Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 6. märtsi 2017 istungist
1. Ametisse kinnitamine
Pärnu Haldusteenuste juhatajaks kinnitati Riho Lääts alates 06. märtsist 2017.
2. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 27.02.2022 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande
peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku nimel
kõiki tehinguid ja toiminguid.
3. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 01.09.2017 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande
peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku nimel
kõiki tehinguid ja toiminguid.
4. Raha eraldamine reservfondist
Linnavalitsuse reservfondist eraldati 500 eurot OÜ-le Terve ja Tugev, noortele harrastussportlastele
suunatud spordiprojekti „SPA&SPORT CUP 2017“ võistluse korraldamise toetamiseks.
5. Linnavara võõrandamine
Otsustati võõrandada kirjalikul enampakkumisel sõiduauto SEAT IBIZA (registreerimismärk 057BFY,
tehasetähis VSSZZZ6JZCR031439, väljalaske aasta 2012)
- enampakkumise alghind 5 880 eurot
- enampakkumise tagatisraha 588 eurot.
6. Ehitusloa väljastamine. Kitse tn 15 üksikelamu püstitamine
Otsustati anda välja ehitusluba, Pärnus Kitse tn 15 (katastritunnus 62502:051:6580) kinnistule
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni
ja elektrivarustuse rajamisega.
7. Ehitusloa väljastamine. Telliskivi 4a üksikelamu
Otsustati anda välja ehitusluba, Pärnus Telliskivi tn 4a (katastritunnus 62501:001:0482) kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
8. Ehitamise alustamise lubamine. Cargobus OÜ ajutine pakiladu
Otsustati kanda ehitisregistrisse ehitusteatis Pärnus, Ringi tänav T2 (katastritunnus
62510:102:0004) kinnistule ajutise kontori ja pakilao püstitamiseks, kuni uue Pärnu bussijaama
valmimiseni.

9. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine Piiri tn 23
Otsustati lõpetada Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2006 korraldusega nr 177 “Piiri tn 23 kinnistu
detailplaneeringu algatamine” algatatud detailplaneeringu koostamise menetlus ja tunnistada
korraldus kehtetuks.
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata Merimetsa tn 121 (katastritunnus 62508:029:0004; kinnistu registriosa
nr 2512805) asuva kinnistu jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid,
ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed järgmiselt:
koha-aadress
Merimetsa tn 121
Laane tn 13

ehituskrundi number
361
1558

sihtotstarve
elamumaa – 100%
elamumaa – 100%.

11. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
Volikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala
detailplaneering.
12. Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Volikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneering.
13. Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks
otsustuskorras
Volikogu istungile suunati eelnõu seada Green Tread AS kasuks moodustatavale kinnistule Pärnu
linnas, Härma 11 ( katastritunnus 62501:001:0894, suurus suurusega 5401 m2, sihtotstarve 55%
tootmismaa, 45% ärimaa) otsustuskorras hoonestusõigus.
14. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 20.02.2014
otsuse nr 11"Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja
võõrandamsieks otsustuskorras" muutmine
Volikogu istungile suunati eelnõu anda nõusolek osaühingule Castor Group, Pärlimõisa tee
27 kinnistut koormava hoonestusõiguse (kinnistusraamatu registriosa nr 2905105)
võõrandamiseks osaühingule Aknakoda, tootmishoone rajamiseks plastiakende tootmiseks.
Tingimusel, et hoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik Pärnu linna ja hoonestaja vahel sõlmitud
võlaõiguslikud kokkulepped väljaarvatud OÜ Castor Group äriplaanist tulenevad kohustused.
15. Raske ja sügava puudega lastele osutatavate tugiteenuste kord
Volikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu raske ja sügava puudega lastele osutatavate
tugiteenuste kord.
16. Tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele
Volikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele.

17. Nõusoleku andmine osaühingule Trimtex Baltic hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
Otsustati anda nõusolek osaühingule Trimtex Baltic OÜ, Pärlimõisa tee 25 kinnistut koormava
hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga summas kuni 3 000 000 (kolm miljonit) eurot Nordea
Bank AB Eesti kasuks.

