Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 19. veebruar 2018 istungist
1. Volituste andmine sotsiaalhoolekandelise abi andmise otsustamiseks
Määrati Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldade territooriumil sotsiaalhoolekandelise abi
(sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste) andmise otsustajad.
2. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
Otsustati seada alaealise isiku üle hooldus, määrati hooldaja ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 02.08.2018 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja sotsiaalosakonna
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud
teovõimega täisealise isiku kõiki ajutise eestkostja ülesandeid, tehinguid ja toiminguid.
4. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 31.08.2019 sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialiste
Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma isiku eestkostja ülesandeid, tehinguid ja toiminguid.
5. Volituste andmine
Otsustati volitada kuni 31.01.2023 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja sotsiaalosakonna
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud
teovõimega täisealise isiku kõiki ajutise eestkostja ülesandeid, tehinguid ja toiminguid.
6. Avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
Otsustati kinnitada avalike ürituste lubade väljastamise komisjoni koosseis järgmiselt:
Esimees:
kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja
Aseesimees: korrakaitseteenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhataja
Liikmed:
linnavara- ja heakorrateenistuse linnaaednik
taristu- ja ehitusteenistuse teede peaspetsialist
taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist
avalike suhete teenistuse kommunikatsioonispetsialist
arenguteenistuse ettevõtluse spetsialist
kultuuri- ja sporditeenistuse kultuuritöö vanemspetsialist
Pärnu Politseijaoskonna esindaja
Lääne Päästeteenistuse esindaja
SA Pärnu Haigla erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja
7. Raha eraldamine reservfondist
Linnavalitsuse reservfondist eraldati:
- 1050 eurot MTÜ-le Pärnu Noorte Puhkpilliorkester, EV100 Pärnu linna üritusel osalemisel ühtse
esinemisriietuse soetamise toetamiseks;
- 560 eurot skulptorile Rait Pärg, Pärnu Laste Parki suure lumest koera kuju ehitamise toetamiseks.
8. Ehitusloa väljastamine
Otsustati välja anda ehitusluba Papsaare küla, Lõvi tee 40 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos

ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ning elektrivarustuse
rajamisega.
9. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
Otsustati pikendada Suur-Jõe tn 16a ja väike-Jõe tn 2a kinnistute omaniku esitatud vaide
läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva.
10. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadresside ning sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata Pärnu linnas Liiva külas asuva Sepa katastriüksuse jagamisel tekkinud
katastriüksustele järgmised lähiaadressid ja sihtotstarbed:
Sepa, elamumaa 100%;
Sepapõllu, maatulundusmaa 100%;
Sepametsa, maatulundusmaa 100%.
11. Koha-aadresside määramine ja nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks
Otsustati määrata moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid, sihtotstarbed ja pindalad
järgmiselt:
- Pärnu linn, Pootsi küla, Audru metskond 300, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M),
pindala 30,02 ha;
- Pärnu linn, Kavaru küla, Audru metskond 301, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M),
pindala 5,64 ha;
- Pärnu linn, Värati küla, Audru metskond 302, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M),
pindala 30,31 ha;
- Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Audru metskond 307, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M),
pindala 3,19 ha;
- Pärnu linn, Lavassaare alev, Audru metskond 311, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M),
pindala 0,46 ha;
- Pärnu linn, Seljametsa küla, Taali metskond 145, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M),
pindala 0,20 ha;
- Pärnu linn, Soomra küla, Suurmetsa tee, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L), pindala 0,62
ha;
- Pärnu linn, Soomra küla, Kivimäe kordoni tee, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L), pindala
0,57 ha;
- Pärnu linn, Põlendmaa küla, Laasioja tee, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L), pindala 1,65
ha.
12. Koha-aadresside määramine ja nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks
Otsustati määrata moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid, sihtotstarbed ja pindalad
järgmiselt:
- Pärnu linn, Soomra küla, Kaelepa-Soomra tee, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L), pindala
0,44 ha;
- Pärnu linn, Lemmetsa küla, Joosti tee, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L), pindala 0,05 ha;
- Pärnu linn, Põlendmaa küla, Ansla-Välja tee, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L), pindala
1,21 ha;
- Pärnu linn, Põlendmaa küla, Raudemetsa tee, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L), pindala
0,49 ha;

