkumuse edukaks tunnistamine
Pärnu Linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Rannastaadioni sise- ja
välijõusaali seadmete ostmine koos paigaldamisega“.
Riigihange on jaotatud osadeks, millest osa 1 - sisejõusaali seadmed ja aksessuaarid ning osa 2 välijõusaali seadmed ja aksessuaarid.

Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 16. novembriks, esitasid pakkumused järgmised
pakkujad:
- Tommi Play OÜ hanke osale 2
- G Kolizejs SIA hanke osale 1
- Powerman OÜ hanke osale 1
- Fysioline Eesti OÜ hanke osale 1
- PoMo Playgrounds OÜ hanke osale 2
Edukaks tunnistati riigihanke „Pärnu Rannastaadioni sise- ja välijõusaali seadmete ostmine koos
paigaldamisega“ hankemenetlusel pakkuja Fysioline Eesti OÜ hanke osale 1 esitatud pakkumus
maksumusega 47 883,25.
5. Vara omandamine (Vanapargi 2)
Pärnu Linnavolikogu 15.09.2016 otsusega nr 81 võeti vastu Vanapargi 2 ja 2a kinnistute detailplaneering.
6. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine
Tunnistati nurjunuks Pärnu Linnavalitsuse 4. aprilli 2016 korralduse nr 192 „Linnavara kasutusse
andmine eelläbirääkimistega pakkumisel“ alusel läbi viidud eelläbirääkimistega pakkumine kinnistute
Pikk tn 14, Aia tänav T9 ja Aida tänav T3 kasutusse andmiseks, kuna eelläbirääkimiste pidamise komisjon
lükkas tagasi esitatud ainsa pakkumise kui mittesobiva.
7. Nõusoleku andmine reaalservituudi seadmiseks kinnisasjale
Otsustati anda nõusolek Pärnus Kuninga tänav T2 kinnistu, pindalaga 1190 m², sihtotstarve
transpordimaa koormamiseks reaalservituudiga Kuninga tn 18 kinnistu, pindala 595 m², sihtotstarve
ärimaa, igakordse omaniku kasuks alljärgnevatel tingimustel:
- reaalservituudi esemeks on teeniva kinnisasja osa suurusega 1,2 m x 6,5 m, millel asub valitseva
kinnisasja olemasolev trepp
- reaalservituut seatakse tasuta ja tähtajatult
- valitseva kinnisasja omanikul on õigus kasutada servituudiala olemasoleva trepi kasutamiseks ja trepile
remontööde tegemiseks
- valitseva kinnisasja omanik korraldab omal kulul servituudialal (trepil) korrashoiu sh lume- ja
libedusetõrje.
8. Korralduse nr 88 Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulude
ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 8. veebruari 2016 korraldust nr 88 “Pärnu Linnavalitsuse
hallatavate asutuste 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja
eelarve täitmise korraldus”.
9. Raha eraldamine reservfondist
Reservfondist eraldati raha järgmiselt:
- 4180 eurot Pärnu Lasteaed Kelluke piirdeaia ehitustöödeks
- 100 eurot Pärnumaa Kurtide Ühingu laste jõulupeo tähistamise toetamiseks
- 1000 eurot EELK Pärnu Eliisabeti kiriku ohtliku olukorra likvideerimise toetuseks
- 990 eurot Pärnu Ülejõe Lasteaia küttesüsteemi tasakaalustamiseks
10. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Kuninga tn 19
Täpsustati Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 otsusega nr 11 kehtestatud Pühavaimu-Lõuna-NikolaiKuninga tänavate vahelise kvartali detailplaneeringut selliselt, et määrata detailplaneeringuga Kuninga
tn 19 kinnistule lubatud suurimaks korterite arvuks üheksa korterit. Muus osas jääb detailplaneering
kehtima muutmata kujul.

