
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 7. oktoobri 2019 istungist 
 
1. Terviseprojekti toetus/eelnõu 
Linnavalitsus otsustas eraldada toetust järgmistele terviseprojektidele: 
 

 Toetuse saaja Projekt 
Toetuse 

summa  

1.1 Discgolfiklubi Hole-In-One Rääma discgolfi pargi uuendamine 1000 eurot 

1.2 MTÜ Pärnu Y-klubi Tervis tuleb tegutsedes 350 eurot 

 
 
2. Pärnu haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine 
Linnavalitsus kutsus tagasi SA Pärnu Haigla nõukogu liikme Varje Tipi ja nimetas SA Pärnu Haigla 
nõukogu liikmeks Kätlin Joala. 
 
3. Pärnu Linnavalitsuse 21. jaanuari 2019 korralduse nr 44 „Pärnu linna eelarvest 
erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse 
kinnitamine“ muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 21. jaanuari 2019 korralduse nr 44 „Pärnu linna 
eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse 
kinnitamine“ punkti 4 ja sõnastas selle järgmiselt: 
„ 4. Baasmäärana mõistetakse statistikaameti piirkondlikus portaalis avaldatud Pärnu linna 
palgatöötaja kuu keskmist brutotulu.“ 
Muutus jõustub 1. jaanuarist 2020. 
 
4. Kultuuri aastapreemiate määramise komisjon 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna kultuuri aastapreemiate määramise komisjoni: 

Esimees:   vastava valdkonna  abilinnapea 

Liikmed:    

Pärnu linnavalitsuse kultuuri ja sporditeenistuse juhataja 

Anu Jürisson               - ajalehe Pärnu Postimees kultuuritoimetuse kultuuritoimetaja 

Valter Parve                - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž sotsiaaltöö lektor 

Marika Pärk                - SA Eesti Kontsert Pärnu Kontserdimaja direktor 

Ille Rohtlaan               - Pärnu Koidula Gümnaasiumi õppejuht, teatrikriitik 

Kristel Kallau               - Pärnu Kunstikooli direktor 

 
Komisjoni volitused kehtivad kaks aastat.  
 
5. Spordiprojektide toetuste eraldamise muutmise eelnõu 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 21. jaanuari 2019 korralduse nr 29 
„Spordiprojektide toetuse eraldamine“ punktid 1.31 ja 1.47.  
 
6. Preemia maksmine 
Linnavalitsus otsustas määrata preemia rahvusvahelisel tiitlivõistlusel medalikoha saavutamise 
eest järgmiselt:  
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700 eurot MTÜ Pärnu Agility Marta Miili premeerimiseks koeraspordi agility 
maailmameistrivõistlustel II koha saavutamise eest.  
 
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Riia mnt 147 kauplus 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Pärnu linnas, Riia mnt 147 
kinnistule kaupluse püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku 
sademeveekanalisatsiooni, elektrivarustuse ja sidevarustuse rajamisega. 
 
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Pärlimõisa tee 13 tootmishoone 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Pärnu linnas, Pärlimõisa tee 
13 kinnistule tootmishoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku drenaaži ja 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Pohla tn 2a 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Pärnu linnas, Pohla tn 2a 
kinnistule elamu püstitamiseks koos elamu teenindamiseks vajaliku veetorustiku, 
reoveekanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
10. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Sääse tn 2 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Pärnu linnas, Sääse tn 2 
kinnistule abihoone püstitamiseks. 
 
11. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Rukkilille tn 2 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Pärnu linnas, Paikuse alevis, 
Rukkilille tn 2 kinnistule rasketehnika remonditöökoja püstitamiseks. 
 
12. Papsaare külas Pajuvälja ja Lehtmetsa detailplaneeringu koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Pärnu linnas Papsaare külas Pajuvälja ja Lehtmetsa detailplaneeringu 

koostamise. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on maa-ala ümberkruntimine üheksaks 

elamumaa maakasutuse juhtotstarbega krundiks, selgitada välja kruntidele sobivaim 

hoonestusala ja ehitusõigus üksikelamutele, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud 

tingimused ning kallasrajale juurdepääsu-, paadikanali rajamise-, haljastus-, parkimis-, 

juurdepääsu-, tehnorajatistega liitumise ja üleujutusohu leevendusmeetmete lahendus. 

Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohasena.  
 

13. Pärnu linn, Nelgi tn 40 ja Sireli tn 8 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas, Pärnu linn Nelgi tn 40 asuva katastriüksuse ja Sireli tn 8 
asuva katastriüksuse piiride muutmisega uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1.  Pärnu linn, Pärnu linn, Nelgi tn 40, elamumaa – 100%. 
2.  Pärnu linn, Pärnu linn, Sireli tn 8, elamumaa – 100%. 
 
14. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks 
Linnavalitsus nõustus seadma sundvalduse aktsiaseltsi Telia Eesti AS kasuks sideehitiste 
rajamiseks ja talumiseks järgmistele Pärnu linnas asuvatele kinnistutele: 
1.1 Kirsi tänav T10 (kinnistusraamatu registriosa  number 804050, katastritunnus 
62501:001:0127) sundvalduse ala 29 m2 , lisa 1; 
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1.2 Pähkli tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa  number 2746105, katastritunnus 
62504:060:0066), sundvalduse ala 520 m2 , lisa 2; 
1.3  Kreegi tänav T4 (kinnistusraamatu registriosa  number 2747005, katastritunnus 
62504:060:0063), sundvalduse ala 400 m2 , lisa 3; 
1.4 Tikri tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa  number 2746005, katastritunnus 
62504:060:0067), sundvalduse ala 521 m2 , lisa 4; 
1.5 Mureli tänav T4 (kinnistusraamatu registriosa  number 2747205, katastritunnus 
62504:060:0071), sundvalduse ala 430 m2, lisa 5; 
1.6 Kirsi tänav T9 (kinnistusraamatu registriosa  number 300850, katastritunnus 
62501:001:0126), sundvalduse ala 430 m2, lisa 6; 
1.7 Kreegi tänav T3 (kinnistusraamatu registriosa  number 2747005, katastritunnus 
62504:060:0064), sundvalduse ala 102 m2 , lisa 7; 
1.8 Kreegi tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa  number 2747005, katastritunnus 
62504:060:0065), sundvalduse ala 155 m2, lisa 8; 
1.9 Nelgi tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa  number 2748005, katastritunnus 
62504:060:0062), sundvalduse ala 1574 m2 , lisa 9; 
1.10 Mureli tänav T3 (kinnistusraamatu registriosa  number 2747205, katastritunnus 
62504:060:0061) sundvalduse ala 128 m2 , lisa 10; 
1.11 Kibuvitsa tänav T3 (kinnistusraamatu registriosa  number 2374450, katastritunnus 
62501:001:0185), sundvalduse ala 9 m2 , lisa 11; 
1.12 Kreegi tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa  number 2747005, katastritunnus 
62504:060:0075), sundvalduse ala 197 m2 , lisa 12; 
1.13 Nelgi tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa  number 12042350, katastritunnus 
62401:001:0234), sundvalduse ala 197 m2 , lisa 13; 
1.14 Karikakra tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa  number 2748605, katastritunnus 
62504:060:0068), sundvalduse ala 1403 m2 , lisa 14; 
1.15 Kibuvitsa tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa  number 2528050, katastritunnus 
62501:001:0233), sundvalduse ala 1220 m2 , lisa 15; 
1.16 Raba tänav T8 (kinnistusraamatu registriosa  number 2874605, katastritunnus 
62504:060:0079), sundvalduse ala 197 m2 , lisa 16; 
1.17 Mureli tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa  number 2747205, katastritunnus 
62504:060:0061) sundvalduse ala 143 m2 , lisa 17 
1.18 Raba tänav T7 (kinnistusraamatu registriosa  number 2902705, katastritunnus 
62504:060:0082), sundvalduse ala 50 m2 , lisa 18; 
1.19 Karikakra tn 28a (kinnistusraamatu registriosa  number 2681505, katastritunnus 
62504:060:0056), sundvalduse ala 76 m2 , lisa 19; 
1.20 Mureli tänav T2 (kinnistusraamatu registriosa  number 2747205, katastritunnus 
62504:060:0059), sundvalduse ala 234 m2 , lisa 20; 
1.21 Sõstra tänav T1 (katastritunnus 62504:060:0077), sundvalduse ala 310 m2, lisa 21; 
1.21 Mündi tänav T2 (katastritunnus 62504:060:0076), sundvalduse ala 1164 m2, lisa 22; 
1.22 Sireli tänav T1 (katastritunnus 62504:060:0074), sundvalduse ala 213 m2, lisa 23;  
1.23 Sireli tänav T2 (katastritunnus 62504:060:0073), sundvalduse ala 137 m2, lisa 24; 
1.22 Sireli tänav T3 (katastritunnus 62504:060:0072), sundvalduse ala 121 m2, lisa 25; 
 
 
 



15. Nõusoleku andmine kinnisasja Suur-Jõe tn 57 koormava hoonestusõiguse koormamiseks 
ostueesõigusega 
Linnavalitsus andis nõusoleku Pärnu linna omandis oleva Suur-Jõe tn 57 kinnisasja koormava 
hoonestusõiguse ostueesõigusega koormamiseks Selver AS kasuks. 

16. Pärnu linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 368 „Tasuta parkimislubade andmine“ 
muutmine 
Linnavalitsus otsustas asendada Pärnu linnavalitsuse 27. mai 2019 korralduse nr 368 „Tasuta 
parkimislubade andmine“ punkti 1 ja asendas sõna „23 (kakskümmend kolm)“ sõnaga „26 
(kakskümmend kuus)“. 
 
17. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse taotlemine Eesti vabariigile kuuluvale 
kinnisasjale Teeveere tn 23 
Linnavalitsus otsustas taotleda Paikuse alevis asuva kergliiklustee tänavavalgustuse rajamiseks 
Pärnu linna kasuks tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse seadmise Paikuse alevis asuvale 
kinnisasjale Teeveere tn 23 (kinnistu registriosa number 2620406, katastritunnus 
56801:001:1180, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9719, sihtotstarve – riigikaitsemaa, 
pindala 18 688 m 2 , isikliku kasutusõiguse ala suurus 7,5 m2).  
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