- Pärnu linn, Rammuka küla, Jäärumetsa-Kilgi tee, sihtotstarve 100% transpordimaa (007; L),
pindala 0,22 ha.
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati täpsustada Pärnu Linnavalitsuse 28.05.2004
korraldusega nr 564 kehtestatud Riia mnt, Papiniidu tn, Metsa tn ja Raja tn vahelise maa-ala
detailplaneeringu kruntimise, hoonestuse, liikluse ja haljastuse joonist, trasside joonist ja
seletuskirjas maakasutuse osas planeeringulahenduse kruntide eksplikatsiooni tabelit Metsa tn 28
kinnistu osas järgnevalt:
lubada Metsa tn 28 kinnistul detailplaneeringus määratud kahe korruse asemele kolm
korrust detailplaneeringu järgset hoone kõrgust 11m muutmata;
lubada kavandada parkimine vastavalt asendiskeemile omal kinnistul ja avalikuks
kasutamiseks Metsa tn 28 kinnistu ees Metsa tn tänavamaal.
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.
14. Koha-aadressi muutmine
Otsutati muuta Traali tee 19 koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pilliroo tee 11b.
15. Tasuta parkimisloa andmine
Otsutati anda Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna Pärnu talitusele 1 tasuta
parkimisluba mootorsõiduki registreerimisnumbriga 940 BVM Pärnu talituse asukohas, st
Akadeemia 2, Pärnu ees parkimiseks tähtajaga 1 aasta alates parkimisloa väljastamisest.
16. Tasuta parkimisloa andmine
Otsustati anda Pärnu Toimetulekukoolile 1 tasuta parkimisluba mootorsõiduki Mercedes-Benz
Sprinter registreerimisnumbriga 818 BVM parkimiseks Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal
tähtajaga 1 aasta alates parkimisloa väljastamisest.
17. Tasuta parkimisloa andmine
Otsustati anda igale Pärnumaa omavalitsusüksuste vallavalitsustele 1 tasuta parkimisluba Pärnu
linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimiseks tähtajaga 1 aasta alates väljastamises.
18. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
Otsustati rahuldada jäätmevaldaja taotlus ning lugeda Soomra külas asuv ühistu kinnistu
korraldatud jäätmeveoga erandkorras hooajaliselt mitteliitunuks perioodil 01. november kuni 30.
aprill kuni aastani 2022 (2018 aastal algab mitteliitunuks lugemise periood 01. märts), kuna
talveperioodil jäätmevaldaja kinnisasjal puudub elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus
võib tekkida jäätmeid.
19. 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.

20. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia
Eesti AS kasuks
Otsustatu anda nõusolek Telia Eesti AS-le tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele.
21. Pärnu Linnavalitsuse 29.jaanuari 2018 korralduse nr 106 " Nõusoleku andmine Suur-Jõe tn 57
hoonestusõigust koormava reaalkoormatise kande kustutamiseks ja hoonestusõiguse
koormamiseks hüpoteegiga" muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 29.01.2018 korralduse nr 106 „Nõusoleku andmine Suur-Jõe
tn 57 hoonestusõigust koormava reaalkoormatise kande kustutamiseks ja hoonestusõiguse
koormamiseks hüpoteegiga“ ja sõnastada alljärgnevalt:
„ Anda nõusolek Pärnu linna omandis olevat Suur-Jõe tn 57 kinnisasja koormava hoonestusõiguse
hüpoteegiga koormamiseks AS SEB Pank kasuks summas kuni 2 600 000 eurot hoonestaja
äriprojektide finantseerimiseks.
22. Ehitusloa väljastamine
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas Paikuse alevis Pärnade pst 1 kinnistule
kaubanduskeskuse püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku,
kanalisatsiooni, sadeveesüsteemi ja elektrivarustuse rajamisega.
23. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
Eraldati Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetused.
24. Pereabikomisjonide tegevust reguleerivate määruste kehtetuks tunnistamine
Otsustati kehtetuks tunnistada:
- Paikuse Vallavalitsuse 27.01.2014 määrus nr 2 „Pereabikomisjoni töökord“;
- Audru Vallavalitsuse 22.10.2015 määrus nr 6 „Audru valla pereabikomisjoni põhimäärus.
25. Tasuta sõiduõiguse andmine
Otsustati anda 23. ja 24. veebruaril 2018 Pärnu linna bussiliinidel tasuta sõiduõigus kõikidele
ühistranspordi kasutajatele. Antud kuupäevade all mõistetakse transpordipäeva, mis algab kell
4.00 ja lõpeb järgmisel kuupäeval kell 3.59.
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