Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 17. septembri 2018 istungist
1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
Otsustati kehtestada sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord.
2. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 13.04.2022 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.
3. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 10.04.2022 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.
4. Pärnu Linnavalitsuse 15. jaanuari 2018 korralduse nr 29 „Pärnu linna 2018. aasta huvihariduse ja
huvitegevuse kava kinnitamine" muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 15. jaanuari 2018 korralduse nr 29 „Pärnu linna 2018. aasta
huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“.
5. Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
Kinnitati Pärnu linna hariduspreemiate määramise komisjoni koosseis.
Esimees:
- Pärnu Linnavalitsuse hariduse valdkonna abilinnapea;
Liikmed:
- Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja ;
- Pärnu Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;
- Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna haridusnõunik;
- Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna noorsoonõunik;
- Audru osavallakogu poolt nimetatud esindaja;
- Paikuse osavallakogu poolt nimetatud esindaja;
- Tõstamaa osavallakogu poolt nimetatud esindaja;
- Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees;
- Pärnu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühingu esimees;
- Pärnu Noortekogu esindaja.
6. Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolide õpilaspileti duplikaadi hinna kehtestamine
Otsustati kinnitada Pärnu linna munitsipaal üldhariduskoolides väljastatava õpilaspileti duplikaadi
hinnaks 4 eurot.
7. Spordiprojekti muudatus
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 22. jaanuar 2018 korralduse nr 57 „Spordiprojektide
toetuste eraldamine“ punkt 1 ala punkt 1.
8. SA Tõstama Mõis nõukogu liikmete nimetamine
Otsustati nimetada kaheks aastaks SA Tõstamaa Mõis nõukogu liikmeteks:
- Anu Randmaa;

- Urmas Reinfeldt;
- Karin Randmäe.
9. OÜ SuFe nõukogu liikmete nimetamine
Otsustati kutsuda tagasi OÜ SuFe nõukogu liige Janek Jaansoo ja nimetada viieks aastaks OÜ SuFe
nõukogu liikmeteks :
- Alo Tomson;
- Karin Randmäe;
- Anu Peterson.
10. SA Tõstamaa Hooldekodu nõukogu liimete nimetamine
Otsustati nimetada SA Tõstamaa Hooldekodu nõukogu liikmeteks viieks aastaks:
- Anu Peterson;
- Karin Randmäe;
- Tiiu Saar.
11. Linnapea välislähetus
Otsustati lähetada linnapea Romek Kosenkranius ajavahemikul 25.- 26. september 2018 Bialystokisse,
Poola Vabariik, et osaleda CPMR Baltic Sea Commissioni täitevkomitee koosolekul.
12. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elering AS kasuks
Otsustati anda nõusolek Pärnu linnas, Lemmetsa külas asuvatele munitsipaalomandisse antud
maaüksustele 1590118 Kiltre tee L2, pindala 4482 m 2, sihtotstarve transpordimaa ja 1590120 Laane tee
L2, pindala 5433 m 2, sihtotstarve transpordimaa, isikliku kasutusõiguse seadmisega Elering AS kasuks.
13. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
Otsustati anda nõusolek Pärnu linnas, Seliste külas asuvale munitsipaalomandis olevale kinnisasjale
8260307 Putiküla tee ( katastritunnus 82603:002:0146, pindala 0,5 ha, sihtotstarve transpordimaa)
Elektrilevi OÜ kasuks.
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ
kasuks
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu ning isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevale kinnisasjadele:
- 8260415 Rüssa tee asukohaga Pärnu linn, Kastna küla (kinnistusregistriosa nr 4800950, katastritunnus
82601:001:0146, pindala 859 m2, maakasutuse sihtotstarve – transpordimaa , isikliku kasutusõigusala
suurus 178 m2) 0,4 kV pingega maakaabelliini paigaldamiseks;
- 8260415 Rüssa tee Kastna küla ( katastritunnus 82602:003:0262, pindala 6080 m2, maakasutuse
sihtotstarve – transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 471 m2) 0,4 kV pingega maakaabelliini
paigaldamiseks.
15. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks linnale kuuluvatele kinnisasjadele
tehnorajatiste ehitamiseks ja talumiseks Elektrilevi OÜ kasuks
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele alljärgnevatele kinnisasjadele:
- Õli tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 7467350, katastritunnus 62501:001:0807, pindala 3156 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 59 m2) 0,4 kV pingega
maakaabelliini paigaldamiseks;