11. Ehitusloa väljastamine. Maagi tn 1 eramu püstitamine
Anti välja ehitusluba, Pärnus Maagi tn 1 (katastritunnus 62503:073:0008) kinnistule üksikelamu
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse
rajamisega.
12. Tikri tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine
Otsustati algatada Tikri tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
13. Kanali tn 14d kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otsustati lõpetada Pärnu Linnavalitsuse 16. jaanuari 2006 korraldusega nr 19 “Kanali tn 14d kinnistu
detailplaneeringu algatamine” algatatud detailplaneeringu koostamise menetlus ja tunnistada
nimetatud korraldus kehtetuks.
14. Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine
Otsustati kehtestada Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneering.
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata:
- Pärlimõisa tee 5 (kinnistu reg nr 2785605; katastritunnus 62502:076:0038)
- Pärlimõisa tee 7 (kinnistu reg nr 2785805; katastritunnus 62502:076:0040)
- Pärlimõisa tee 9 (kinnistu reg nr 2785905; katastritunnus 62502:076:0041)
- Pärlimõisa tee 11 (kinnistu reg nr 2786005; katastritunnus 62502:076:0042)
- Möldri tänav T1 (kinnistu reg nr 2789105; katastritunnus 62502:076:0073)
- Möldri tn 1 (kinnistu reg nr 2787905; katastritunnus 62502:076:0061)
- Möldri tn 5 (kinnistu reg nr 2788005; katastritunnus 62502:076:0062)
- Möldri tn 7 (kinnistu reg nr 2788105; katastritunnus 62502:076:0063)
- Möldri tn 2 (kinnistu reg nr 2788405; katastritunnus 62502:076:0066)
- Möldri tn 4 (kinnistu reg nr 2788505; katastritunnus 62502:076:0067)
- Möldri tn 6 (kinnistu reg nr 2788605; katastritunnus 62502:076:0068)
- Möldri tn 8 (kinnistu reg nr 2788705; katastritunnus 62502:076:0069)
- Rehepapi tn 2 (kinnistu reg nr 2789505; katastritunnus 62502:076:0077)
- Rehepapi tn 4 (kinnistu reg nr 2789605; katastritunnus 62502:076:0078)
- Rehepapi tn 6 (kinnistu reg nr 2789805; katastritunnus 62502:076:0080)
- Rehepapi tn 8 (kinnistu reg nr 2789905; katastritunnus 62502:076:0081)
- Kiltri tn 2 (kinnistu reg nr 2787505; katastritunnus 62502:076:0057)
- Kiltri tn 4 (kinnistu reg nr 2787605; katastritunnus 62502:076:0058)
- Kiltri tn 6 (kinnistu reg nr 2787705; katastritunnus 62502:076:0059) asuvate kinnistute
ümberkruntimisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning
sihtotstarbed järgmiselt:
koha-aadress

Saugamõisa tee 5
Rehepapi tn 2
Rehepapi tn 4
Kiltri tn 4

detailplaneeringu
positsiooni number
24
25
26
23

ehituskrundi
number

1043
1124
1125
1104

sihtotstarve

ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%

Otsustati määrata:
- Pärlimõisa tee 13 (kinnistu reg nr 2786105; katastritunnus 62502:076:0043)
- Pärlimõisa tee 15 (kinnistu reg nr 2786205; katastritunnus 62502:076:0044)

- Pärlimõisa tee 17 (kinnistu reg nr 2786305; katastritunnus 62502:076:0045)
- Kiltri tn 1 (kinnistu reg nr 2787305; katastritunnus 62502:076:0055)
- Möldri tänav T2 (kinnistu reg nr 2789205; katastritunnus 62502:076:0074)
- Möldri tn 9 (kinnistu reg nr 2788205; katastritunnus 62502:076:0064)
- Möldri tn 11 (kinnistu reg nr 2788305; katastritunnus 62502:076:0065)
- Möldri tn 10 (kinnistu reg nr 2788805; katastritunnus 62502:076:0070)
- Möldri tn 12 (kinnistu reg nr 2788905; katastritunnus 62502:076:0071)
- Möldri tn 14 (kinnistu reg nr 2789005; katastritunnus 62502:076:0072)
- Rehepapi tn 10 (kinnistu reg nr 2790005; katastritunnus 62502:076:0082)
- Rehepapi tn 12 (kinnistu reg nr 2790105; katastritunnus 62502:076:0083)
- Rehepapi tn 14 (kinnistu reg nr 2790205; katastritunnus 62502:076:0084)
- Rehepapi tn 16 (kinnistu reg nr 2790405; katastritunnus 62502:076:0086)
- Rehepapi tn 18 (kinnistu reg nr 2790505; katastritunnus 62502:076:0087)
- Härma tn 14 (kinnistu reg nr 2787005; katastritunnus 62502:076:0052)
- Härma tn 16 (kinnistu reg nr 2787105; katastritunnus 62502:076:0053) asuvate kinnistute
ümberkruntimisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning
sihtotstarbed järgmiselt:
koha-aadress

