
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 17. detsembri 2018 istungist 
 
1. Pärnu Spordikooli spordihalli ja Pärnu Mai Kooli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine 
Otsustati anda spordihalli ruumid MTÜ Eesti Koolispordi Liidu kasutusse 3. – 4. jaanuaril 2019 
haridustöötajate võrkpallivõistluse korraldamiseks hinnaga 1299 eurot, mis on 30% soodustus hinnakirja 
järgsest hinnast 1856 eurot. 
Lisaks anti 3.- 4. jaanuaril 2019 Pärnu Mai Kooli 13 klassiruumi MTÜ Eesti Koolispordi Liidu kasutusse 
haridustöötajate võrkpallivõistluses osalejate majutamiseks hinnaga 868 eurot, mis on 30% soodustus 
hinnakirja järgsest hinnast 1240 eurot. 
 
2. Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korralduse nr 290 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" 
muutmine 
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 26.03. 2018 korralduse nr 290 „Kultuuriprojektidele 
toetuste eraldamine“ punktid 1.18 ja 1.65. 

3. Pärnu Linnavalitsuse 27. august 2018 korralduse nr 716 „Hajaasustuse programmi projektide 
rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine  
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 27. august 2018 korralduse nr 716 „Hajaasustuse 

programmi projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ punkt 1.1.  

 
4. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel  
Otsustati korraldada eelläbirääkimistega pakkumine linnavara kasutusse andmiseks.  
Kasutusse antakse Pärnu linnas Vee 2 asuvas hoones paiknevad ruumid üldpinnaga 383,9 m2  
- alghind – kasutustasu 430 eurot kuus;  
- tagatisraha – 100 eurot; 
- eelistatud on lepingu eseme kasutamine lastele ja noortele suunatud tegevuseks. 
Kasutuslepingu kestvus kuni 5 aastat. 
 
Eelläbirääkimiste pidamiseks moodustati komisjon koosseisus:  
Komisjoni esimees:   
Karmo Näkk -    Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist- juhataja 
Komisjoni liikmed:   
Kadri Tekko -        Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse linnavara peaspetsialist, 
Karin Pärmann -  Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse linnavara peaspetsialist. 
 
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
Otsustati anda alates 01. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2023 otsustuskorras AS Ottender & 
Valgmäe kasutusse Pärnu linnas Tallinna mnt 1 asuvas hoones paiknevad äriruumid üldpinnaga 807,1 
m2, millest 273 m2 paikneb hoone. 

6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras  
Otsustati anda alates 24. detsembrist 2018 kuni 23. detsembrini 2023 Politsei- ja Piirivalveameti 
kasutusse Pärnu linnas Audru alevikus Pärna allee 7 asuvas Audru osavallakeskuse hoones paiknevad 
ruumid üldpinnaga 61,8 m2. 

7. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kergliiklustee ehitamiseks Paikuse 
alevis ja Silla külas ja vara omandamine 
Otsustati taotleda Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, 
Paikuse alevis asuvatele kinnisasjadele : 
- Jõekalda tee 2A (kinnistusregistriosa number 2544206, katastritunnus 56801:004:0182, sihtotstarve 
elamumaa, pindala 4663 m2, isikliku kasutusõigusala suurus 111 m²); 



- Kasemaa  ( kinnistusregistriosa number 4024906, katastritunnus 56801:001:0998, sihtotstarve 
maatulundusmaa, pindala 3481 m², isikliku kasutusõigusala suurus 50 m²); 
- Kodara III (kinnistusregistriosa number 2932706, katastritunnus 56801:004:0527, sihtotstarve 
maatulundusmaa, pindala 17885 m², isikliku kasutusõigusala  suurus 59 m²); 
- Kodara põik 16 ( kinnistusregistriosa number 3269206, katastritunnus 56801:004:0579, sihtotstarve 
elamumaa, pindala 1923 m2, isikliku kasutusõigusala suurus15 m²); 
Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Silla külas asuvatele kinnisasjadele: 
- Mustika tn 1( kinnistusregistriosa number 3836906, katastritunnus 56801:001:0991, sihtotstarve 
elamumaa, pindala 2001 m2, isikliku kasutusõigusala suurus 26 m²); 
- Jõekalda tee 46 (kinnistusregistriosa number 219006, katastritunnus 56801:004:0353, 
sihtotstarve  elamumaa, pindala 7634 m2, isikliku kasutusõigusala suurus 487  m²).  

8. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule Papsaare põik  
Otsustati taotleda Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, 
Papsaare külas  asuvale kinnisasjale Papsaare põik (kinnistusregistriosa number 2757406, katastritunnus 
15904:003:1046, sihtotstarve – transpordimaa, pindala 668m², isikliku kasutusõigusala suurus 668 m². 
 
9. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnisasjale Kase tn 13  
Otsustati taotleda Pärnu linna kasuks avalikes huvides isikliku kasutusõiguse seadmist aktsiaseltsile 
Trigon Propety Development kuuluvale kinnisasjale Kase tn 13 (kinnistusregistriosa nr 7249750, 
katastritunnus 62501:001:0860, pindala 5358 m², sihtotstarve ärimaa 50%,tootmismaa 50%) 
alljärgnevatel tingimustel:  
-  isikliku kasutusõigusala suuruseks on 1 m2 . Isikliku kasutusõiguse ala tähistatud asendiplaanil „ 
Elektrilevi OÜ poolt paigaldatav 0,4 kV liitumiskilp“;   
- õigustatud isikul on õigus paigaldada isikliku kasutusõigusalale  tänavavalgustuse liitumiseks 
liitumiskilp, teostada liitumiskilbi hoolus- ja remonditöid ööpäevaringselt aasta läbi; 
- isiklik kasutusõigus on üleantav; 
- isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult ja tasuta. 
 
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ 
kasuks. 
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse 
seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele: 
- Esplanaadi  tänav  T4  ( katastritunnus 62510:016:0009, pindala 4844 m2, maakasutuse sihtotstarve – 
100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 44 m2) madalpinge elektrimaakaabelliini (21 
meetrit, kaks kaablit ühes kaevises) ja elektriliitumiskilbi paigaldamiseks; 
- Turba  tänav  T3  (kinnistusregistriosa nr 7422650, katastritunnus 62501:001:0651, pindala 16204 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 1516 m2) madal-ja 
keskpinge elektrimaakaabelliini olemasolevate talumiseks ja uute paigaldamiseks; 
- Turba tänav  T4  (kinnistusregistriosa nr 7473050, katastritunnus 62501:001:0653, pindala 9995 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 497 m2) keskpinge 
elektrimaakaabelliini olemasolevate talumiseks ja uute paigaldamiseks; 
- Tuule tänav T2   (kinnistusregistriosa nr 7299450, katastritunnus 62501:001:0657, pindala 5870 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , kasutusala 535 m 2 );keskpinge elektrimaakaabelliini 
olemasolevate talumiseks ja uute paigaldamiseks; 
- Tuisu tänav    (kinnistusregistriosa nr 7395250, katastritunnus 62501:001:0879, pindala 23495 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 170 m2) keskpinge 
elektrimaakaabelliini olemasolevate talumiseks ja uute paigaldamiseks; 
- Tuule tänav  T1  (kinnistusregistriosa nr 7266650, katastritunnus 62501:001:0653, pindala 1299 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 265m2) keskpinge 
elektrimaakaabelliini paigaldamiseks; 



- Ruudu tänav T2  (kinnistusregistriosa nr 2860305, katastritunnus 62511:059:0010, pindala 827 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 56 m2) madalpinge 
elektrimaakaabelliini ning elektriliitumiskilbi paigaldamiseks; 
- Pohla tänav    (kinnistusregistriosa nr 7214350, katastritunnus 62501:001:0606, pindala 852 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 21 m2) madalpinge 
elektrimaakaabelliini  ja elektriliitumiskilbi paigaldamiseks. 
 
11. Nõusoleku andmine sideehitiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS 
kasuks 
Otsustati anda nõusolek aktsiaseltsile Telia Eesti AS (äriregistri registrikood 10234957, Mustamäe tee 3, 
10616 Tallinn) tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevale kinnisasjale: 
- Viire tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 2756505; katastritunnus 62512:049:0034, pindala 3350 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 320 m2);  
- Anton Hansen Tammsaare puiestee T8 (kinnistusregistriosa nr 8204450; katastritunnus 
62513:050:0010, pindala 13496 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku 
kasutusõigusala suurus 62 m2). 

