
Ülevaade	  Pärnu	  linnavalitsuse	  21.	  augusti	  2018	  istungist	  
	  
1.	  Pärnu	  linna	  haridus-‐	  ja	  noorsoopreemia	  määramise	  kord	  Otsustati	  kehtestada	  
Pärnu	  linna	  haridus-‐	  ja	  noorsoopreemia	  määramise	  kord.	  
	  	  
2.	  Pärnu	  linna	  munitsipaalüldhariduskoolide	  hoolekogude	  moodustamise	  kord,	  
ülesanded	  ja	  töökord	  
Otsustati	  kehtestada	  Pärnu	  linna	  munitsipaalüldhariduskoolide	  hoolekogude	  
moodustamise	  kord,	  ülesanded	  ja	  töökord.	  
	  
3.	  Audru	  Kultuuri-‐	  ja	  Spordikeskuse	  töötajate	  koosseisu	  kinnitamine	  
Otsustati	  kinnitada	  Audru	  Kultuuri-‐	  ja	  Spordikeskuse	  töötajate	  koosseis	  
alates	  1.	  septembrist	  2018	  järgmiselt:	  
Ametikoht	   Ametikohtade	  arv	  
Direktor	   1	  
Muuseumi	  varahoidja	   1	  
Administraator	   3	  
Koristaja	   1	  
KOKKU:	   6	  
	  
4.	  Tasuta	  sõiduõiguse	  andmine	  
Otsustati	  anda	  perioodil	  31.	  august	  2018	  kuni	  4.	  september	  2018	  (ka)	  Pärnu	  
linna	  bussiliinidel	  tasuta	  sõiduõigus	  kõikidele	  ühistranspordi	  kasutajatele.	  
Kuupäeva	  all	  mõistetakse	  transpordipäeva,	  mis	  algab	  kell	  4.00	  hommikul	  ja	  
lõpeb	  järgmisel	  kuupäeval	  kell	  3.59	  hommikul.	  
	  
5.	  Elukohaandmete	  kehtetuks	  tunnistamine	  
Otsustati	  tunnistada	  kehtetuks	  isiku	  rahvastikuregistrisse	  kantud	  elukoha	  
andmed.	  
	  
6.	  Noorte	  tervishoiutöötajate	  õppelaenu	  tagasimakse	  toetamine	  
Otsustati	  määrata	  õppelaenu	  tagasimakse	  põhiosa	  toetus	  Pärnu	  linnas	  
elavatele	  noortele	  tervishoiutöötajatele.	  
	  	  
7.	  Volituste	  andmine	  
Otsustati	  volitada	  kuni	  08.02.2019	  sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti,	  
sotsiaalosakonna	  puuetega	  inimeste	  hoolekande	  peaspetsialisti	  ja	  
sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  esindajana	  



täitma	  isiku	  kõiki	  eestkostja	  ülesandeid,	  tehingud	  ja	  toimingud	  
Sotsiaalkindlustusametis,	  Eesti	  Töötukassas,	  Maksu-‐	  ja	  Tolliametis	  ja	  muudes	  
ametiasutustes.	  
	  	  
8.	  Volituste	  andmine	  
Otsustati	  volitada	  kuni	  14.02.2019	  sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti,	  
sotsiaalosakonna	  puuetega	  inimeste	  hoolekande	  peaspetsialisti	  ja	  
sotsiaalosakonna	  eestkostespetsialisti	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  esindajana	  
täitma	  isiku	  kõiki	  eestkostja	  ülesandeid,	  tehingud	  ja	  toimingud	  
Sotsiaalkindlustusametis,	  Eesti	  Töötukassas,	  Maksu-‐	  ja	  Tolliametis	  ja	  muudes	  
ametiasutustes.	  
9.	  Volituste	  andmine	  
Otsustati	  volitada	  kuni	  13.08.2023	  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.	  
	  	  
