
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 10. septembri 2018 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 06.07.2022 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehingud ja toimingud 
Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes. 

2. Pärnu linna arengukava aastani 2035 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine  
Otsustati mitte algatada Pärnu linna arengukava aastani 2035 keskkonnamõju strateegilist hindamist. 
 
3. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 13 kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse 
struktuuri ja teenistujate koosseisu kultuuri- ja sporditeenistuse osas järgmiselt: 
- nimetada kultuuri- ja sporditöö spetsialisti ametikoht ümber sporditöö peaspetsialisti ametikohaks; 
- nimetada kultuuritöö peaspetsialisti ametikoht ümber rahvakultuuri peaspetsialisti ametikohaks; 
- nimetada kultuuritöö toimetaja töökoht ümber kultuuritöö peaspetsialisti töökohaks. 
 
4. Eluruumide üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta:  
- 1 tuba üldpinnaga 25,2 m2  eluruumist asukohaga Pärnu linnas Lai tn 17; 
- 1 tuba üldpinnaga 13,2 m2 eluruumist asukohaga Pärnu linnas Liiva tn 8D; 
- 1 tuba üldpinnaga 30,9 m2 eluruumist asukohaga Pärnu linnas Lai tn 26.  
- eluruum üldpinnaga 34,5 m2 asukohaga Pärnu linnas Liiva tn 8D. 
 
5. Eluruumi üürile andmine  
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta eluruum asukohaga Pärnu linn, Audru vald, Lavassaare 
üldpinnaga 67,5 m2.  
  
6. Eluruumi üürile andmine  
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta eluruum asukohaga Pärnu linn,  Paikuse alev, Tiigi tn 
üldpinnaga 34,5 m2. 
 
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
Otsustati anda tähtajatult Baltic Doors OÜ kasutusse Pärnu linnas, Paikuse alevis, Pärnade pst 11 asuva 
Paikuse osavallakeskuse II korrusel paiknev ruum nr 9 üldpinnaga 55,8 m2.  
 
8. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Naaritsa tee 12, Kose-Jürna ja Kraavi 
kinnistutele 
Otsustati taotleda Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, 
Audru alevikus asuvatele kinnistutele: 
- Naaritsa tn 12 kinnistule - kinnistusregistriosa number 11575050, katastritunnus 62401:001:0204, 
sihtotstarve – tootmismaa, pindala 7,06 ha, isikliku kasutusõiguse ala suurus 487 m²; 
- Kose-Jürna kinnistule - kinnistusregistriosa number 2962250, katastritunnus 15904:003:0086, 
sihtotstarve – maatulundusmaa, pindala 3,2 ha, isikliku kasutusõiguse ala suurus 2306 m²; 
- Kraavi kinnistule - kinnistusregistriosa number 462750, katastritunnus 16001:001:0051, sihtotstarve – 
maatulundusmaa, pindala 2,11 ha, isikliku kasutusõiguse ala suurus 1370 m² .  
 



9. Ehitusloa väljastamine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas Papsaare külas, Tohvri tee 2b kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning 
elektrivarustuse rajamisega. 
 
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Suur-Sepa tn 8b asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid, ehituskrundi numbrid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
koha-aadress                                   ehituskrundi number                   sihtotstarve 
- Suur-Sepa tn 8b                                           1049                                      elamumaa – 100% 
- Suur-Sepa tn 8c                                            2434                                      elamumaa – 100%. 
 
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 39 (katastritunnus 62501:001:0020; 
kinnistu registriosa nr 111505) asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele 
koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  A. H. Tammsaare pst 39 (ehituskrundi nr 890), ühiskondlike ehitiste maa – 100% 
-  A. H. Tammsaare pst 37 (ehituskrundi nr 2435), ärimaa – 100% 
- klubihoone (ehitisregistrikood 103017220) hoone koha-aadressiks A. H. Tammsaare pst 37/1 (senine 
aadress A. H. Tammsaare pst 39/1). 
 
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Värati külas asuva Kadaka-Kuru (katastritunnus 82602:004:0292; kinnistu 
registriosa nr 626106) katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Kadaka-Kuru, maatulundusmaa – 100% 
-  Kullerkupu, maatulundusmaa – 100% 
-  Nurmenuku, maatulundusmaa – 100% 
 
13. Koha-aadressi muutmine 
Otsustati muuta katastriüksuse koha-aadress järgmiselt: 
senine koha-aadress                    uus koha-aadress                           katastritunnus 
Aida                                                      Aidapõllu                                            15905:004:0403 
 
14. Kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Otsustati kehtestada Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneering.  
 
15. Vaide lahendamine 
Otsustati jätta 06.08.2018 esitatud vaie Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 04.07.2018 
ettekirjutus-hoiatuse nr 8-19/10647-2 kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata. 
 
16. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldate 400 eurot Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsile 16.09.2018 Turu 
linna päevadel osalemise toetamiseks. 
 
17. Pärnu Spordikooli spordihalli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine 
Otsustati anda spordihalli ruumid MTÜ Korvpalliklubi Pärnu kasutusse rahvusvahelise seenioride 
korvpalliturniiri SunSet Cup korraldamiseks hinnaga 512 eurot, mis on 50% hinnakirjajärgsest hinnast. 