12. Riigihanke “Pärnus, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu projekteerimine“ pakkumuste vastavaks 
tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning pakkuja 
kvalifitseerimine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele tunnistati riigihanke “Pärnus, Rohu tn 119 kinnistule korterelamu 
projekteerimine“ hankemenetlusel vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused: 
- AS Pärnu EKE Projekt; 
- AS Infragate Eesti; 
- Eesti Ehitusprojekt OÜ; 
- OÜ Corson ja Hirvesoo Arhitektuuribüroo OÜ; 
- SWECO Projekt AS  
 
Otsustati lükata tagasi riigihanke hankemenetlusel pakkuja Projekt O2 OÜ pakkumus, sest pakkumus ei 

vasta HD punktis 5 esitatud tingimusetele. 
Edukaks tunnistati pakkuja AS Pärnu EKE Projekt esitatud pakkumus maksumusega 78 000 € koos 
käibemaksuga. 

13. Eluruumi üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta eluruum asukohaga Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade 
pst 8 korter üldpinnaga 43,5 m2. 
 
14. Eluruumide üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 5 aastat 
- eluruum üldpinnaga 50,6 m2   asukohaga Pärnu linnas Metsa tn 16; 
- eluruum üldpinnaga 30,85 m2  asukohaga Pärnu linnas Rohu tn 58C. 
 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta: 
- 1 tuba üldpinnaga 13,3 m2 eluruumist asukohaga Pärnu linnas Liiva tn 8D; 
- eluruum üldpinnaga 11,7 m2 asukohaga Pärnu linnas Rohu tn 44; 
- eluruum üldpinnaga 16,9 m2 asukohaga Pärnu linnas Lai tn 17; 
- eluruum üldpinnaga 30,9 m2  asukohaga Pärnu linnas Lai tn 26; 
- eluruum üldpinnaga 50,4 m2 asukohaga Pärnu linnas Metsa tn 16.  
  
15. Eluruumide üürile andmine  
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta:   



- eluruum asukohaga Pärnu linn  Lavassaare alev Võidu tn 2 krt üldpinnaga 36,1 m2; 
- eluruum asukohaga Pärnu linn Lavassaare alev Võidu tn 2 krt üldpinnaga 36,4 m2.  
 
16. Eluruumide üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga üks aasta eluruum asukohaga Pärnu linn, Seliste küla Risti  
krt  üldpinnaga 42,0 m2. 
 
17. Ehitusloa andmine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas, Silla külas, Kuigu tee 56 kinnistule (katastritunnus 
56801:004:0595) elamu püstitamiseks.  
 
18. Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord 
Otsustati kehtestada topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord. 
 
19. Kohanime määramine  
Otsustati tunnistada kehtetuks Pärnu linnas Lindi külas asuv Rannamänniku tee kohanimi.  
Määrati väikekohale, mis asub Pärnu linnas Lindi külas kohanimi Rannamänniku väikekoht. 
 
20. Kohanime määramine  
Otsustati määrata Pärnu linnas Papsaare külas asuva liikluspinna nimeks Maret-Tooma tee. 
 
21. Ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas, Silla külas, Kuigu tee 48 kinnistule (katastritunnus 
56801:004:0437) elamu püstitamiseks koos elamut teenindava elektrivarustuse, veevarustuse ja reovee 
kanalisatsiooni väljaehitamisega.  
  
22. Ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Tallinna mnt 95 kinnistule (katastritunnus 62503:067:0110) 
teenindusjaam-tankla püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega, täites Maanteeameti kooskõlastustingimusi 
ning arvestades kõrgussüsteemiga EH 2000. 
 
23. Ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Muuli tn 2 (katastritunnus 62510:006:0008) kinnistul 
kõrvalhoone püstitamiseks. 
 
24. Koha-aadresside määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Pärnu linn, Rähni tn 13 asuval maaüksusel (katastritunnus 
62511:074:0005, kinnistu registriosa nr 14305) hoonete koha-aadressid järgmiselt: 
- korterelamu (ehitisregistrikood 121268630) unikaalaadress Rähni tn 13/1; 
- korterelamu (ehitisregistrikood 121268631) unikaalaadress Rähni tn 13/2. 
 