10.	  Linnavara	  võõrandamine	  otsustuskorras	  	  Otsustati	  võõrandada	  
otsustuskorras	  osaühingule	  Foral	  LT	  kinnistu	  Pärnu	  linn,	  Lai	  tänav	  T4	  
(kinnistusraamatu	  registriosa	  nr	  2693405,	  katastritunnus	  62510:131:0007,	  
sihtotstarve	  transpordimaa,	  pindala	  9621	  m	  2)	  detailplaneeringu	  kohasel	  
ümberkruntimisel	  moodustatavast	  transpordimaa	  kinnistust	  K2	  (6656	  m2,	  L	  
100%)	  kinnistu	  osa	  suurusega	  ca	  160	  m2	  liitmiseks	  kinnistuga	  Pärnu	  linn,	  Lai	  
tn	  15.	  
Kinnistu	  osa	  võõrandatakse	  ostuhinnaga	  200	  eurot	  ühe	  ruutmeetri	  eest.	  
	  	  
11.	  Linnavara	  kasutusse	  andmine	  otsustuskorras	  	  Otsustati	  anda	  kolmeks	  
suveperioodiks	  (01.05	  -‐	  30.09,	  2018.	  aastal	  üürilepingu	  sõlmimisest	  kuni	  
30.09)	  Pärnu	  linn,	  Väike-‐Jõe	  tn	  12a	  korteriühistu	  kasutusse	  kinnistute	  Pärnu	  
jõgi	  L4	  (kinnistusraamatu	  registriosa	  nr	  2910205,	  katastritunnus	  
62520:001:0007,	  pindala	  221423	  m2,	  sihtotstarve	  veekogude	  maa)	  ja	  
Vasakkalda	  kallasrada	  L2	  (kinnistusraamatu	  registriosa	  nr	  281290505,	  
katastritunnus	  62511:137:0005	  pindala	  1730	  m2,	  sihtotstarve	  üldkasutatav	  
maa)	  osa	  suurusega	  28,8	  m2.	  .	  
	  	  
12.	  Ehitusloa	  väljastamine	  



Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Side	  tn	  4a	  kinnistule	  üksikelamu	  
püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  
reoveekanalisatsiooni,	  sademeveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  
rajamisega.	  
	  	  
13.	  Ehitusloa	  väljastamine	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Papsaare	  küla,	  Lõvi	  tee	  19	  
kinnistule	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  
veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  
14.	  Ehitusloa	  väljastamine	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linnas,	  Seliste	  külas	  Kuukivi	  kinnistule	  
elamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  krundisisese	  
veetorustiku,	  reoveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  rajamisega.	  
	  	  
15.	  Kinnisasjaga	  liitmiseks	  sobiva	  maa	  erastamine	  ja	  koha-‐aadressi	  
andmine	  Otsustati	  anda	  moodustatavale	  katastriüksusele	  koha-‐aadressiks	  Timuti	  
tn	  2y,	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn.	  
	  	  
16.	  Kinnisasjaga	  liitmiseks	  sobiva	  maa	  erastamine	  ja	  koha-‐aadressi	  andmine	  
Otsustati	  anda	  moodustatavale	  katastriüksusele	  koha-‐aadressiks	  Timuti	  tn	  4y,	  
Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn.	  
	  
17.	  Kinnisasjaga	  liitmiseks	  sobiva	  maa	  erastamine	  ja	  koha-‐aadressi	  
andmine	  Otsustati	  anda	  moodustatavale	  katastriüksusele	  koha-‐aadressiks	  Timuti	  
tn	  6y,	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn.	  
	  	  
18.	  Kinnisasjaga	  liitmiseks	  sobiva	  maa	  erastamine	  ja	  koha-‐aadressi	  andmine	  
Otsustati	  anda	  moodustatavale	  katastriüksusele	  koha-‐aadressiks	  Tallinna	  mnt	  
105y,	  Pärnu	  linn,	  Pärnu	  linn.	  
	  
