
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 12. juuni 2017 istungist 
 

1. Volituste andmine 
Volitati kuni 18.06.2022 sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja 
sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana 
sooritama tehinguid ja toiminguid piiratud teovõimega täisealise isiku nimel. 

2. Loomestipendiumite komisjoni koosseisu kinnitamine 
Otsustati kinnitada Pärnu linna loomestipendiumite komisjon järgmises koosseisus: 

Esimees Jane Mets - abilinnapea 

Liikmed Ela Tomson - Pärnu linnavalitsuse haridus- ja 

kultuuriosakonna osakonna juhataja asetäitja 

 Silja Kikerpill - Pärnu Mai Kooli direktor, linnavolikogu liige 

 Alar Raudoja - Pärnu Linnagalerii juhataja 

 Anu Mänd - Pärnu Linnaorkestri kontsertmeister 

 
 
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine 
Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajatele määrati 200 euro suurune preemia. 
- Pille-Riin Makilla                  Pärnu Ühisgümnaasium                                  200 eurot 
- Mark Kaaremäe                   Pärnu Ühisgümnaasium                                  200 eurot 
- Ingrid Kullam                        Pärnu Ühisgümnaasium                                  200 eurot 
- Annemari Naaris                  Pärnu Ühisgümnaasium                                  200 eurot 
- Karl-Erik Vohu                       Pärnu Ühisgümnaasium                                  200 eurot 
- Kelly Künnapas                      Pärnu Ühisgümnaasium                                  200 eurot 
- Madli Vatsfeldt                     Pärnu Ühisgümnaasium                                  200 eurot 
- Laura Laiv                             Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Anastassija Moskalets          Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Jenny Lotta Kuusk                 Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Lisette Viisut                         Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Anette Baum                         Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Sigrid Latt                             Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Sander Kangur                      Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Britt Haas                              Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Karmen Grigor                      Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Vladislav Fjodorov                Pärnu Koidula Gümnaasium                           200 eurot 
- Aleksandra Freimanis           Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium                200 eurot 
- Kristiina Grigorjeva              Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium                200 eurot 
- Sirje Sarv                               Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium                200 eurot 
- Tiina Vandrecht                    Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium                200 eurot 
- Elo Vent                                Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium      200 eurot 
- Gerdi Põldsam                      Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium      200 eurot 
- Eliise Priiman                        Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium      200 eurot 
- Kevin Post                             Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium      200 eurot 
- Egert-Marten Möller            Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium      200 eurot 
- Hendriico Merila                  Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium      200 eurot 



- Karin Allik                             Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium      200 eurot 
- Laura Teemägi                     Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium      200 eurot 
 
4. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist otsustati eraldada: 
- 500 eurot MTÜ Pärnu Jahtklubi premeerimiseks 2016. aastal jahtlaev Sugar 2 saavutatud 
tulemuste eest EM-l ja MM-l; 
- 2000 eurot MPEÕK Pärnu Suurmärter Jekateriina Kiriku tornide ja põhikatuse plekk-katete 
värvimise remonttööde toetamiseks; 
- 1400 eurot rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimustöö/teadustöö konkursil/võistlusel 
auhinnatud medali või diplomiga noorte premeerimiseks; 
- 100 eurot Paikuse maleseltsi „Caissa“ poolt korraldatava maleturniiril selguva parima Pärnu 
noormängija premeerimiseks. 
 
5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara 
hooldus- ja arendustööde tellimine” ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks 
ja edukaks tunnistamine 
Otsustati kvalifiteseerida ja tunnistada riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja 
arendustööde tellimine” hankemenetlusel edukaks ühispakkujate HEISI IT OÜ ja OÜ Tokee 
esitatud pakkumus, milles Agresso tarkvara korralise hoolduse ühe kalendrikuu maksumus 
on 990,00 € koos käibemaksuga. 
 
6. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Läänemere 
Kunstisadama hoonete ja rajatiste eelprojekti ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse 
põhiprojekti koostamine“ taotleja kvalifitseerimine ja taotleja kvalifitseerimata jätmine 
Otsustati kvalifitseerida riigihanke “Läänemere Kunstisadama hoonete ja rajatiste eelprojekti 
ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse põhiprojekti koostamine“ hankemenetlusel taotleja OÜ HG 
Arhitektuur, sest taotleja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus 
vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning jätta kvalifitseerimata 
arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ, sest taotleja ei vasta hanketeate osa  III punkti 2.3 
tehniline ja kutsealane pädevus alapunktides 1.3 ja 4.2 sätestatud nõuetele. 
 
7. Riigihanke korraldamine (Loode-Pärnu) 
Otsustati korraldada Loode-Pärnu tööstusala kinnistute heakorrastamiseks Lennuvälja tee 
äärsel alal avatud hankemenetlusega riigihange „Loode-Pärnu tööstusala kinnistute 
heakorrastamine Lennuvälja tee äärsel alal“. Riigihanke ja hankelepingu täitmise eest 
vastutavaks isikuks ning riigihankekomisjoni liikmeks määrati majandusosakonna ehituse 
spetsialist Rauno Lee. 

8. Linnavara võõrandamine otsustuskorras. 
Otsustati võõrandada otsustuskorras kinnistust Vesiroosi tänav T2 (kinnistusraamatu 
registriosa nr 2734105, katastritunnus 62511:156:0018, sihtotstarve 100% transpordimaa, 
pindala 942 m2) mõtteline osa suurusega ca 152 m2 osaühingule Teemantkõiked 
ostuhinnaga 15 eurot ühe ruutmeetri eest. 
 
9. Pärnu ühisgümnaasiumi toitlustusbloki tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 
Otsustati anda alates 15. augustist 2017 kuni 14. augustini 2019 P. Dussmann Eesti OÜ tasuta 



kasutusse Pärnus Kooli tn 13 asuvas koolihoone paiknevad toitlustusploki ruumid üldpinnaga 
277 m2 koos sisustuse ja inventariga. 
 
10. Eluruumi üürimist taotleva isiku arvelevõtmine ja eluruumi üürile andmine 
Otsustati võtta Pärnu linnalt eluruumi üürimist taotlev isik arvele ja anda tasu eest üürile 
eluruum asukohaga Pärnu linnas Rohu tn. 117 krt. 5, üldpinnaga  31,8 m2. 
 
11. Esplanaadi tn 30 garaaži ehitusluba 
Otsustati anda välja ehitusluba, Pärnus Esplanaadi tn 30 kinnistule garaaži püstitamiseks. 
 
12. Ehitusloa väljastamine. Terase tn 7 üksikelamu püstitamine 
Otsustati anda välja ehitusluba  Pärnus Terase tn 7 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos 
ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning elektrivarustuse 
rajamisega. 
 
13. J. V. Jannseni tn 7c maa ostueesõigusega erastamise lõpetamine 
Otsustati lõpetada J. V. Jannseni tn 7c maa ostueesõigusega erastamise menetlus. 

14. Koha-aadresside määramine 
Otsustati muuta Alevi kalmistu maaüksusel, millel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat 
hoonet, maaüksuse koha-aadress paralleelaadressiks ning määrata hoonetele koha-
aadressid järgmiselt: 
Alevi kalmistu (katastritunnus 62511:165:0001): 
-           uus maaüksuse koha-aadress Alevi kalmistu // Riia mnt 90a; 
-           kabel (ehitisregistrikood 103051333) unikaalaadress Riia mnt 90a/1; 
-           kabel (ehitisregistrikood 103051335) unikaalaadress Riia mnt 90a/2; 
-           kabel (ehitisregistrikood 103051334) unikaalaadress Riia mnt 90a/3; 
-           kabel (ehitisregistrikood 103051336) unikaalaadress Riia mnt 90a/4; 
-           kabel (ehitisregistrikood 103044459) unikaalaadress Riia mnt 90a/5. 
 
