
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 16. märtsi 2020 istungist 
 
1.Volituste andmine  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti täitma Pärnu linnavalitsuse 
esindajana kuni 06.03.2025 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. 
 
2. Volituste andmine  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti, sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja lastekaitsespetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajana kuni 05.03.2025 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja 
ülesandeid. 
 
3. Volituste andmine  
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste 
hoolekande peaspetsialisti, sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja lastekaitsespetsialisti täitma Pärnu 
linnavalitsuse esindajana kuni 05.03.2025 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja 
ülesandeid. 
 
4. Pärnu Linnavalitsuse 02.07.2018 korralduse nr 597 “Riigihankekomisjoni koosseisu kinnitamine“ 
muutmine    
Linnavalitsus muutis Pärnu linnavalitsuse 02.07.2018 korraldusega nr 597 kinnitatud riigihankekomisjoni 
koosseisu, arvates komisjoni koosseisust välja Siim Suursilla ja arvates komisjoni liikmeks abilinnapea 
Mart Järviku. 
 
5. Ametisse kinnitamine   
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Kunstide Maja direktori ametikohale Kristel Kallau, vabastades ta Pärnu 
Kunstikooli direktori ametikohalt seoses töölepingu korralise ülesütlemisega alates 16. märtsist 2020. 
 
6. Pärnu Linnavalitsuse 25. veebruari 2020 korralduse nr 126 "Huvihariduseks ja huvitegevuseks 
võistlemistoetuse eraldamine" muutmine   
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 25. veebruari 2020 korralduse nr 126 
„Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine“ punkt 1.11 
 
7. Sporditegevuse toetuse eraldamise muutmine   
Linnavalitsus muutis Pärnu Linnavalitsuse 17.02.2020 korraldust nr 98 „Sporditegevuse toetuse 
eraldamine“ järgmiselt: 
 
1.1. täiendada punkti 1 alapunktiga 1.21 ja sõnastada see järgmiselt: 

Jrk.nr Taotleja Eraldatav summa (eurodes) 

1.21. MTÜ Spordiklubi DO-JANG 4496 

Lugeda Pärnu linna 2020. aasta eelarvest treenerite tasustamise toetuse summaks kokku 336165 
 
1.2 muuta punkti 6 alapunkti 6.8 ja sõnastada see järgmiselt: 

Jrk.nr. Taotleja Üritus Summa 

6.8. MTÜ Pärnu Kurtide Spordiklubi Eero Pärnu linna lahtised MV 
Bowlingus, koroonas, discgolfis 

300 

LPärnu linna 2020. aasta eelarvest Pärnu meistrivõistluste korraldamise toetuse summaks 3300 
 
 
 



8. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Hõbe tn 4 nelja korteriga elamu püstitamine 
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Hõbe tn 4 kinnistule nelja 
korteriga elamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni, sidevarustuse, elektrivarustuse ja kaugkütte rajamisega. 
 
9. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Hõbe tn 4a nelja korteriga elamu püstitamine   
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Pärnu linnas Hõbe tn 4 kinnistule nelja 
korteriga elamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni, sidevarustuse, elektrivarustuse ja kaugkütte rajamisega. 
 
10. Pärnu linnas Kase tn 16 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine  
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Kase tn 16 asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Kase tn 14, ärimaa 50%, tootmismaa 50 %. 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Kase tn 16, ärimaa 50%, tootmismaa 50 %. 
 
11. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine   

1.1. Juhataja      1 
1.2. Välitööde juht     1 
1.3. Haldusspetsialist     1,5 
1.4. Parkimiskorraldaja    3 
1.5. Assistent-dokumendihaldur   1 
1.6. Kontori assistent    1 
1.7. Kalmistuvaht    7,5 
1.8. Koristaja     4,45 
1.9. Heakorratööline    24,6 
1.10. Paikuse töödejuhataja-heakorratööline 1 
1.11. Paadijuht     2,5 
1.12. Talvesadama kapten   1 
KOKKU       49,55 
 
12. Eluruumi üürile andmine  
Linnavalitsus otsustas anda viieks aastaks tasu eest üürile eluruumi üldpinnaga 41,55 m2, mis asub 
Pärnu linnas Rohu tn 58C. 
 
13. Pärnu Linnavalitsuse 27.01.2020 korralduse nr 45 muutmine 
Linnavalitsus muutis Pärnu Linnavalitsuse 27.01.2020 korralduse nr 45 „Enampakkumise nurjunuks 
tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine“ punkti nr 2 ja sõnastas selle ümber järgmiselt: 
„2. Korraldada uus enampakkumine Pärnu linnas Papiniidu 50 asuva kinnistu (registriosa nr 517405) 
võõrandamiseks Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2016. a otsuses nr 98 „Linnavara võõrandamine 
kirjaliku enampakkumise korras“  sätestatud tingimustel  (enampakkumise alghind 500 000 eurot).  
 
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Vambola tänav T5)   
Linnavalitsus otsustas võõrandada otsustuskorras Pärnu linnas Lehola tn 27 asuva kinnistu omanikule 
kinnistu Vambola tänav T5 osa pindalaga 210 m2 hinnaga 15 eurot ruutmeetri eest. 
Linnavalitsus volitas linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialisti – teenistuse  juhatajat 
allkirjastama kinnisasja Vambola tänav T5  piiride muutmiseks vajalikke avaldusi ja muid dokumente. 
 
 
 
 

Linnavalitsus kinnitas Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseis alates 01.01.2020 järgmiselt: 



15. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Triple Invest OÜ)   
Linnavalitsus otsustas anda alates 11. märtsist kuni 23. detsembrini 2020. a Triple Invest OÜ kasutusse 
osa Pärnu kesklinnas Hommiku tn 2a  paiknevast kinnistust ja osa Ringi tänav T1 paiknevast kinnistust 
kokku pindalaga ligikaudu 514 m2. Kasutamise üürimääraks on 514 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu). 
 
16. Moodustatavate kinnisasjade tasuta omandamine 
Linnavalitsus otsustas tasuta Pärnu linnale omandada Pärnu linnas, Audru alevikus Raksipõllu 
detailplaneeringu alal moodustatavad tee- ja tänavamaa kinnistud, millede sihtotstarve on 100% tee-ja 
tänava maa. 
 
 
 


