
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 7. novembri istungist 
 
1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine 
Otsustati määrata 2016. aasta sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused seitsmes 
kategoorias. 
 
Aasta sotsiaaltöö tegija tiitli pälvis Sotsiaalkindlustusameti Pärnu piirkonna juhtumikorraldaja 
Linda Lillemaa , kellele määrati rahaline preemia summas 630 eurot. 
Aasta sotsiaaltöötaja nimetus omistati sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist Iris 
Ruudule.  
Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijaks nimetati Pärnu Lasteküla kasvataja Kai Spiegelberg. 
Aasta hooldustöötaja nimetus määrati Eakate Avahoolduskeskuse hooldustöötaja Salma 
Bergšteinile. 
Aasta vabatahtlikuks valiti MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse kogemusnõustaja Haini Ilonen. 
Aasta sotsiaalvaldkonna juhi tiitli pälvis Pärnu Lasteküla juhataja Ülle Männiste. 
Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartneriks valiti MTÜ Pärnu Horisont. 
 
2. Pärnu linna omandis olevate eluruumide muutmine tugiteenusega eluruumideks 
Otsustati tunnistatada Pärnu linna omandis olevad eluruumid aadressil Pärnu, Lai 17 krt 55-59 
ja 61-68 tugiteenusega eluruumiks. 
 
3. Riiklike peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine 
Otsustati peatada riiklike peretoetuste maksmine alaealise lapse eest lapse emale ja jätkata 
riiklike peretoetuste maksmist tegelikule hooldajale. 
 
4. Pärnu Linnavalitsuse 05.10.2015 korralduse nr 491 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni 
koosseisu kinnitamine" muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 05. oktoobri 2015 korraldusega nr 491 „Pärnu linna 
kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine“ kinnitatud komisjoni koosseisu. 
Komisjoni koosseisust arvati välja Bianka Touart ja komisjoni liikmeks määrati Tiit Kask, SA 
Pärnu Muuseum muuseumipedagoog ja SA Pärnumaa Turism nõukogu liige. 
 
5. Riigihanke korraldamine 
Otsustati korraldada Rüütli platsi ning ümbritsevate tänavate Ringi, Rüütli ja Aia tänavate 
ümberkujundamise projekteerimiseks avatud hankemenetlusega riigihange “Pärnu Rüütli platsi 
ja ümbritsevate tänavate ümberkujundamise projekteerimine“. 
 
6. Pärnu LV 08.11.2010 korralduse nr 529 muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 8. novembri 2010 korraldust nr 529 “Linnavara kasutusse 
andmine otsustuskorras”, asendades korralduse punktis 1 lepingu kestvus „alates 26. 
novembrist 2010 kuni 28. novembrini 2016“ ajavahemikuga „alates 26. novembrist 2010 kuni 
28. novembrini 2017“. 
 
7. Tasuta parkimislubade andmine/Pärnu Vesi 
Otsustati väljastada AS-le Pärnu Vesi tasuta parkimisload tähtajaga üks aasta mootorsõidukite 
registreerimisnumbritega 134BGP, 572BAP, 327BMP, 471BBE, 750BPN parkimiseks Pärnu linnas 
Vingi tn 13 piirnevatel tänavatel (s.o Lai tn ja Vingi tn).  
 
  



8. Ehitusloa väljastamine Kastani põik 14 üksikelamu püstitamiseks 
Otsustati välja anda ehitusluba Kastani põik 14 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise 
teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, 
sidevarustuse ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
9. Ehitamise alustamise lubamine. Pesa tn 2 varjualune  
Otsustati kanda ehitisregistrisse ehitusteatis Pärnus, Pesa tn 2 kinnistule ajutise istikute 
varjualuse püstitamiseks, tähtajaga kuni 31.10.2021.  
 
10. 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. 
 
11. Pärnu Linnavolikogu määrus “Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)” 
Volikogu istungile suunati määrus võtta vastu Pärnu linna 2016. aasta eelarve teine lisaeelarve 
ja muuta Pärnu Linnavolikogu 17. detsembri 2015 määruse nr 33 „Pärnu linna 2016. aasta 
eelarve“ § 1 lõike 1 punkte 1-4. 
 
12. Pärnu Linnavolikogu määrus “Pärnu linna 2017. aasta eelarve”  
Volikogu istungile suunati määrus kinnitada Pärnu linna 2017. aasta eelarve (I lugemine). 

13. Pärnu Linnavolikogu otsus “Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras” 
Volikogu istungile suunati eelnõu võõrandada kirjalikul enampakkumisel hoonestatud kinnistu 
asukohaga Papiniidu tn 50, Pärnu linn (kinnistusregistri registriosa nr 517405, katastritunnus 
62513:175:7710, pindala 8761 m², sihtotstarve ühiskondlike hoonete maa.) 
 
14. Pärmi Linnavolikogu otsus "Pärnu linna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega 
kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud elanike küsitluse tulemuste 
kinnitamine" 
Volikogu istungile suunati otsus kinnitada Pärnu linna haldusterritoriaalse korralduse 

muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud elanike küsitluse 

tulemused alljärgnevalt: 

- küsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 33 733 isikut 

- küsitluses osales 345 isikut 
- küsimusele “Kas toetate Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa 

valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?“ vastas „jah“ 161 isikut 
- küsimusele “Kas toetate Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa 

valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?“ vastas „ei“ 184 isikut 
- kehtetuks tunnistati 0 küsitluslehte. 

 
15. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati raha järgmiselt: 

- 730 eurot Pärnu Ülejõe Lasteaia küttesüsteemi tasakaalustamiseks 
- 800 eurot Autoralli Meistrivõistlustel esimese koha saavutanud  Kaur Motorsport 

rallivõistkonnas sõitvate võistlejate Egon Kaur ja Silver Simm premeerimiseks (Kaur 
Motorsport OÜ) 

- 450 eurot Tantsukool WAF Dance osalemise toetamiseks 25-27. novembril Leedus, 
Klaipedas toimuval rahvusvahelisel tantsuvõistlusel „Lithuanian Cup 2016“ (MTÜ Valik) 



 
16. Pärnu Aasta Tervisedendaja 2016 tunnustamine 
“Pärnu Aasta Terviseedendaja 2016” tiitel omistati Margo Märtsoole, kes on pühendunud 
rattaaktivist ning kelle soov on muuta Pärnu linnapilti, kus eelistatakse liiklemiseks jalgratast 
autole. Margo on korraldanud elanikele ja turistidele Pärnut tutvustavaid linnatuure jalgratastel 
ja asutanud Pärnu Rattarikkaks veebilehe. 2016 aastal on tema suurimaks ettevõtmiseks 
koostöös linnavalitsusega Pärnusse rajatud Eesti esimene asfaltkattega Pump Track. 
 
17. Oja tn 45 vaide tähtaja pikendamine 
Otsustati pikendada Oja tn 45 kinnistu omaniku Vellet Holding OÜ esitatud vaide läbivaatamise 
tähtaega kuni 30 päeva võrra. 
 
18. Pärnu Linnavolikogu otsus “Taotluse heakskiitmine” 
Volikogu istungile suunati eelnõu kiita heaks taotlus Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumile seoses Lelle-Pärnu raudtee lõigu rekonstrueerimiseks 
mõeldud summade ümbertõstmiseks Pärnu Lennujaama ja Via Baltica rekonstrueerimiseks. 
 
 