Rehepapi tn 6
Rehepapi tn 8
Rehepapi tn 10
Kiltri tn 1
Kiltri tn 3
Pärlimõisa tee 9
Härma tn 14
Härma tn 16

detailplaneeringu
positsiooni number
pos 17
pos 16
pos 15
pos 14
pos 12
pos 11
pos 13
pos 10

ehituskrundi
number
1129
1130
1131
1100
1115
1116
1095
1096

sihtotstarve

ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%

Otsustati määrata:
- Pärlimõisa tee 19 (kinnistu reg nr 2797005; katastritunnus 62503:077:0020)
- Härma tn 11 (kinnistu reg nr 2799105; katastritunnus 62503:077:0042)
- Härma tn 13 (kinnistu reg nr 2799205; katastritunnus 62503:077:0043)
- Härma tn 15 (kinnistu reg nr 2799405; katastritunnus 62503:077:0045) asuvate kinnistute
ümberkruntimisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning
sihtotstarbed järgmiselt:
koha-aadress
Pärlimõisa tee 13
Härma tn 11

detailplaneeringu
positsiooni number
pos 5
pos 6

ehituskrundi
sihtotstarve
number
1051
ärimaa 45%, tootmismaa 55%
1091
ärimaa 45%, tootmismaa 55%

Otsustati määrata:
- Rehepapi tn 20 (kinnistu reg nr 2794605; katastritunnus 62503:065:0014)
- Rehepapi tn 22 (kinnistu reg nr 2799705; katastritunnus 62503:077:0051)
- Rehepapi tn 24 (kinnistu reg nr 2799805; katastritunnus 62503:077:0052)
- Härma tn 5 (kinnistu reg nr 2794305; katastritunnus 62503:065:0011)

- Härma tn 7 (kinnistu reg nr 2799005; katastritunnus 62503:077:0041) asuvate kinnistute
ümberkruntimisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning
sihtotstarbed järgmiselt:

koha-aadress

- Rehepapi tn 12
- Rehepapi tn 14

detailplaneeringu
positsiooni number
pos 9
pos 8

ehituskrundi
number
1135
1137

sihtotstarve

ärimaa 45%, tootmismaa 55%
ärimaa 45%, tootmismaa 55%

16. Suur-Jõekalda tänav T1 katastriüksuse moodustamisel täppismõõdistusega maakatastris
registreeritud andmete peale esitatud vaide lahendamine
Otsustati rahuldada vaie osas, millega on nõutud Suur-Jõekalda tänav T1 katastriüksuse maakatastris
registreerimisega Suur-Jõekalda tn 6 kinnistu pindala 2823m² säilitamine, rahuldamata jätta SuurJõekalda tn 6 kinnistu endiste piiride taastamise (tagasitäitmise) nõue ning planeerimisosakonnal
sooritada toiming, mille käigus teostada Suur-Jõekalda tänav T1 katastriüksuse piiride muutmine
selliselt, et Suur-Jõekalda tn 6 kinnistu pindalaks jääks maa erastamise ajal plaanidele märgitud 2823m².
17. Pärnu Linnavolikogu istungile suunati järgnevad eelnõud:
- Pärnu linna 2017. aasta eelarve II lugemine
- Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna
haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
- Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 38 "Pärnu linna
kultuuriasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
- Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 37 "Pärnu linna
hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
- Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 kinnitamine
- Pärnu Linnavolikogu määrus "Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas"
- Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
- Kuninga tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
- Maa munitsipaalomandisse taotlemine - Tähe tn 10
- Ühinemislepingu kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine
Eelnõudega on võimalik tutvuda Pärnu linna kodulehel alates 6.12.2016: Volikogu istungid

