Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 19. novembri 2018 istungist
1. Hooldajatoetuse määramata jätmine
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati mitte määrata hooldajatoetust täiskasvanud isikule.
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide
põhikooliklassides 2018/2019 õppeaastaks
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kehtestati 2018/2019 õppeaastaks Pärnu linna
munitsipaalüldhariduskoolides ja klassides põhikooli‐ ja gümnaasiumiseadusega ettenähtud
piirnormist suuremad klassi täitumuse piirnormid.
3. Vabaühendustele projektitoetuste eraldamine
Otsustati eraldada Pärnu linna 2018. aasta eelarvest vabaühendustele projektitoetust järgmiselt:
Taotleja

Projekt

MTÜ Eesti Muuseumraudtee
MTÜ Lindi Külaselts

Jõulurong
Advendiküünla
süütamine Lindil

Toetuse summa
(eurodes)
500,00
500,00
Kokku:

1000,00

4. Eluruumide üürile andmine
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta eluruumid asukohaga Pärnu linn, Paikuse alev, Tiigi
tn 2 üldpinnaga 20,3 m2 ja üldpinnaga 20,5 m2.
5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
Otsustati anda nõusolek osaühingule PVC Katted kinnistut asukohaga Pärnu linn, Pärnu linn ,
Rehepapi tn 12//14 koormava hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga summas kuni 323 000
eurot Danske Bank AS Eesti filiaal kasuks.
6. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse üleandmiseks
Otsustati anda nõusolek aktsiaseltsile YIT Eesti Pärnu Linnavalitsuse 13.12.2010 korralduse nr 593
“Nõusoleku andmine AS‐le YIT Ehitus elektroonilise side võrgu ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse
seadmiseks“ alusel Papiniidu tänav T6 seatud isikliku kasutusõiguse üleandmiseks aktsiaseltsile Telia
Eesti.
7. Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2016 korralduse nr 476 muutmine
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2016 korraldusega nr 476 „Nõusoleku andmine
tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks“ ning sõnastada:
„Anda nõusolek aktsiaseltsile Telia Eesti AS tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevale kinnisasjale Suur‐Jõe tänav T 12, Pärnu linnas,
Pärnu linnas.”
8. Enampakkumiste tulemuste kinnitamine
Otsustati tunnistada Pärnu Linnavalitsuse 15. oktoobri 2018 korralduse nr 836 alusel Pärnu linnas,
Kaevu 11 asuvas elamus paikneva korteri võõrandamiseks 13. novembril 2018 läbi viidud kirjalikul
enampakkumisel parimaks pakkumine ostuhinnaga 22 530 eurot.
Otsustati tunnistada Pärnu Linnavalitsuse 24. septembri 2018 korralduse nr 791 alusel Pärnu linnas,
Pärlimõisa tee 6 asuva kinnistu võõrandamiseks 13. novembril 2018 läbi viidud kirjalikul
enampakkumisel parimaks pakkumine ostuhinnaga 74 000 eurot.