Kesklinna rand R2 maaüksusel, millel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet, 
maaüksuse koha-aadress paralleelaadressiks ning määrata hoonetele koha-aadressid 
järgmiselt: 
-           Kesklinna rand R2 (katastritunnus 62512:011:0001): 
-           uus maaüksuse koha-aadress Kesklinna rand // Ranna pst 11a; 
-           rannakiosk (ehitisregistrikood 120303276) unikaalaadress Ranna pst 11a/1; 
-           rannavõrkpalli väljaku olmehoone-kiosk (ehitisregistrikood 120637577) 
unikaalaadress Ranna pst 11a/2; 
-           Maxwave surfikeskuse hoone (ehitisregistrikood 120714281) unikaalaadress Ranna 
pst 11a/3. 

15. Hoonete koha-aadresside määramine 
Määrati Pärnu linnas asuvatele maaüksustele, millel paikneb mitu unikaalaadressi nõudvat 
hoonet, järgmised hoonete eristamiseks vajalikud lisandnumbrid: 

A. H. Tammsaare pst 39 (katastritunnus 62501:001:0020, kinnistu registriosa nr 111505) maaüksusel 
paiknevale hoonele: 
- inventari ladustamise, laste ja treenerite ruumid (ehitisregistrikood 120634159) unikaalaadress A. 



H. Tammsaare pst 39/3; 
 
Eha tn 2 (katastritunnus 62510:012:0005, kinnistu registriosa nr 2480205) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- sanatoorium (ehitisregistrikood 103013707) unikaalaadress Eha tn 2; 
- sööklahoone (ehitisregistrikood 103049024) unikaalaadress Eha tn 2/1; 
 
Esplanaadi tn 11 maaüksusel paiknevatele hoonetele: 
- 4-krt elamu (ehitisregistrikood 103015009) unikaalaadress Esplanaadi tn 11; 
- elamu (ehitisregistrikood 103015010) unikaalaadress Esplanaadi tn 11/1; 

Haapsalu mnt 37 (katastritunnus 62501:009:1820, kinnistu registriosa nr 596105) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
-  ärihoone (ehitisregistrikood 103028948) unikaalaadress Haapsalu mnt 37; 
-  taara vastuvõtupunkt (ehitisregistrikood 103028951) unikaalaadress Haapsalu mnt 37/1; 
 
J. V. Jannseni tn 3 (katastritunnus 62502:016:7190, kinnistu registriosa nr 526105) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- kauplus (ehitisregistrikood 120192360) unikaalaadress J. V. Jannseni tn 3; 
- ajutine taarapaviljon (ehitisregistrikood 120568781) unikaalaadress J. V. Jannseni tn 3/1; 

Kalda tn 2 (katastritunnus 62510:122:0200, kinnistu registriosa nr 354705) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- kontorihoone (ehitisregistrikood 103016176) unikaalaadress Kalda tn 2; 
- olmehoone (ehitisregistrikood 103016177) unikaalaadress Kalda tn 2/1; 

Kapteni tn 2 (katastritunnus 62510:002:0001, kinnistu registriosa nr 2858705-2858805) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 103014918) unikaalaadress Kapteni tn 2; 
- elamu (kuulub lammutamisele (ehitisregistrikood 103014919) unikaalaadress Kapteni tn 2/1; 

 Karjamaa tn 20a (katastritunnus 62511:051:7280, kinnistu registriosa nr 1506305) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 103010530) unikaalaadress Karjamaa tn 20a; 
- aiamaja 1 (ehitisregistrikood 120536354) unikaalaadress Karjamaa tn 20a/1; 
- aiamaja 2 (ehitisregistrikood 120536360) unikaalaadress Karjamaa tn 20a/2; 
- aiamaja 3 (ehitisregistrikood 120536362) unikaalaadress Karjamaa tn 20a/3; 
- aiamaja 4 (ehitisregistrikood 120536368) unikaalaadress Karjamaa tn 20a/4; 