25. Pärnu Linnavalitsuse 15.11.2017 korralduse nr 12 muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 15.11.2017 korralduse nr 12 “ Koha-aadresside määramine ja 

nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks” punktides 1.1 - 1.5 nimetatud maatükkide sihtotstarbed 
järgmiselt: 
- sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa. 
 
26. Koha-aadressi muutmine 
Otsustati muuta Pärnu linnas, Saulepa külas, Uue-Pirsi (katastritunnus 15905:004:0704; kinnistu 
registriosa nr 3674506) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Saulepa küla, 
Jasmiini. 



 
27. Koha-aadresside määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Valgeranna külas asuvale Villa  (katastritunnus 15904:003:2014, kinnistu 
registriosa nr 4223006) katastriüksusel paiknevatele hoonetele koha-aadressid järgmiselt: 
- puhkemajad 1,2,3 (ehitisregistrikood 120188306) unikaalaadress Villa/1; 
- puhkemajad 1,2,3 (ehitisregistrikood 120188306-2) unikaalaadress Villa/2; 
- puhkemajad 1,2,3 (ehitisregistrikood 120188306-3) unikaalaadress Villa/3. 
 
28. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele koha-aadresside, teenindusmaa ja 
sihtotstarvete määramine  
Otsustati määrata Pärnu linnas munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadressid, 
sihtotstarbed ja ehitiste teenindamiseks vajalik maa alljärgnevalt: 
- koha-aadress: Paikuse alev, Jõekalda kergliiklustee L1 
- pindala: 2045 m², sh rajatiste alune pind 730 m²; 
- sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
- koha-aadress: Paikuse alev, Jõekalda kergliiklustee L2; 
- pindala: 164 m²; sh rajatiste alune pind 113 m²; 
- sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
- koha-aadress: Paikuse alev, Jõekalda kergliiklustee L3; 
- pindala: 500 m²; 
- sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
- koha-aadress: Silla küla, Jõekalda kergliiklustee L4; 
- pindala: 4098 m²; 
- sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
- koha-aadress: Silla küla, Jõekalda kergliiklustee L5; 
- pindala: 2905 m²; 
- sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
- koha-aadress: Silla küla, Jõekalda kergliiklustee L6; 
- pindala: 1182 m²; 
- sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
- koha-aadress: Silla küla, Jõekalda haljasala; 
- pindala: 3532 m²; 
- sihtotstarve: üldkasutatav maa – 100%. 
 
29. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Soeva külas asuva Põlde (katastritunnus 15901:001:0128; kinnistu 
registriosa nr 3453806) katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Põlde, maatulundusmaa – 100%; 
-  Põldemaa, maatulundusmaa – 100%. 
 
30. Piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati nõustuda Pärnu linnas, Tõhela külas asuvate Passi-Sauna (katastritunnus 82601:001:0030; 
kinnistu registriosa nr 2301406) ja Kaasiku (katastritunnus 82601:001:0059; kinnistu registriosa nr 
2846506) katastriüksuste piiride muutmisega vastavalt lisatud katastriüksuste piiride muutmise ja maa 
omandi üleandmise joonisele. 
Määrati katastriüksuste vahelise piirimuutmise tulemusel uutele moodustatavatele katastriüksustele 
koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Passi-Sauna, maatulundusmaa 100%; 
- Kaasiku, maatulundusmaa 100%. 
 
31. Papsaare küla, Pajupera koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 



Otsustati määrata Pärnu linnas, Papsaare külas asuva Pajupera (katastritunnus 15904:003:0376, kinnistu 
registriosa nr 1933306) katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Pos 1 – Pajupera tee 13, elamumaa – 100%; 
-  Pos 2 – Pajupera tee 15, elamumaa – 100%; 
-  Pos 3 – Pajupera tee 17, elamumaa – 100%; 
-  Pos 4 – Pajupera tee 19, elamumaa – 100%; 
-  Pos 5 – Pajupera tee 21, elamumaa – 100%; 
-  Pos 6 – Pajupera tee 23, elamumaa – 100%; 
-  Pos 7 – Pajupera tee 25, elamumaa – 100%; 
-  Pos 8 – Pajupera tee L2, transpordimaa – 100%. 
 