19.	  Kinnistute	  valdusesse	  andmine	  
Otsustati	  anda	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  linnavara-‐	  ja	  heakorrateenistuse	  
valdusesse	  põhivarana	  järgmised	  kinnistud:	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Sõeru	  tänav	  T1	  –	  katastritunnus	  62401:001:0209,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11785450,	  pindala	  4478	  m²,	  maksustamishind	  5740	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Sõeru	  tänav	  T2	  –	  katastritunnus	  62401:001:0208,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  12074250,	  pindala	  546	  m²,	  maksustamishind	  700	  eurot,	  



sihtotstarve	  100%	  transpordimaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Rohu	  tänav	  T22	  –	  katastritunnus	  62401:001:0043,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11543250,	  pindala	  1328	  m²,	  maksustamishind	  1700	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Liblika	  tn	  10	  –	  katastritunnus	  62401:001:0035,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11604850,	  pindala	  1813	  m²,	  maksustamishind	  11590	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  elamumaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Sõeru	  tn	  11	  –	  katastritunnus	  62401:001:0040,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11559250,	  pindala	  1638	  m²,	  maksustamishind	  10470	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  elamumaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Rohu	  tn	  130	  –	  katastritunnus	  62401:001:0038,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11533150,	  pindala	  1960	  m²,	  maksustamishind	  12520	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  elamumaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Rohu	  tn	  132	  –	  katastritunnus	  62401:001:0039,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11550950,	  pindala	  1989	  m²,	  maksustamishind	  12710	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  elamumaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Lina	  tänav	  T6	  –	  katastritunnus	  62501:001:0882,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11723850,	  pindala	  1824	  m²,	  maksustamishind	  1170	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Lubja	  tänav	  T8	  –	  katastritunnus	  62501:001:0980,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11849350,	  pindala	  3203	  m²,	  maksustamishind	  2050	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Orava	  tänav	  –	  katastritunnus	  62501:001:0880,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11554850,	  pindala	  3220	  m²,	  maksustamishind	  4120	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa;	  
-‐	  Pärnu	  linn,	  Parmu	  tänav	  T5	  –	  katastritunnus	  62501:001:0921,	  kinnistu	  
registriosa	  number	  11572950,	  pindala	  1895	  m²,	  maksustamishind	  2180	  
eurot,	  sihtotstarve	  100%	  transpordimaa.	  
	  	  
20.	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  14.05.2018	  korralduse	  nr	  441	  „Konkursi	  Ettevõtlik	  
pärnakas	  2017/2018	  võitja	  kinnitamine“	  muutmine	  Otsustati	  muuta	  Pärnu	  
Linnavalitsuse	  14.05.2018	  korraldust	  nr	  441	  „Konkursi	  Ettevõtlik	  pärnakas	  
2017/2018	  võitja	  kinnitamine“	  järgmiselt:	  
„Maksta	  välja	  toetused	  ettevõttele	  Rosenberry	  OÜ	  (reg.	  nr	  14410836)	  3000	  
eurot,	  Pehmö	  UÜ	  750	  eurot	  ja	  Firmitas	  OÜ	  750	  eurot“	  ja	  sõnastada	  
korralduse	  punkt	  5	  järgmiselt:	  
„Eelarve	  kasutaja	  OP,	  alategevus	  04900-‐540500“.	  
	  	  