Kooli tn 37 (katastritunnus 62501:001:0200, kinnistu registriosa nr 2503550-2504350) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- korterelamu (ehitisregistrikood 103013459) unikaalaadress Kooli tn 37; 
- kuur (ehitisregistrikood 103013462) unikaalaadress Kooli tn 37/1; 

Kuninga tn 25 (katastritunnus 62510:107:0005, kinnistu registriosa nr 2105) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- hotell (ehitisregistrikood 103041032) unikaalaadress Kuninga tn 25; 
- paviljon (ehitisregistrikood 103041035) unikaalaadress Kuninga tn 25/1; 

Kuu tn 3 (katastritunnus 62506:033:0820, kinnistu registriosa nr 42805) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 



- elamu (ehitisregistrikood 120573612) unikaalaadress Kuu tn 3; 
- elamu (ehitusluba laiendamiseks) (ehitisregistrikood 103041616) unikaalaadress Kuu tn 3/1; 
 
Lehola tn 69 (katastritunnus 62508:028:1340, kinnistu registriosa nr 439305) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 103030633) unikaalaadress Lehola tn 69; 
- müügipaviljon (ehitisregistrikood 120582597) unikaalaadress Lehola tn 69/1; 

Lille tn 2a (katastritunnus 62503:063:6340, kinnistu registriosa nr 2505) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- garaaž-töökoda (ehitisregistrikood 120286201) unikaalaadress Lille tn 2a; 
- valvurimaja (ehitisregistrikood 120267310) unikaalaadress Lille tn 2a/1; 

Lille tn 45 (katastritunnus 62507:058:5650, kinnistu registriosa nr 524205) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 103012099) unikaalaadress Lille tn 45; 
- müügipaviljon (ehitisregistrikood 103012101) unikaalaadress Lille tn 45/1; 

Merimetsa tn 66 (katastritunnus 62508:034:2330, kinnistu registriosa nr 893105) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 103009421) unikaalaadress Merimetsa tn 66; 
- kauplus-juuksur (ehitisregistrikood 103009422) unikaalaadress Merimetsa tn 66/1; 
 
Merimetsa tn 102 (katastritunnus 62508:030:7870, kinnistu registriosa nr 1284005) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu-saun-garaaž (ehitisregistrikood 103012345) unikaalaadress Merimetsa tn 102; 
-  elamu-garaaž (pooleliolev) (ehitisregistrikood 103029654) unikaalaadress Merimetsa tn 102/1; 

Nelgi tn 33 (katastritunnus 62504:060:0730, kinnistu registriosa nr 896605) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- aiamaja (uusehitis) (ehitisregistrikood 120192388) unikaalaadress Nelgi tn 33; 
- aiamaja (ehitisregistrikood 103033441) unikaalaadress Nelgi tn 33/1; 

Nelgi tn 38 (katastritunnus 62504:060:0750, kinnistu registriosa nr 771005) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 120788055) unikaalaadress Nelgi tn 38; 
- aiamaja (ehitisregistrikood 103028534) unikaalaadress Nelgi tn 38/1; 

Nurme tn 25 (katastritunnus 62502:019:5860, kinnistu registriosa nr 1276205) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 103010846) unikaalaadress Nurme tn 25; 
-  garaaž-kuur-saun-elamu (ehitisregistrikood 103010847) unikaalaadress Nurme tn 25/1; 

P. Kerese tn 2 (katastritunnus 62510:119:1240, kinnistu registriosa nr 142505-143105; 577405-
755605) maaüksusel paiknevatele hoonetele: 
- garaaž (ehitisregistrikood 103015423) unikaalaadress P. Kerese tn 2/2; 
- aiamaja (ehitisregistrikood 103015424) unikaalaadress P. Kerese tn 2/3; 