32. Papsaare külas Järve teel koha-aadresside muutmine 
Otsustati muuta Pärnu linnas, Papsaare külas: 
- Järve tee 2 (katastritunnus 15904:003:1543; kinnistu registriosa nr 3568306) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Järve tee 3; 
- Järve tee 3 (katastritunnus 15904:003:1544; kinnistu registriosa nr 3568406) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Järve tee 5; 
- Järve tee 4 (katastritunnus 15904:003:1545; kinnistu registriosa nr 3568506) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Järve tee 7; 
- Järve tee 5 (katastritunnus 15904:003:1546; kinnistu registriosa nr 3568606) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Järve tee 9; 
- Järve tee 6 (katastritunnus 15904:003:1547; kinnistu registriosa nr 3568706) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Järve tee 11; 
- Järve tee 7 (katastritunnus 15904:003:1548; kinnistu registriosa nr 3568806) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Järve tee 13; 
- Järve tee 8 (katastritunnus 15904:003:1549; kinnistu registriosa nr 3568906) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Järve tee 15; 
- Järve tee 9 (katastritunnus 15904:003:1550; kinnistu registriosa nr 3569006) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Järve tee 17; 
- Järve tee 10 (katastritunnus 15904:003:1551; kinnistu registriosa nr 3569106) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Papsaare küla, Järve tee 19. 
 
33. Audru alevik, Lihula mnt 8 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Audru alevikus asuva Lihula mnt 8 (katastritunnus 15904:003:0484; 
kinnistu registriosa nr 1398606) katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele 
koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 8, maatulundusmaa – 100%; 
-  Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 8a, maatulundusmaa – 100%. 
 
34. Kihlepa külas Endla teel koha-aadresside muutmine 
Otsustati muuta Pärnu linnas, Kihlepa külas: 
- Endla tee 2 (katastritunnus 15905:003:0002; kinnistu registriosa nr 251006) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kihlepa küla, Endla tee 3; 
- Endla tee 3 (katastritunnus 15905:003:0003; kinnistu registriosa nr 251106) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kihlepa küla, Endla tee 5; 
- Endla tee 4 (katastritunnus 15905:003:0004; kinnistu registriosa nr 251206) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kihlepa küla, Endla tee 7; 
- Endla tee 5 (katastritunnus 15905:003:0005; kinnistu registriosa nr 251306) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kihlepa küla, Endla tee 9; 
- Endla tee 6 (katastritunnus 15905:003:0006; kinnistu registriosa nr 251406) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kihlepa küla, Endla tee 11; 



- Endla tee 7 (katastritunnus 15905:003:0007; kinnistu registriosa nr 251506) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kihlepa küla, Endla tee 15; 
- Endla tee 8 (katastritunnus 15905:003:0008; kinnistu registriosa nr 251606) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kihlepa küla, Endla tee 17. 
 
35. Lindi külas Rannamänniku teel koha-aadresside muutmine 
Otsustati muuta Pärnu linnas, Lindi külas: 
- Rannamänniku tee 1 (katastritunnus 15905:004:0865; kinnistu registriosa nr 3659206) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Rannamänniku väikekoht 1; 
- Rannamänniku tee 2 (katastritunnus 15905:004:0866; kinnistu registriosa nr 3659306) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Rannamänniku väikekoht 2; 
- Rannamänniku tee 3 (katastritunnus 15905:004:0867; kinnistu registriosa nr 3659406) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Rannamänniku väikekoht 3; 
- Rannamänniku tee 4 (katastritunnus 15905:004:0868; kinnistu registriosa nr 3659506) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Rannamänniku väikekoht 4; 
- Rannamänniku tee 5 (katastritunnus 15905:004:0869; kinnistu registriosa nr 3659606) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Rannamänniku väikekoht 5; 
- Rannamänniku tee 6 (katastritunnus 15905:004:0870; kinnistu registriosa nr 3659706) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Rannamänniku väikekoht 6; 
- Rannamänniku tee 7 (katastritunnus 15905:004:0871; kinnistu registriosa nr 3659806) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Rannamänniku väikekoht 7; 
- Rannamänniku tee 8 (katastritunnus 15905:004:0872; kinnistu registriosa nr 3659906) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Rannamänniku väikekoht 8; 
- Rannamänniku tee (katastritunnus 15905:004:0864; kinnistu registriosa nr 3659106) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lindi küla, Rannamänniku väikekoht. 
 
36. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine  
Otsustati määrata Pärnu linnas, Oara külas asuva Aadumadise (katastritunnus 15902:001:0325, 
registriosa nr 1303906) katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-
aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Aadumadise, elamumaa– 100%; 
-  19103 Audru-Lavassaare-Vahenurme tee L4, transpordimaa– 100%. 
 
37. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Tammuru külas asuva Tammuru tehnoküla 4 // 5 // 6 // 7 
(katastritunnus 56801:005:0068, registriosa nr 2369006) katastriüksuse jagamisel uutele 
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
-  Tammuru tehnoküla 4, tootmismaa – 100%; 
-  Tammuru tehnoküla 5, tootmismaa – 100%; 
-  Tammuru tehnoküla 6, tootmismaa – 100%; 
-  Tammuru tehnoküla 7, tootmismaa – 100%. 
 
38. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks 
Otsustati  määrata Pärnu linnas, Pärnu linn, Papiniidu tn 17a asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa 
suuruseks 1838 m². 
Nõustuti sellega, et Barbarossa OÜ erastab ostueesõiguse alusel järgmise maatüki: 
- asukoht Papiniidu tn 17a, Pärnu linn, Pärnu linn 
- pindala 1838 m² 

- 1993. a maa maksustamishind 2220 eurot 

-  maa sihtotstarve 100% ärimaa. 
 



39. Kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine  
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu algatada Pärnu linnas Haraka tn 1 ja Riia mnt 269 kinnistute 
detailplaneeringu koostamine.  
 
40. Kinnistute valdusesse andmine 
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse valdusesse põhivarana järgmised kinnistud: 
- Tammiste mets P2 – katastritunnus 62401:001:0250, kinnistu registriosa number 12320450, pindala 
28450 m², maksustamishind 18210 eurot, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa; 
- Tammiste tee 2b – katastritunnus 62401:001:0146, kinnistu registriosa number 13230750, pindala 
9182 m², maksustamishind 5880 eurot, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa; 
- Jaama tn 1d – katastritunnus 62401:001:0289, kinnistu registriosa number 13318350, pindala 12899 
m², maksustamishind 8260 eurot, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa. 
 
41. Arvamuse andmine „Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 20 „Sotsiaalteenuste osutamise 
kord“ muutmine“ eelnõule 
Anti arvamus „Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 20 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ 
muutmine“ eelnõule. 

42. Pärnu Linnavalitsuse 26. juuni 2014 korralduse nr 308 „Huvikoolide põhitegevusega seotud 
tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine“ muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 26. juuni 2014 korraldust nr 308 „Huvikoolide põhitegevusega 
seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine“: 
- täiendada korraldust: kunstiringid nädalakoormusega 1 tund (sh lasteaedades) 2% kuus 
- tunnistada kehtetuks korralduse punkt 2 alapunkt 2.1.3; 
- täiendada korraldust: huvikooli poolt määratud õppetasu soodustus kehtib määratud aja lõpuni. 
 
43. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati: 
- Pernova Hariduskeskusele 3560 eurot omaosaluseks erinevates projektides osalemise toetuseks; 
- linnavara- ja heakorrateenistusele 100 eurot Kõpu kiriku valgustamise toetamiseks. 
- linnavara- ja heakorrateenistusele 8000 eurot Audru muuseumi keskkütteavarii tagajärgede 
likvideerimiseks; 
- Audru Kultuuri- ja Spordikeskusele 6000 eurot masuudi ostmiseks. 
 
44. Riigihanke „Audru teede talvine hooldus 2018-2022“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluses pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine 
Otsustati tunnistada riigihanke “Audru teede talvine hooldus 2018-2022” väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluses vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused: 
- Põhara Agro OÜ; 
- OÜ Lavassaare Kommunaal. 
 
Edukaks tunnistati pakkumused, mis on vastavast hankeosas ainsad ja seega madalaima maksumuse 
tõttu soodsaimad: 
- Osa 2 Põhara Agro OÜ esitatud pakkumus maksumusega 56,- eurot ilma käibemaksuta; 
- Osa 11 Põhara Agro OÜ esitatud pakkumus maksumusega 56,- eurot ilma käibemaksuta; 
- Osa 14 OÜ Lavassaare Kommunaal esitatud pakkumus maksumusega 45,- eurot ilma käibemaksuta. 
 
 


