Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 18. veebruari 2019 istungist
1. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 13.02.2024 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega
inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Pärnu Linnavalitsuse
esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, sealhulgas tehingud ja
toimingud Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes.
2. Raha eraldamine reservfondist
Linnavalitsuse reservfondist eraldati 2600 eurot MTÜ-le Pärnu Jahtklubi sportlaste premeerimiseks:
- Ice Optimist poiste maailmameister Andrias Sepp – 500 eurot
- DN-klassi Euroopa mv III koht Mihkel Kosk – 400 eurot
- Ice Optimist tüdrukute maailmameister Lisbeth Taggu – 500 eurot
- DN juuniorite maailmameister Rasmus Maalinn – 800 eurot
- DN juuniorite Euroopa mv I koht Rasmus Maalinn – 400 eurot
3. Pärnu Päikese Kooli arengukava 2019-2022 kinnitamine
Kinnitati Pärnu Päikese Kooli arengukava aastateks 2019-2022.
4. Kultuuriprojektile toetuse eraldamine
Otsustati eraldada 2019. aasta kultuuriprojektile toetust järgmiselt:

MTÜ

Toetuse summa
(eurodes)

Toetuse saaja

Projekt

Pärnumaa Rahvakultuuri
selts Hoiuspuu

Karjapoisi vastlapäev
korralduskulude katteks

700,00

KOKKU

700,00

5. Sporditegevustoetuste eraldamine
Otsustati eraldada Pärnu linna 2019. aasta eelarvest treenerite tasustamise toetust järgmiselt:
Toetuse saaja
MTÜ Korvpalliklubi Paulus

Eraldatav summa (eurodes)
17 662

Otsustati eraldada Pärnu linna 2019. aasta eelarvest spordiehitiste majandamistoetust järgmiselt:
Toetuse saaja

Eraldatav summa (eurodes)

MTÜ Korvpalliklubi Paulus

10 500

Otsustati eraldada Pärnu linna 2019. aasta eelarvest esindusvõistkondade toetust järgmiselt:
Toetuse saaja

Eraldatav summa (eurodes)

MTÜ Korvpalliklubi Paulus

20 000

6. Ehitusloa andmine
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Papsaare küla, Lõvisüda tee 8 (katastritunnus

15904:003:1488) kinnistule ühepereelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku
veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega.
7. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Otsustati määrata Pärnu linnas, Ridalepa külas asuvale munitsipaalomandisse antavale maaüksusele
koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:
- koha-aadress: Ridalepa paisjärv;
- sihtotstarve: veekogude maa – 100%.
8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
Otsustati täpsustada Audru Vallavolikogu 07.04.2005 otsusega nr 311 kehtestatud Aabrami-Enno-Metsa
ja Metsanurga kinnistu detailplaneeringu planeeringujoonist selliselt, et suurendada detailplaneeringuga
Pärnu linn, Papsaare küla, Lõvisüda tee 4 kinnistule määratud hoonestusala 3% ulatuses vastavalt
asendiskeemile. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.
9. Nõusoleku andmine kinnisasjade Tammiste tee T6 ja Tammiste tee T7 koormamiseks isikliku
kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks
Otsustati anda nõusolek kinnisasjade Tammiste tee T6 (kinnistusregistriosa nr 810850, katastritunnus
62501:001:0075, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa, pindala 23241 m² ) ja Tammiste tee
T7 (kinnistusregistriosa nr 1178550, katastritunnus 62501:001:0116, maakasutuse sihtotstarve
transpordimaa, pindala 24798 m²) koormamiseks isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks.
10. Hoonestusõiguse seadmine kinnistutele Rehepapi tn 2, Rehepapi tn 4, Kiltri tn 4 ja Saugamõisa tee
5 kirjalikul enampakkumisel
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine alljärgnevate kinnisasjade koormamiseks
hoonestusõigusega (ühe objektina):
- Rehepapi tn 2, Pärnu linn, Pärnu linn (kinnistusraamaturegistriosa nr 7403950, katastritunnus
62501:001:0892, pindala 9202 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa 55%, ärimaa 45%);
- Rehepapi tn 4, Pärnu linn, Pärnu linn (kinnistusraamaturegistriosa nr 27896005, katastritunnus
62501:001:0893, pindala 13523 m2, sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa);
- Kiltri tee 4, Pärnu linn, Pärnu linn (kinnistusraamaturegistriosa nr 7403850, katastritunnus
62501:001:0891, pindala 10199 m2, sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa);
- Saugamõisa tee 5, Pärnu linn, Pärnu linn (kinnistusraamaturegistriosa nr 7404050, katastritunnus
62501:001:0915, pindala 9579 m2, sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa).
11. Riigihanke „Audru, Paikuse ja Tõstamaa teede suvine hooldus 2019-2022“ pakkumuste vastavaks
tunnistamine ja hindamine ning pakkuja edukaks tunnistamine, hankemenetlusest kõrvaldamata
jätmine ja kvalifitseerimine
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele tunnistati riigihanke „Audru, Paikuse ja Tõstamaa teede suvine
hooldus 2019-2022“ hankemenetlusel vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui riigihanke
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused:
- OÜ TEKAMER (11294387) hankeosas 3;
- OÜ NURME TEEDEEHITUS (11188001) hankeosas 1;
- OÜ Paimre (11685136) hankeosas 2;
- OÜ Warren Safety (10465545) hankeosas 3;
- AS Eesti Teed (12249762) hankeosades 1, 2 ja 3;
- Lääne Teed OÜ (10879306) hankeosades 1, 2 ja 3.
Kvalifitseeriti ja tunnistati edukaks riigihanke „Audru, Paikuse ja Tõstamaa teede suvine hooldus 20192022“ madalaima hinnaga pakkumused:
- Osa 1 Lääne Teed OÜ esitatud pakkumus maksumusega 94 000,00 € ilma käibemaksuta, 112800,00 €
koos käibemaksuga;