Pae tn 4 (katastritunnus 62514:170:0120, kinnistu registriosa nr 369005) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- kauplus-ladu (ehitisregistrikood 103016524) unikaalaadress Pae tn 4/1; 



- ärihoone (ehitisregistrikood 120728465) unikaalaadress Pae tn 4/2; 
- kauplus-ladu (ehitisregistrikood 103049159) unikaalaadress Pae tn 4/3; 
- ärihoone (ehitisregistrikood 103016526) unikaalaadress Pae tn 4/4; 

Papiniidu tn 19 (katastritunnus 62514:170:0005, kinnistu registriosa nr 433005) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
-  kauplus (ehitisregistrikood 120192500) unikaalaadress Papiniidu tn 19; 
- ajutine taarapaviljon (ehitisregistrikood 120568506) unikaalaadress Papiniidu tn 19/1; 

Raba tn 30 (katastritunnus 62504:062:0320, kinnistu registriosa nr 1150305) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- kontor-töökoda (ehitisregistrikood 103016938) unikaalaadress Raba tn 30; 
- kontor (ehitisregistrikood 103016940) unikaalaadress Raba tn 30/1; 

Reideni tn 3 (katastritunnus 62515:003:0007, kinnistu registriosa nr 1947105) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- ladu-töökoda (ehitisregistrikood 103013963) unikaalaadress Reideni tn 3/1; 
- kauplus-ladu (ehitisregistrikood 103013964) unikaalaadress Reideni tn 3/2; 

Ringi tn 26 (katastritunnus 62510:119:4130, kinnistu registriosa nr 1755905-1756505) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- korterelamu (ehitisregistrikood 103014604) unikaalaadress Ringi tn 26; 
- majandushoone (ehitisregistrikood 103014608) unikaalaadress Ringi tn 26/1; 

Savi tn 1 (katastritunnus 62503:068:0003, kinnistu registriosa nr 1250705) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- autosalong (ehitisregistrikood 120193077) unikaalaadress Savi tn 1; 
- autode müügisalong (ehitisregistrikood 120278695) unikaalaadress Savi tn 1/1; 

Suur-Jõe tn 50a (katastritunnus 62511:164:0031, kinnistu registriosa nr 2702405) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- sõudebaas (ehitisregistrikood 10316683) unikaalaadress Suur-Jõe tn 50a; 
- metallangaar (spordihoone) (ehitisregistrikood 10316684) unikaalaadress Suur-Jõe tn 50a/1; 

Suur-Posti tn 18 (katastritunnus 62511:071:0002, kinnistu registriosa nr 2102805) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- teenindushoone-kauplus (ehitisregistrikood 103040508) unikaalaadress Suur-Posti tn 18; 
- täiskasvanute päevakeskus (ehitisregistrikood 103040510) unikaalaadress Suur-Posti tn 18/1; 

Suvituse tn 14 (katastritunnus 62510:012:0006, kinnistu registriosa nr 2480205) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- sanatoorium (ehitisregistrikood 103013708) unikaalaadress Suvituse tn 14; 
- kauplus(ehitisregistrikood 103016776) unikaalaadress Suvituse tn 14/1; 

Tallinna mnt 54 (katastritunnus 62503:030:2710, kinnistu registriosa nr 976205) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 
- elamu (ehitisregistrikood 103039873) unikaalaadress Tallinna mnt 54; 
- kõrvalhoone (ehitisregistrikood 120534733) unikaalaadress Tallinna mnt 54/1; 

Toominga tn 9 (katastritunnus 62510:006:2630, kinnistu registriosa nr 62105) maaüksusel 
paiknevatele hoonetele: 



- elamu (ehitisregistrikood 103011482) unikaalaadress Toominga tn 9; 
- aiamaja (ehitisregistrikood 103011484) unikaalaadress Toominga tn 9/1; 
 
Vee tn 21 (katastritunnus 62511:119:2220, kinnistu registriosa nr 152105) maaüksusel paiknevatele 
hoonetele: 
- elamu-külalistemaja (ehitisregistrikood 103013485) unikaalaadress Vee tn 21; 
- kõrvalhoone (iluteenused) (ehitisregistrikood 120668045) unikaalaadress Vee tn 21/1. 

