
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 20. mai 2019 istungist 
 
1. Aukirja andmine  
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse aukiri Kairi Kuusele tulemusliku töö eest muusikaõpetajana Pärnu 
Lasteaias Mai ning pärimusmuusika hoidja ja edasikandjana Pärnu linnas. 
 
2. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele määrati 2018/2019. õppeaasta Pärnu linna õpilaspreemiad.  
 
3. Koolieelsete lasteasutuste ajutine sulgemine 
Otsustati sulgeda ajutiselt koolieelsed lasteasutused seoses laste ja töötajate puhkustega alljärgnevalt: 
- Pärnu Kadri Lasteaed                                                                17. juuli -  19. august 2019 
- Pärnu Kesklinna Lasteaed                                                       01. juuli –  31. juuli 2019 
- Pärnu Liblika Lasteaed                                                              17. juuni – 17. juuli 2019                
- Pärnu Lasteaed Mai                                                                   17. juuli – 15. august 2019 
- Raeküla Lasteaed                                                                        01. juuli – 31. juuli 2019  
- Pärnu Männipargi Lasteaed                                                    01. juuli –  31. juuli 2019                                
- Pärnu Lasteaed Pillerpall                                                          22. juuli -  21. august 2019            
- Pärnu Lasteaed Päikesejänku                                                17. juuni –  19. juuli 2019                              
- Pärnu Lasteaed Pöialpoiss                                                       17. juuni  - 16. juuli 2019                               
- Pärnu Tammsaare Lasteaed                                                   01. juuli – 31. juuli 2019 
- Pärnu Lasteaed Trall                                                                  17. juuni -  16. juuli 2019  
   Pärnu Ülejõe Lasteaed:                                                            
- Väike – Kuke 8a                                                                         01. juuli -   31. juuli 2019 
- Väike – Posti 8a                                                                         01. juuli -   31. juuli 2019 
   Audru Lasteaed: 
- Männituka maja                                                                         12.juuli – 11. august 
2019                                             
- Vikerkaare maja                                                                         25. juuni – 18. juuli 2019 
   Jõõpre Kool – Lasteaed: 
- Jõõpre Lasteaed                                                                          01. juuli –31. juuli 2019 
- Aruvälja Lasteaed                                                                       01. juuli – 31. juuli 2019 
- Lavassaare Lasteaed                                                                  01. juuli – 31. juuli 2019 
- Lindi Lasteaed – Algkool                                                           01. juuli – 31. juuli 2019 
- Paikuse Lasteaed                                                                        01. juuli – 31. juuli 2019 
- Seljametsa Lasteaed                                                                 01. juuli -  31.juuli 2019 
- Tõstamaa Lasteaed                                                                    01.juuli - 31. juuli 2019 
 
4. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine 
Otsustati pikendada vaide esitaja poolt esitatud vaide läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva võrra. 

5. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 10.05.2024 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti  ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehingud ja toimingud 
Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes. 
 
6. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 14.05.2024 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega 
inimeste hoolekande peaspetsialisti  ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehingud ja toimingud 
Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes. 



 
7. Spordiprojektide toetuste eraldamine 
Otsustati eraldada Pärnu linna 2019. aasta eelarvest spordiprojektide toetust järgmiselt: 

Taotleja Projekt 

 

 

Otsus 

     

MTÜ HC Pärnu/Paikuse Eesti meistrivõistlused käsipallis (Neiud) 400,00 

MTÜ HC Pärnu/Paikuse Eesti meistrivõistlused käsipallis (Noormehed) 400,00 

MTÜ JK Pärnu Poseidon Laste jalgpallioskuste täiendamine ja 

arendamine Valencia C.F treeningmudeli järgi 

800,00 

MTÜ Maadlusklubi Leo Eesti kadettide meistrivõistlused maadluses 400,00 

MTÜ Pärnu Võrkpalliklubi Pärnumaa meistrivõistlused võrkpallis 200,00 

MTÜ Spordiklubi Vabariigi 

Võllimees 

XVI Pärnumaa lahtised meistrivõistlused 

kiikingus 

150,00 

 Kokku 2350,00 

 
8. Kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
Otsustati algatada Pärnu linn Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu 
koostamise ülesandeks krundile sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja 
linnaehituslike tingimuste ning liiklus-, parkimis- ja haljastuslahenduse määramine. Detailplaneering 
koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. 
 
9. Kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Otsustati kehtestada Pärnu linnas, Raba tn 20a kinnistu detailplaneering. 

10. Ehitusloa andmine 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Audru alevik, Aroonia tn 43 (katastritunnus 15904:003:0053) 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-
kanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega. 
 
11. Ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas, Silla külas, Ogaliku tee 11 kinnistule (katastritunnus 
56801:004:0465) elamu püstitamiseks koos ehitist teenindava elektrivarustuse, veevarustuse ja 
reoveekanalisatsiooni rajamisega. 
 
