
Ülevaade	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  6.	  veebruari	  2017	  istungist 
	   
1.	  Estonia	  Spa	  Hotels	  AS	  nõukogu	  liikme	  nimetamine	  
Estonia	  Spa	  Hotels	  AS-‐i	  nõukogu	  liikmeks	  otsustati	  nimetada	  Margus	  Maiste.	  Korraldus	  jõustub	  
alates	  5.	  veebruarist	  2017	  kolmeks	  aastaks.	  
	  
2.	  Pärnu	  Lasteküla	  hinnakirja	  muutmine	  
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  7.	  veebruari	  2011	  korraldus	  nr	  47	  “Pärnu	  Lasteküla	  
hinnakirja	  kinnitamine”	  punkti	  1.2.1	  ja	  sõnastada	  see	  järgmiselt:	  	  
Kohamaks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  kuu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  000.00 
	  
3.	  Sotsiaalhoolekandealase	  suunitlusega	  projektide	  toetamine	  
Otsustati	  eraldada	  toetust	  sotsiaalprojektidele	  alljärgnevalt: 
	   
Toetuse	  saaja Projekti	  nimi Toetuse	  

summa 
1.	  MTÜ	  Pärnu	  Ratastooli	  Klubi „Ratastooliga	  võistlema“ 668	  eurot 
2.	  MTÜ	  Pärnu	  Pimedate	  Ühing „Pärnu	  Pimedate	  Ühingu	  

lauluansambli	  Rannapiigad	  tegevuse	  
jätkamine“ 

263	  eurot 

	  
4.	  Tegevustoetus	  (MTÜ	  Gratia	  Domini)	  
Otsustati	  eraldada	  2017.	  aastal	  tegevustoetust	  sotsiaalvaldkonnas	  tegutsevale	  
mittetulundusühingule	  Gratia	  Domini	  summas	  2470	  eurot. 
	  
5.	  Ametist	  vabastamine	  
Otsustati	  vabastada	  Pärnu	  Haldusteenuste	  juhataja	  antud	  ametikohalt	  seoses	  töölepingu	  
korralise	  ülesütlemisega	  alates	  20.	  veebruarist	  2017.	  
	  
6.	  Tasuta	  parkimislubade	  andmine	  	  
Otsustati	  väljastada	  tasuta	  parkimisload	  tähtajaga	  üks	  aasta	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  omandis	  või	  
kasutuses	  olevate	  mootorsõidukite	  registreerimisnumbritega	  056BFY	  ja	  975BSL	  parkimiseks	  
Pärnu	  linna	  avalikul	  tasulisel	  parkimisalal. 
	  
7.	  Vikerkaare	  8	  hoone	  kasutusotstarbe	  ja	  maa	  sihtotstarbe	  muutmine	  
Otsustati	  kanda	  ehitisregistrisse	  kasutusteatis	  Vikerkaare	  tn	  8	  kinnistul	  paikneva	  külalistemaja	  
kasutamise	  otstarbe	  muutmiseks	  ja	  näidata	  uueks	  ehitise	  kasutamise	  otstarbeks	  üksikelamu.	  
	  
8.	  Koha-‐aadressi	  ja	  sihtotstarbe	  määramine	  ning	  nõusolek	  maa	  riigi	  omandisse	  jätmiseks	  
Otsustati	  määrata	  moodustavale	  katastriüksusele	  koha-‐aadress	  Pärnu	  linn,	  Rahu	  tn	  4a,	  
sihtotstarve	  100%	  elamumaa,	  	  pindala	  1733	  m². 
	  
9.	  Sambla	  tn	  40	  kinnisasjaga	  liitmiseks	  sobiva	  maa	  erastamine	  ja	  koha-‐aadressi	  andmine	  
Otsustati	  anda	  moodustatavale	  katastriüksusele	  koha-‐aadressiks	  Sambla	  tn	  40y.	  	  
Sambla	  tn	  40	  kinnisasjaga	  liitmiseks	  erastatakse	  järgmine	  maatükk: 
–	  maa	  asukoht	  Sambla	  tn	  40y,	  Pärnu 
–	  pindala	  203	  m² 



–	  maa	  maksustamishind	  300	  eurot 
–	  maa	  sihtotstarve	  100%	  elamumaa	  
	  
10.	  Betooni	  tn	  2	  ja	  4	  ning	  Savi	  tn	  14b	  kinnistute	  detailplaneeringu	  kehtestamine	  
Otsustati	  kehtestada	  Betooni	  tn	  2	  ja	  4	  ning	  Savi	  tn	  14b	  kinnistute	  detailplaneering.	  
	  