- Esplanaadi tänav T1 ( katastritunnus 62510:023:0003, pindala 4970 m2, maakasutuse sihtotstarve –
100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 9 m2) 0,4 kV pingega maakaabelliini ja elektrijaotusja liitumiskilbi paigaldamiseks;
- Lubja tänav T4 (kinnistusregistriosa nr 7102050, katastritunnus 62501:001:0602 , pindala 1838 m2
,maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 59 m2) 0,4 kV pingega
maakaabelliini ja elektriliitumiskilbi paigaldamiseks;
- Uus-Sauga tänav T6 (kinnistusregistriosa nr 6820250, katastritunnus 62501:001:0534 , pindala 2744 m2
,maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 6 m2) 0,4 kV pingega
maakaabelliini paigaldamiseks;
- Rõugu tänav T4 (kinnistusregistriosa nr 7269250, katastritunnus 62501:001:0078, pindala 3947 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 51m2) 0,4 kV pingega
maakaabelliini ja elektriliitumiskilbi paigaldamiseks;
- Paju park ( katastritunnus 62511:057:0004, pindala 2308 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%
üldkasutatavmaa , isikliku kasutusõigusala suurus 8 m2) 0,4 kV pingega maakaabelliini ja elektrijaotusliitumiskilbi paigaldamiseks;
- Kadri tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 7068650, katastritunnus 62501:001:0564, pindala 2088 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 18 m2) 0,4 kV pingega
maakaabelliini ja elektriliitumiskilbi paigaldamiseks.
16. Nõusoleku andmine kinnisasja Tallinna maantee T6 koormamiseks reaalservituudiga
Otsustati anda nõusolek kinnistu Tallinna maantee T6 (kinnistusregistriosa nr 2921605, katastritunnus
62507:039:0007, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa, pindala 3567 m²) koormamiseks
reaalservituudiga kinnistu asukohaga Tallinna maantee 59 (kinnistusregistriosa nr 385105, katastritunnus
62507:039: 2280, pindala 1178 m2, sihtotstarve elamumaa 75%, ärimaa 25%) kasuks alljärgnevatel
tingimustel:
- reaalservituudi ala suuruseks on 6,9 m2 (räästa ja trepimademe olemasolev üle ehitus);
- reaalservituut seatakse tasuta ja tähtajatult.
17. Nõusoleku andmine kinnisasja Savi tänav koormamiseks reaalservituudiga
Otsustati anda nõusolek kinnistu Savi tänav (kinnistusregistriosa nr 2742505, katastritunnus
62505:048:0004, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa, pindala 130565 m²) koormamiseks
reaalservituudiga kinnistu asukohaga Tikri tn 13 (kinnistusregistriosa nr 1761405, katastritunnus
62504:060: 2010, pindala 651 m2, sihtotstarve elamumaa) kasuks.
18. Tasuta parkimisloa andmine
Otsustati anda Tööinspektsioonile tasuta parkimisluba ametisõiduki registreerimisnumbriga 773 MLY
parkimiseks Keskväljaku parklas ja Vee tänaval Keskväljak 1 kõrval tähtajaga üks aasta alates parkimisloa
väljastamisest.
19. Ehitusloa väljastamine
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Telliskivi tn 4 (katastritunnus 62501:001:0481) kinnistule kahe
korteriga elamu püstitamiseks.
20. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata Pärnu linnas Pootsi külas asuva Nõmmiste (katastritunnus 82603:003:0019; kinnistu
registriosa nr 1672206) katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
- Pärnamaa, maatulundusmaa – 100%

- Nõmmiste, maatulundusmaa – 100%.
21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata Pärnu linnas Paikuse alevis asuva Paide mnt 41 (katastritunnus 56801:001:0592,
registriosa nr 886606) katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
- Pos 1 – Paide mnt 41, elamumaa– 100%
- Pos 2 – Paide mnt 41e, elamumaa– 100%.
22. Lindi küla Saeveski teenindusmaa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks
Otsustati määrata Saeveski maaüksuse ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 34749 m².
Nõustuti ostueesõiguse alusel maatüki erastamisega:
- asukoht Saeveski, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnu maakond;
- pindala 34749 m²;
- 1993.a maa maksustamishind 970 eurot;
- sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
23. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata Pärnu linnas Kõima külas asuva Audru metskond 52 (katastritunnus 15905:001:0305,
kinnisvararegistri objekti kood KV1214M1) katastriüksuste jagamisel uutele moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
- Kõima küla, Audru metskond 52, maatulundusmaa – 95% ja kaitsealune maa – 5%
- Kõima küla, Kivimäe kruusakarjäär, mäetööstusmaa – 100%
- Soomra küla, Kivimäe kruusakarjäär, mäetööstusmaa – 100%
24. Pärnu arengukava aastani 2035 kinnitamine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kinnitada Pärnu linna arengukava aastani 2035.
25. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023.
26. Paikuse Vallavolikogu 21.05.2007 määruse nr 12 "Soome sõprusvaldade stipendiumi kord"
kehtetuks tunnistamine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu tunnistada kehtetuks Paikuse Vallavolikogu 21.05.2007 määruse
nr 12 "Soome sõprusvaldade stipendiumi kord”.
27. Sporditegevuse toetamise kord
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada sporditegevuse toetamise kord.
28. Seljametsa Muuseumi ümberkorraldamine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu korraldada Seljametsa Muuseum ümber alates 01.11.2018
Seljametsa Rahvamajaks.
29. Seljametsa Rahvamaja põhimäärus
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Seljametsa Rahvamaja põhimäärus.
30. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu täpsustada Pärnu Linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 8
kehtestatud Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneeringu hoonestusskeemi

selliselt, et nihutada detailplaneeringuga Pärnu linnas, Kirsi tn 37 kinnistule määratud hoonestusala 10%
ulatuses vastavalt lisatud asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.
31. Pärnu linnas Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Pärnu linnas Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneering.
32. Pärnu Linnavolikogu määruse „Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse
nõuete kehtestamise ja hädaolukorra seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmise
delegeerimine“
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu “Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse
nõuete kehtestamise ja hädaolukorra seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmise
delegeerimine.”
33. Osaühing SuFe põhikirja uus redaktsioon
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kinnitada uues redaktsioonis OÜ SuFe põhikiri.
34. Audru vallavolikogu 14. septembri 2017 määruse nr 20 "Huvihariduse ja huvitegevuse kava
01.09.2017-31.12.2018" muutmine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu muuta Audru Vallavolikogu 14. septembri 2017 määrust nr 20
“Huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017-31.12.2018” ja kinnitada uues redaktsioonis.
35. Volikogu eelnõu „Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend“ , II lugemine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu „Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend,“ II lugemine.

