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Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 13. juuni istungist 

 

1. Pärnu Mai Kooli arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine 

Kinnitati Pärnu Mai Kooli arengukava aastateks 2016-2019. 

 

2. Tasuta parkimislubade andmine 

Pärnu Haldusteenused väljastavad Pärnu Keskraamatukogule 10 tasuta parkimisluba üheks 

aastaks Akadeemia tn 3 parklas parkimiseks. 

  

3. Tasuta parkimisloa andmine 

Pärnu Haldusteenused väljastavad Kihnu Vallavalitsusele Pärnu linna tasulisel parkimisalal 

parkimiseks tasuta parkimisluba kehtivusega üks aasta ühele mootorsõidukile. 

 

4. Moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse 

sihtotstarbe määramine 

Uutele moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid, pindalad ja maakasutuse 

sihtotstarbed järgmiselt: 

- Ankru tn 1y, pindala 136 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 

- Kase tänav T4 pindala 1709 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa (007; 

L); 

- Liblika tn 10, pindala 1812 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa (001; E); 

- Liblika tn 10b, pindala 1596 m², maakasutuse sihtotstarve 100% üldkasutatav maa 

(017; Üm); 

- Liblika tn 10c, pindala 1637 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa (001; E); 

- Mündi tn 2y, pindala 30 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 

- Nelgi tänav T2, pindala 315 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa (007; 

L); 

- Papli tn 52a, pindala 80 m², maakasutuse sihtotstarve 100% üldkasutatav maa (017; 

Üm); 

- Pirni tn 31, pindala 5468 m², maakasutuse sihtotstarve 100% üldkasutatav maa (017; 

Üm); 

- Pirni tänav T6, pindala 4615 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa (007; 

L); 
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- Pirni tänav T7, pindala 546 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa (007; 

L); 

- Raba tn 35y, pindala 70 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L); 

- Rohu tn 96y, pindala 41 m², maakasutuse sihtotstarve 100% üldkasutatav maa (017; 

Üm); 

- Rohu tn 126a, pindala 1011 m², maakasutuse sihtotstarve 100% üldkasutatav maa 

(017; Üm); 

- Rohu tn 130, pindala 1957 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa (001; E); 

- Rohu tn 132, pindala 1988 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa (001; E); 

- Rohu tänav T22, pindala 1329 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa 

(007; L); 

- Suur-Jõe tn 27, pindala 2104 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa (001; E); 

- Tähe tn 7, pindala 9165 m², maakasutuse sihtotstarve 100% üldkasutatav maa (017; 

Üm); 

- Tähe tn 9, pindala 6827 m², maakasutuse sihtotstarve 100% üldkasutatav maa (017; 

Üm); 

- Tähe tn 14a, pindala 8998 m², maakasutuse sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste 

maa (016; Üh); 

- Vana-Sauga tn 35y, pindala 51 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa 

(007; L); 

- Väike-Posti tänav T8, pindala 419 m², maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa 

(007; L); 

 

5. Suur-Jõe tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja 

ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Pärnu linna omandis oleval tänaval moodustatavale katastriüksusele määrati koha-aadress, 

sihtotstarve ja ehitiste (tee koosseisu kuuluvad liiklemiseks kasutatavad ja liiklemist 

reguleerivad rajatised) teenindamiseks vajalik maa järgmiselt: 

- Suur-Jõe tänav T19, ehituskrundi nr 2400, pindala – 2183 m², sh rajatiste alune pind 

1777 m², sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100%, maa maksustamishind – 5590 

eurot. 
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6. Papiniidu tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja 

ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Pärnu linna omandis oleval tänaval moodustatavale katastriüksusele määrati koha-aadress, 

sihtotstarve ja ehitiste (tee koosseisu kuuluvad liiklemiseks kasutatavad ja liiklemist 

reguleerivad rajatised) teenindamiseks vajalik maa järgmiselt: 

- Papiniidu tänav T17, ehituskrundi nr 2401, pindala – 3472 m², sh rajatiste alune pind 

2451 m², sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100%, maa maksustamishind – 8890 

eurot. 

 

7. Voorimehe tn 5b moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja 

ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Moodustatavale katastriüksusele määrati koha-aadressiks Voorimehe tn 5b ja seal asuva 

töökoja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1168 m² ning maakasutuse sihtotstarbeks 

100% tootmismaa (003; T). 

 

8. Riia mnt 68a moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise 

teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Moodustatavale katastriüksusele määrati koha-aadressiks Riia mnt 68a ja seal asuva alajaama 

teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 41 m² ning maakasutuse sihtotstarbeks 

100% tootmismaa (003; T). 

 

9. Kulla tn 12b moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise 

teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Moodustatavale katastriüksusele määrati koha-aadressiks Kulla tn 12b ja seal asuva 

pumbamaja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 154 m² ning maakasutuse sihtotstarbeks 

100% tootmismaa (003; T). 

 

10. Jalaka tn 6c moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise 

teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Moodustatavale katastriüksusele määrati koha-aadressiks Jalaka tn 6c ja seal asuva garaaži 

teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 80 m² ning maakasutuse sihtotstarbeks 

100% elamumaa (001; E). 
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11. Raha eraldamine reservfondist 

Linnavalitsuse reservfondist eraldati majandusosakonnale 19 170 eurot tulenevalt tsiviilasja 

nr 2-11-47820 lahendist aktsiaseltsi Taastusravikeskus Sõprus alandatud aktsiahinna vahe 

tasumiseks. 

 

12. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine 

Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajatele määrati 200 euro suurune preemia. Preemia said 

Siim Erik Akermann ja Ketlin Saar Pärnu Ühisgümnaasiumist, Nora Küüts ja Susanna Rein 

Pärnu Koidula Gümnaasiumist ning Anneliis Rea, Kristel Ild, Helena Kuuse, Ida Maria 

Orula, Annika Sarapuu, Helo Liis Soodla, Mihkel Talmar ja Johanna Toodu Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasiumist. 

 

13. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine 

Pärnus Ranna pst 2 asuvas Rannastaadioni hoones paiknevate 91,7 m2  üldpinnaga 

toitlustusettevõtte ruumide ja nende juurde kuuluva ligikaudu 170 m2  pinnaga terrassi 

kasutusse andmiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumisel tunnistati parimaks Raio 

Piiroja, Tarmo Luksi ja Raido Raudnageli pakkumine. Kokku esitati kolm pakkumist. 

 

Pärnu Spordikooli direktor sõlmib pakkujate osalusel moodustatud äriühinguga üürilepingu 

viieks aastaks. Üürimäär 1. septembrist kuni 30. aprillini on 450 eurot kuus ja 1. maist kuni 

31. augustini 1200 eurot kuus (üürimäärad ei sisalda käibemaksu). 

 