- Osa 2 Lääne Teed OÜ esitatud pakkumus maksumusega 63 360,00 € ilma käibemaksuta, 76032,00 €
koos käibemaksuga;
- Osa 3 AS Eesti Teed esitatud pakkumus maksumusega 137 720,00 € ilma käibemaksuta, 165264,00 €
koos käibemaksuga.
12. Pärnu Linnavalitsuse 27. august 2018 korralduse nr 716 „Hajaasustuse programmi projektide
rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“ muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 27. augusti 2018 korraldust nr 716 „Hajaasustuse programmi
projektide rahastamise taotluste osas otsuste vastuvõtmine“. Täiendada korraldust järgnevas
sõnastuses:
„Punktis 2.2.1. nimetatud toetuse väljamaksmise ja aruandluse tingimused sätestatakse taotluse
rahuldamise otsuse alusel toetuse saaja ja kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitavas lepingus. Lepingu
alusel maksab kohalik omavalitsus toetuse täies ulatuses toetuse saajale 10 tööpäeva jooksul pärast
toetuse kasutamise aruande heakskiitmist“.
Muudeti korralduse punkti 6 ja see loetakse kehtivaks järgnevas sõnastuses:
„Volitada taristu- ja ehitusteenistuse juhatajat Väino Kauri sõlmima toetuslepinguid“.
13. Tasuta parkimisloa andmine
Otsustati anda Pärnu Päikese Koolile 1 parkimisluba mootorsõiduki registreerimisnumbriga 818 BVM
(Mercedes-Benz Sprinter) Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimiseks tähtajaga 1 aasta alates
parkimisloa väljastamisest.
14. Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala
detailplaneeringu kehtestamine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Nurmekuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku
tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneering.
15. Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korralduse nr 152 „Huvikoolide õppekavavälise tegevuse
hinnakirja kinnitamine“ muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 20. märtsi 2017 korraldust nr 152 „Huvikoolide õppekavavälise
tegevuse hinnakirja kinnitamine“ järgmiselt:
Teenuse kirjeldus
Pilliõpe alates 13 - 19 a (individuaalõpe)
Pillitund lapsele vanuses 3-12 a (individuaalõpe)
Täiendati punkti 3 alapunktiga 3.5 järgmises sõnastuses:
Teenuse kirjeldus
Helitehnika rent (proov, häälestamine ja sündmuse
läbiviimine. Hind ei sisalda helitehniku tasu ega
transpordikulusid )

Arvestusühik
1 õppetund
30 min.

Teenuse hind
15.00 eurot
7.00 eurot

Arvestusühik
1 tund

Teenuse hind
100.00 eurot