12. Koha-aadresside muutmine 
Otsustati muuta Pärnu linnas, Tõstamaa alevikus: 
- Alametsa (katastritunnus 82602:004:0028; kinnistu registriosa nr 1558206) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Nurmiste tn 6; 
- Annuste (katastritunnus 82602:004:0210; kinnistu registriosa nr 649706) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Nurmiste tn 11 // Annuste; 



- Männiku (katastritunnus 82602:004:0151; kinnistu registriosa nr 2457106) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Nurmiste tn 8; 
- Nurmiste tn 7 (katastritunnus 82602:004:0229; kinnistu registriosa nr 819406) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Nurmiste põik 4; 
- Pargiserva (katastritunnus 82602:004:0341; kinnistu registriosa nr 7023450) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Nurmiste põik 3; 
- Mäe (katastritunnus 82602:004:0230; kinnistu registriosa nr 824706) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Nurmiste tn 3; 
- Jaanitoa (katastritunnus 82602:004:0352; kinnistu registriosa nr 299306) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Varbla mnt 54 // Jaanitoa; 
- Sepa (katastritunnus 82602:004:0033; kinnistu registriosa nr 1496706) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Varbla mnt 52 // Sepa; 
- Karjamaa (katastritunnus 82602:004:0139; kinnistu registriosa nr 2353906) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Lopsiku tn 4 // Karjamaa; 
- Lopsiku (katastritunnus 82602:004:0054; kinnistu registriosa nr 1751706) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Lopsiku tn 3 // Lopsiku; 
- Verte (katastritunnus 82602:004:0195; kinnistu registriosa nr 543006) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Metsa tn 24; 
- Kuusiku (katastritunnus 82602:005:0035; kinnistu registriosa nr 2105506) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Pärnu mnt 19; 
- Soopõlde (katastritunnus 82602:004:0277; kinnistu registriosa nr 3631306) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Pärnu mnt 17 // Soopõlde; 
- Männi (katastritunnus 82602:005:0099; kinnistu registriosa nr 3246206) koha-aadress ja määrata 
uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Pärnu mnt 2b; 
- Nooruse tn 2 (katastritunnus 82601:001:0131; kinnistu registriosa nr 10560550-10561250) koha-
aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Ringi tn 1a; 
- Nooruse tn 7a (katastritunnus 82602:004:0320; kinnistu registriosa nr 4071706) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Nooruse tn 6a; 
- Pärnu mnt 7 (katastritunnus 82602:004:0132; kinnistu registriosa nr 3321706) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Lootuse tn 1a; 
- Pärnu Teedevalitsuse Tõstamaa piirkonna keskuse (katastritunnus 82602:004:0201; kinnistu 
registriosa nr 1506806) koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa 
alevik, Kalli mnt 4a; 
- Tõstamaa mast (katastritunnus 82602:005:0273; kinnistu registriosa nr 1363806) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Kalli mnt 2a; 
- Varbla mnt 3a (katastritunnus 82601:001:0191; kinnistu registriosa nr 7046850) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Kalli mnt 2b; 
- Kruusa (katastritunnus 82601:001:0421; kinnistu registriosa nr 11108950) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Kalli mnt 2c; 
- Piima alajaama (katastritunnus 82602:004:0111; kinnistu registriosa nr 4094106) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Kalli mnt 2d; 
- Tõstamaa piirkonna alajaama (katastritunnus 82602:004:0108; kinnistu registriosa nr 4139306) 
koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Sadama tee 20; 
- Kalli mnt 9 (katastritunnus 82602:005:0052; kinnistu registriosa nr 2312406) koha-aadress ja 
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Kalli mnt 7b. 
 
13. Eluruumide üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta: 
- eluruum üldpinnaga 33,0 m2 asukohaga Pärnu linn Liiva tn 8D krt 9; 
- eluruum üldpinnaga 11,7 m2  asukohaga Pärnu linn Rohu tn 44 krt 226; 
- eluruum üldpinnaga 13,2 m2 asukohaga Pärnu linn Liiva tn 8D krt 2; 
- eluruum üldpinnaga 20,3 m2 asukohaga Pärnu linnas Liiva tn 8D krt 2. 



 
14. Valdkonna arengudokumendi koostamise algatamine 
Otsustati algatada Pärnu linna jäätmekava koostamine. 
 
15. Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine 
Otsustati määrata Estonia Spa Hotels AS: 
- nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks 640 eurot kuus;  
- nõukogu liikmetele makstava tasu suuruseks 100 eurot kuus. 
 
Otsustati määrata AS Pärnu Vesi: 
- nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks 640 eurot kuus; 
- nõukogu liikmetele makstava tasu suuruseks 100 eurot kuus.  
 
Otsustati määrata OÜ Paikre: 
- nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks 640  eurot kuus; 
- nõukogu liikmetele makstava tasu suuruseks 100 eurot kuus. 
 
Otsustati määrata SA Pärnu Haigla 
- nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks 500 eurot kuus; 
- nõukogu liikmetele makstava tasu suuruseks 100 eurot kuus. 
 
Otsustati määrata OÜ Kümblus ja OÜ SuFe nõukogu liikmetele, sh nõukogu esimees makstava tasu 
suuruseks nõukogu koosolekul osalemise eest 10 eurot tund.  
 
16. OÜ SuFe 2018. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine 
Otsustati kinnitada OÜ SuFe majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2018. 
Kinnitati kasumijaotus (eurodes) alljärgnevalt:  
- eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2017                       431 901  
- 2018. majandusaasta kasum                                                                                  19 631  
- kokku kasum jaotamiseks                                                                                      451 532 
- reservkapitali suunati                                                                                               4 050 
- eelmiste perioodide jaotamata kasumisse suunati                                      15 581 
- eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamist on 
447 482. 

17. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Papsaare küla, Lõvisüda tee 10 üksikelamu 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Papsaare küla, Lõvisüda tee 10 (katastritunnus 
15904:003:1491) kinnistule ühepereelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku 
veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega. Elektrikeris tuleb paigaldada 
tootja paigaldusjuhiste järgi. 
 
18. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Papsaare küla, Lõvisüda tee 6 üksikelamu 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Papsaare küla, Lõvisüda tee 6 (katastritunnus 
15904:003:1486) kinnistule ühepereelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku 
veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega.  
 
 
 
 
 