9. Enampakkumiste tulemuste kinnitamine
Otsustati tunnistada Pärnu Linnavalitsuse 08. oktoobri 2018 korralduse nr 827 Pärnu linna Audru
alevikus Raku tee 1 asuvas elamus paikneva korteri võõrandamiseks 13. novembril 2018 läbi viidud
kirjalikul enampakkumisel parimaks pakkumine ostuhinnaga 1 269 eurot.
Otsustati tunnistada Pärnu Linnavalitsuse 08. oktoobri 2018 korralduse nr 827 Pärnu linna Lavassaare
alevis Pärna 3 asuvas elamus paikneva korteri võõrandamiseks 13. novembril 2018 läbi viidud
kirjalikul enampakkumisel parimaks pakkumine ostuhinnaga 5 359 eurot.
10. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine
Otsustati tunnistada osalejate puudumise tõttu nurjunuks:
‐ Pärnu Linnavalitsuse 24. septembri 2018 korralduse nr 791 alusel Pärnus Pärlimõisa tee 2 asuva
kinnistu võõrandamiseks 13. novembril 2018 läbi viidud kirjalik enampakkumine.
Otsustati korraldada uus enampakkumine Pärnus Pärlimõisa tee 2 asuva kinnistu Pärnu
Linnavalitsuse 24. septembri 2018 korralduses nr 791 „Linnavara võõrandamine“ sätestatud
tingimustel (enampakkumise alghind 78 000 eurot).
‐ Pärnu Linnavalitsuse 24. septembri 2018. a korralduse nr 791 alusel Pärnus Pärlimõisa tee 4 asuva
kinnistu võõrandamiseks 13. novembril 2018 läbi viidud kirjalik enampakkumine.
Otsustati korraldada uus enampakkumine Pärnus Pärlimõisa tee 4 asuva kinnistu Pärnu
Linnavalitsuse 24. septembri 2018 korralduses nr 791 „Linnavara võõrandamine“ sätestatud
tingimustel (enampakkumise alghind 74 000 eurot).
‐ Pärnu Linnavalitsuse 15. oktoobri 2018 korralduse nr 836 alusel Pärnus Papiniidu 27 asuvas elamus
paikneva korteriomandi eluruumi nr 40 võõrandamiseks 13. novembril 2018 läbi viidud kirjalik
enampakkumine.
Otsustati korraldada uus enampakkumine Pärnus Papiniidu 27 asuvas elamus paikneva
korteriomandi eluruumi nr 40 võõrandamiseks Pärnu Linnavalitsuse 15. oktoobri 2018 korralduses nr
836 „Linnavara võõrandamine“ sätestatud tingimustel (enampakkumise alghind 45 000 eurot).
‐ Pärnu Linnavalitsuse 15. oktoobri 2018 korralduse nr 836 alusel Pärnus Vee 2 asuvas elamus
paikneva korteriomandi nr 8 võõrandamiseks 13. novembril 2018 läbi viidud kirjalik enampakkumine.
Otsustati korraldada uus enampakkumine Pärnus Vee 2 asuvas elamus paikneva korteriomandi
eluruumi nr 8 võõrandamiseks Pärnu Linnavalitsuse 15. oktoobri 2018 korralduses nr 836 „Linnavara
võõrandamine“ sätestatud tingimustel (enampakkumise alghind 55 000 eurot).
11. Ehitusloa andmine
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas, Paikuse alevis, Oruvälja tn 15 kinnistule
elamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese elektrivarustuse rajamisega.
12. Ehitusloa andmine
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, 1. Jõe tn 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos
ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
13. Ehitusloa andmine
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Kooli tn 63 kinnistule korterelamu püstitamiseks koos
ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni,
kaugkütte, sidevarustuse ja elektrivarustuse rajamisega.
14. Ehitusloa andmine
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Mai tn 105 kinnistule korterelamu püstitamiseks koos

veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, elektrivarustuse, sidevarustuse ja
soojatorustiku rajamisega.
15. Tee ehitusloa andmine
Otsustati välja anda välja tee‐ehitusluba Pärnu linn, Lauka tänav T3 kinnistule tänava ehitamiseks.
16. Kinnistute valdusesse andmine
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse linnavara‐ ja heakorrateenistuse valdusesse põhivarana
järgmised kinnistud:
‐ Ankru tn 1y – katastritunnus 62401:001:0165, kinnistu registriosa number 13226250, pindala 136
m², maksustamishind 120 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa;
‐ Mündi tn 2y – katastritunnus 62401:001:0275, kinnistu registriosa number 12965850, pindala 30
m², maksustamishind 20 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa;
‐ Nelgi tänav T2 – katastritunnus 62401:001:0234, kinnistu registriosa number 12042350, pindala 315
m², maksustamishind 200 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa;
‐ Papli tn 52a – katastritunnus 62401:001:0166, kinnistu registriosa number 11666950, pindala 80 m²,
maksustamishind 770 eurot, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa;
‐ Raba tn 35y – katastritunnus 62401:001:0147, kinnistu registriosa number 12046150, pindala 70 m²,
maksustamishind 40 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa;
‐ Rohu tn 96y – katastritunnus 62401:001:0151, kinnistu registriosa number 11555350, pindala 40
m², maksustamishind 50 eurot, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa;
‐ Vana‐Sauga tn 35y – katastritunnus 62401:001:0161, kinnistu registriosa number 11543750, pindala
51 m², maksustamishind 30 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa;
‐ Väike‐Posti tänav T8 – katastritunnus 62501:001:0987, kinnistu registriosa number 12046050,
pindala 419 m², maksustamishind 1340 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa;
‐ Suur‐Jõe tn 27 – katastritunnus 62401:001:0347, kinnistu registriosa number 13221450, pindala
2086 m², maksustamishind 13330 eurot, sihtotstarve 100% elamumaa;
‐ Lauka tn 4 – katastritunnus 62401:001:0360, kinnistu registriosa number 13172950, pindala 58878
m², maksustamishind 76290 eurot, sihtotstarve 60% transpordimaa, 40% tootmismaa.
17. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Otsustati võtta vastu Raba tn 20a kinnistu detailplaneering.
18. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
Otsustati pikendada 08.11.2018 esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra.
19. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele" eelnõule
Pärnu Linnavalitsus andis arvamuse linnavolikogu otsuse "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele"
eelnõule.
20. Pärnu linnavalitsuse arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu kohta
Pärnu Linnavalitsus andis arvamuse Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu kohta.