11.	  Riia	  mnt	  225	  kinnistu	  detailplaneeringu	  kehtestamine	  
Volikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  kehtestada	  Riia	  mnt	  225	  kinnistu	  detailplaneering.	  
	  
12.	  Rääma	  tn	  27	  kinnistu	  ja	  lähiümbruse	  detailplaneeringu	  kehtestamine	  
Volikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  kehtestada	  Rääma	  tn	  27	  kinnistu	  ja	  lähiümbruse	  
detailplaneering. 
	  
13.	  Pärnu	  Linnavolikogu	  otsus	  "Minimaalsuurusest	  väiksemate	  katastriüksuste	  
moodustamine"	  
Volikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  lubada	  moodustada	  minimaalsuurusest	  väiksema	  pindalaga	  
katastriüksused	  järgmistele	  tulepaakidele:	  
-‐	  Pärnu	  tulepaak	  885	  -‐	  10m²	  
-‐	  Pärnu	  tulepaak	  886	  -‐	  10m²	  
	  
14.	  Pärnu	  Linnavolikogu	  otsus	  "Loa	  andmine	  lasteaiahoonetes	  energiatõhususe	  ja	  
taastuvenergia	  kasutuse	  edendamise	  projektides	  osalemiseks"	  
Volikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  taotleda	  lasteaiahoonetes	  energiatõhususe	  ja	  taastuvenergia	  
kasutuse	  edendamise	  meetmest	  toetust	  projektidele: 
-‐	  	  Pärnu	  linna	  Kastani	  lasteaia	  energiatõhususe	  parandamine 
-‐	  	  Pärnu	  linna	  Tralli	  lasteaia	  energiatõhususe	  parandamine 
-‐	  	  Pärnu	  linna	  Tammsaare	  lasteaia	  energiatõhususe	  parandamine	  
	  
15.	  Pärnu	  Linnavolikogu	  määrus	  "Pärnu	  Sotsiaalkeskuse	  põhimäärus"	  
Volikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  kehtestada	  “Pärnu	  Sotsiaalkeskuse	  põhimäärus”.	  
	  
16.	  Pärnu	  Linnavolikogu	  otsus	  "Pärnu	  Linnavolikogu	  15.11.2001	  otsuse	  nr	  79	  "Erivajadustega	  
Inimeste	  Rehabilitatsioonikeskuse	  põhimääruse	  kinnitamine"	  kehtetuks	  tunnistamine"	  
Volikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  tunnistada	  kehtetuks	  Pärnu	  Linnavolikogu	  15.11.2001	  otsus	  
nr	  79	  “Erivajadustega	  Inimeste	  Rehabilitatsioonikekuse	  põhimääruse	  kinnitamine”.	  
	  
17.	  Loa	  andmine	  varaliste	  kohustuste	  võtmiseks	  
Volikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  lubada	  Pärnu	  Linnavalitsusel	  võtta	  varalisi	  kohustusi	  seoses	  
riigihanke	  korraldamisega	  Tammiste	  Hooldekodule,	  Eakate	  Avahoolduskeskusele	  (alates	  
01.04.2017	  Pärnu	  Sotsiaalkeskus)	  ja	  Pärnu	  Toimetulekukoolile	  3	  väikebussi	  rentimiseks	  
kasutusrendilepingu	  tähtajaga	  60	  kuud. 

18.	  Suur-‐Jõe	  tn	  13	  kinnistu	  detailplaneeringu	  koostamise	  algatamine	  ja	  detailplaneeringu	  
keskkonnamõju	  strateegilise	  hindamise	  algatamata	  jätmine	  
Otsustati	  algatada	  Suur-‐Jõe	  tn	  13	  kinnistu	  detailplaneeringu	  koostamine,	  jätta	  algatamata	  Suur-‐
Jõe	  tn	  13	  kinnistu	  detailplaneeringu	  keskkonnamõju	  strateegiline	  hindamine	  ja	  kinnitada	  
planeeritava	  maa-‐ala	  asukohaskeem.	  


