
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 19. detsembri istungist 
 
1. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine 
Otsustati kinnitada Tammiste Hooldekodu töötajate koosseis alates 01.01.2017 järgmiselt: 
 
Töökoha nimetus                                            Töökohtade arv  
- Juhataja                                                                    1 
- Juhataja asetäitja                                                    1 
- Sekretär                                                                    1 
- Velsker                                                                      1 
- Tervishoiutöötaja                                                    2,75 
- Tegevusjuhendaja                                                   1 
- Füsioterapeut                                                          1 
- Peakokk                                                                    1 
- Kokk                                                                           2 
- Köögi abitööline                                                      3 
- Laohoidja                                                                  1 
- Pesupesemisteenuse korraldaja                           1 
- Elektrik-lukksepp                                                     1 
- Autojuht                                                                    1 
- Aednik                                                                       1 
- Hooldustöötaja                                                        42 
- Sotsiaaltöötaja                                                         1 
Kokku                                                                         62,75 
 
2. Volikiri 
Volitati sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana täitma eestkostja tehinguid ja toiminguid piiratud teovõimega täisealise isiku nimel. 
 
3. Eluruumide üürile andmine 
Otsustati anda üürile tugiteenusega eluruumid elamus asukohaga Pärnu linnas Lai tn.17:  
-   korter nr. 56 üldpinnaga 13,0 m2  
-   korter nr. 59 üldpinnaga 13,1 m2  
-   korter nr. 61 üldpinnaga 13,2 m2  
-   korter nr. 62 üldpinnaga 13,1 m2  
-   korter nr. 63 üldpinnaga 13,1 m2  
-   korter nr. 64 üldpinnaga 13,0 m2  
-   korter nr. 65 üldpinnaga 13,0 m2  
-   korter nr. 67 üldpinnaga 18,6 m2  
-   korter nr. 68 üldpinnaga 13,6 m2 
 
4. Nelgi 35 elamu ehitusluba 
Otsustati anda välja ehitusluba Pärnus Nelgi tn 35 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise 
teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 



 
5. Väike-Jõe 12a korterelamu ehitusluba 
Otsustati anda välja ehitusluba Pärnus Väike-Jõe tn 12a kinnistule korterelamu püstitamiseks koos 
ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, 
elektrivarustuse, sidevarustuse ja kaugkütte rajamisega. 
 
6. Osakasutusloa väljastamine ehitise osale 
Otsustati väljastada osakasutusluba Pärnus Kana tn 2a kinnistule püstitatud elamu osa kasutusele 
võtmiseks kasutamise otstarbega üksikelamu.   
 
7. Riigihanke “Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks 
Pärnu linnas” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine 
Otsustati kvalifitseerida ja tunnistada riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud 
jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas”  hankemenetlusel edukaks: (Veopiirkond I) Ragn-
Sells AS-i poolt esitatud pakkumus kui hankedokumentide p.16 sätestatud hindamiskriteeriumite 
alusel summaarselt kõige enam - 100 hindepunkti saanud pakkumus ja (Veopiirkond II) - Ragn-Sells 
AS esitatud pakkumus kui hankedokumentide p.16 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel 
summaarselt kõige enam – 96,54 hindepunkti saanud pakkumus. 
 
8. 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 olevale kinnisasjadele: 
- Karjamaa tänav T1  (kinnistusregistriosa nr 2860105, katastritunnus 62511:055:0006, pindala 
1680 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 58 m2) 
- Riia maantee T6   (kinnistusregistriosa nr 2754505, katastritunnus 62513:064:0018, pindala 1148 
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% elamumaa, isikliku kasutusõigusala suurus 51 m2) 
- Aisa tänav T6   (kinnistusregistriosa nr 2878005, katastritunnus 62512:026:0021, pindala 988 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 41 m2) 
- Piiri tänav T2    ( katastritunnus 62501:001:0590, pindala 1002 m2, maakasutuse sihtotstarve – 
100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 5 m2) 
- Piiri tänav T3     (katastritunnus 62501:001:0591, pindala 1390 m2, maakasutuse sihtotstarve – 
100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 27 m2) 
- Nurme tänav T2   (katastritunnus 62501:001:0677, pindala 1778 m2, maakasutuse sihtotstarve – 
100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 26 m2) 
 
9. Nõusoleku andmine kinnistu A. H. Tammsaare pst 30 reaalservituudiga koormamiseks 
Otsustati anda nõusolek kinnisasja A. H. Tammsaare pst 30 ( kinnistusregistriosa nr 3785505, 
katastritunnus 62512:032: 2150, maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 
16148 m²) koormamiseks reaalservituudiga (juurdepääsu servituut) kinnistu Karusselli tn 67 
(kinnistusregistriosa nr 575705, katastritunnus 62512:032: 0003, pindala 343 m2, sihtotstarve 
elamumaa, hinnatsoon H0625010 ja elamumaa ühe ruutmeetri väärtus 19,17 eurot) kasuks. 
 
 



10. Linnavara kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel  
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine  Pärnus Tallinna mnt 1 asuva hoone I  korrusel 
paiknevate 37,5m2 üldpinnaga äriruumide kasutusse andmiseks alljärgnevatel tingimustel: 
- enampakkumise alghind –  üürimäär 300 eurot kuus 
- enampakkumise tagatisraha – 300 eurot 
 
11. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel  
Otsustati korraldada eelläbirääkimistega pakkumine Pärnus Rüütli tn 28 asuvas hoones paiknevate 
äriruumide üldpinnaga 188,4 m2, s.h I korruse ruumid üldpinnaga 113,5 m2 ja keldrikorruse ruumid 
üldpinnaga 74,9 m2  kasutusse andmiseks. 
 
12. Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine 
Otsustati omandada tasuta Pärnu linnale kinnistu Lai tn 11 (kinnistusraamatu registriosa nr 77205, 
katastritunnus1930, pindala 7023 m², sihtotstarve  ärimaa ) detailplaneeringu kohasel jagamisel 
moodustatav transpordimaa sihtotstarbega kinnistu koos sellel asuva rajatisega (kõnnitee), 
ligikaudse pindalaga 1047 m². Omandatav kinnistu  on Pärnu linnale vajalik kinnistul oleva jalgtee 
avaliku kasutamise tagamiseks. 
 