16. Paide maantee 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Otsustati kehtestada Paide maantee 7 kinnistu detailplaneering. 

17. Kinnistute valdusesse andmine 
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna valdusesse põhivarana järgmised 

kinnistud: 
- Järva tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0414, kinnistu registriosa number 7105750, 
pindala 2300 m², maksustamishind 4120 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Järva tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0419, kinnistu registriosa number 7222950, 
pindala 247 m², maksustamishind 440 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Järva tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0422, kinnistu registriosa number 7137050, 
pindala 1794 m², maksustamishind 3210 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Järva tänav T4 – katastritunnus 62501:001:0424, kinnistu registriosa number 7128850, 
pindala 1534 m², maksustamishind 2750 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Järva tänav T5 – katastritunnus 62501:001:0427, kinnistu registriosa number 7158250, 
pindala 255 m², maksustamishind 460 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Järva tänav T6 – katastritunnus 62501:001:0428, kinnistu registriosa number 7118050, 
pindala 1848 m², maksustamishind 3310 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Järva tänav T7– katastritunnus 62501:001:0432, kinnistu registriosa number 7116950, 
pindala 814 m², maksustamishind 1460 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Sauga-jõekalda tänav – katastritunnus 62501:001:0688, kinnistu registriosa number 
7095850, pindala 2574 m², maksustamishind 2960 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa 
(007; L); 
- Gildi tänav – katastritunnus 62501:001:0816, kinnistu registriosa number 7196750, pindala 
212 m², maksustamishind 2710 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L);  
- Astri tänav – katastritunnus 62501:001:0660, kinnistu registriosa number 7222250, pindala 
2163 m², maksustamishind 2490 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L);  
- Haava tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0347, kinnistu registriosa number 7275350, 
pindala 2193 m², maksustamishind 3930 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lembitu tänav T9 – katastritunnus 62501:001:0552, kinnistu registriosa number 7246950, 
pindala 522 m², maksustamishind 930 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; 
L);                                  
- Lille tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0640, kinnistu registriosa number 7158150, 
pindala 7044 m², maksustamishind 4510 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lille tänav T3 – katastritunnus 62501:001:0641, kinnistu registriosa number 7101550, 
pindala 6298 m², maksustamishind 7240 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lille tänav T4 – katastritunnus 62501:001:0645, kinnistu registriosa number 7136150, 
pindala 3486 m², maksustamishind 1040 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; 
L);                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                       



                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                        
- Lille tänav T5 – katastritunnus 6501:001:0647, kinnistu registriosa number 7223150, 
pindala 3963 m², maksustamishind 4560 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lille tänav T6 – katastritunnus 62501:001:0646, kinnistu registriosa number 7218550, 
pindala 3932 m², maksustamishind 4520 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lille tänav T7 – katastritunnus 62501:001:0654, kinnistu registriosa number 7111850, 
pindala 2459 m², maksustamishind 2830 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L);  
- Lille tänav T8 – katastritunnus 62501:001:0650, kinnistu registriosa number 7198950, 
pindala 3322 m², maksustamishind 3820 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
- Lille tänav T10 – katastritunnus 62501:001:0652, kinnistu registriosa number 7098750, 
pindala 535 m², maksustamishind 680 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 
 
18. Seisukoht eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele" 
Pärnu linnavalitsus ei toeta esitatud eelnõud. 
Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ei ole vaja muuta jäätmehoolduseeskirja, vaid on vaja 
järjepidevalt tegeleda teavitustööga. Regulaarne ja tõhus teavitustöö eeldab aga piisavat 
tööjõudu ning rahalisi vahendeid. 
 
19. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Keskraamatukogu 
Otsustati anda Pärnu Keskraamatukogule 10 parkimisluba (kuus parkimisluba alljärgnevate 
numbrimärkidega sõidukite parkimiseks ja neli registreerimisnumbrita parkimisluba) Pärnu 
Keskraamatukogu (Akadeemia 3, Pärnu) parklas parkimiseks tähtajaga 1 aasta alates 13. 
juunist 2017. 
 
20. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
Otsustati anda 3 suveperioodiks (01.05 -30.09 , 2017 aastal  01.07-30.09) taotluse esitanud 
eraisiku kasutusse kinnistute Pärnu jõgi L6 (kinnistusraamatu registriosa nr 2910205, 
katastritunnus 62520:001:0009, pindala 156356 m2, sihtotstarve veekogude maa) ja 
Vasakkalda kallasrada L8 (kinnistusraamatu registriosa nr 2814605, katastritunnus 
62511:164:0034, pindala 2291 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa ) osa suurusega 18 m2. 
Üürimäär suveperioodi eest on 117,00 eurot.  
 
21. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine (Suur-Jõekalda) 
Otsustati pikendada Pärnu Linnavalitsuse 02. mai 2017 korraldusele nr 220 ja selle alusel 
antud ehitusloale (lõigus Suur-Jõekalda 1 kuni Paremkalda kallasrada L7) esitatud vaide 
läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva. 
 
22. Riigihanke „Pärnus, Mai tn 3 koolihoone tehnosüsteemide rekonstrueerimine“ 
ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine 
Hankemenetlusel kvalifitseeriti ja tunnistati edukaks riigihanke “Pärnus, Mai tn 3 koolihoone 
tehnosüsteemide rekonstrueerimine” (reg.number 186982) ühispakkujate Pärnu REV Ehitus 
OÜ ja AS Pärnu REV esitatud pakkumus maksumusega 1 405 908,00 € koos käibemaksuga. 
 
23. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras. 
Otsustati anda 3 suveperioodiks (01.05 -30.09 , 2017 aastal 01.07 -30.09) Pilli Majad OÜ 



kasutusse kinnistute Pärnu jõgi L4 (kinnistusraamatu registriosa nr 2910205, katastritunnus 
62520:001:0007, pindala 221423 m2, sihtotstarve veekogude maa) ja Pilli tänav T1 
(kinnistusraamatu registriosa nr 2829405, katastritunnus 62511:156:0022 pindala 1594 m2, 
sihtotstarve transpordimaa) osa suurusega 68,4 m2 , üürimääraga 445.00 eurot suveperioodi 
eest. 
 
 
24. Riigihanke “Tammiste Hooldekodule, Pärnu Sotsiaalkeskusele ja Pärnu 
Toimetulekukoolile erivarustusega väikebusside rentimine“ pakkujate kvalifitseerimine, 
pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine 
Otsustati tunnistada riigihanke “Tammiste Hooldekodule, Pärnu Sotsiaalkeskusele ja Pärnu 
Toimetulekukoolile erivarustusega väikebusside rentimine“ (reg.number 186571) 
hankemenetlusel edukaks kõige madalama maksumusega pakkumused: 
Osa 1 - Silberauto Eesti AS (registrikood 10284932) esitatud pakkumus maksumusega 37 
199,52 koos käibemaksuga; 
Osa 2 - AS DNB Pank (registrikood 11315936) esitatud pakkumus maksumusega 43 399,48 
koos käibemaksuga; 
Osa 3 - Silberauto Eesti AS (registrikood 10284932) esitatud pakkumus maksumusega 59 
320,08 koos käibemaksuga. 
 