21.	  Nõusoleku	  andmine	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmiseks	  Elektrilevi	  OÜ	  kasuks.	  
Otsustati	  anda	  nõusolek	  Elektrilevi	  OÜ-‐le	  tehnorajatise	  ehitamiseks	  ja	  
tähtajatu	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmiseks	  Pärnu	  linna	  kinnisasjale	  Pärnu	  
maakond,	  Pärnu	  linn,	  Audru	  alevik,	  Lihula	  mnt	  10//12	  (kinnistusregistriosa	  
number	  200850,	  katastritunnus	  16001:001:0039,	  sihtotstarve	  ühiskondlike	  
ehitiste	  maa/elamumaa,	  pindala	  51955	  m2).	  Isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  
on	  297	  m2	  	  
22.	  Pärnu	  linna	  kasuks	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmise	  taotlemine	  Papsaare	  
külas	  Pääsu	  tee	  14	  kinnistule	  
Otsustati	  taotleda	  Pärnu	  linna	  kasuks	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmist	  Pärnu	  
maakonnas	  Pärnu	  linnas	  Papsaare	  külas	  asuvale	  Pääsu	  tee	  14	  kinnistule	  -‐	  
kinnistusregistriosa	  number	  3132706,	  katastritunnus	  15904:003:1308,	  
sihtotstarve	  elamumaa,	  pindala	  1510	  m²,	  isikliku	  kasutusõigusala	  suurus	  80	  m².	  	  
23.	  Raha	  eraldamine	  reservfondist	  Linnavalitsuse	  reservfondist	  eraldati:	  
-‐	  500	  eurot	  MTÜ-‐le	  BR	  BMX	  augustis	  Pärnus	  toimuva	  Pumptracki	  sõitmise	  
maailmameistrivõistluste	  kvalifikatsiooni	  etapi	  korraldamise	  toetamiseks;	  
-‐	  6000	  eurot	  kontsertklaveri	  Kawai	  GX-‐7	  soetamise	  toetamiseks	  täiendavad	  
vahendid;	  
-‐	  300	  eurot	  MTÜ-‐le	  Pärnu	  Motoclub	  Pärnu	  parima	  noorsportlase	  Kevin	  Saare	  
premeerimiseks	  29.07.2018	  quadide	  motokrossis	  Euroopa	  meistri	  tiitli	  
saavutamise	  eest;	  
-‐	  6000	  eurot	  EV100	  vabaõhulavastuse	  „Saja-‐aastane	  öö“	  toimumiseks	  kuupäeva	  
ümberkavandamisega	  kaasnenud	  kulude	  katteks;	  
-‐	  600	  eurot	  Pärnu	  Jalgpalliklubile	  klubi	  osalemise	  toetamiseks	  UEFA	  Women´s	  
Champions	  League´i	  alagrupiturniiril	  Bosnia	  ja	  Hertsegoviinas;	  -‐	  200	  eurot	  MTÜ-‐le	  
Ühinenud	  Mootorratturid	  ürituse	  Eesti	  Mootorrattahooaja	  lõpetamise	  
toetamiseks.	  	  24.	  Kinnistute	  detailplaneeringu	  koostamise	  algatamine	  ja	  
detailplaneeringu	  keskkonnamõju	  strateegilise	  hindamise	  algatamata	  jätmine	  
Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  algatada	  Pärnu	  linnas	  Vana-‐Rääma	  tn	  8	  ja	  9	  
kinnistute	  detailplaneeringu	  koostamine.	  
25.	  Kinnistu	  detailplaneeringu	  vastuvõtmine	  Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  
eelnõu	  võtta	  vastu	  Pärnu	  linnas	  Tammiste	  tee	  6a	  kinnistu	  detailplaneering.	  
	  	  
26.	  Audru	  alevikus	  ratsaspordi-‐	  ja	  puhkeala	  osalise	  detailplaneeringu	  
vastuvõtmine	  Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  võtta	  vastu	  Audru	  alevikus	  
ratsaspordi-‐	  ja	  puhkeala	  osaline	  detailplaneering.	  
	  
27.	  Pärnu	  Linnavolikogu	  ja	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  liikmete	  
teenistuslähetusse	  saatmise	  kord	  Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  eelnõu	  



kehtestada	  Pärnu	  Linnavolikogu	  ja	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  liikmete	  
teenistuslähetusse	  saatmise	  kord.	  	  28.	  Arvamus	  Pärnu	  Linnavolikogu	  
määruse	  „Pärnu	  Linnavolikogu	  21.06.2018	  määruse	  "Pärnu	  linna	  
bussiliinide	  sõidupileti	  hindade	  ja	  sõidusoodustuste	  kehtestamine"	  
muutmine"	  eelnõule	  Anti	  arvamus	  volikogu	  aseesimehe	  Hillar	  Talviku	  poolt	  
esitaud	  eelnõule	  Pärnu	  Linnavolikogu	  määruse	  „Pärnu	  Linnavolikogu	  
21.06.2018	  määruse	  "Pärnu	  linna	  bussiliinide	  sõidupileti	  hindade	  ja	  
sõidusoodustuste	  kehtestamine"	  muutmine".	  
	  29.	  Pärnu	  Haldusteenuste	  töötajate	  koosseisu	  kinnitamine	  Otsustati	  
kinnitada	  Pärnu	  Haldusteenuste	  töötajate	  koosseis	  alates	  01.	  septembrist	  
2018	  järgmiselt:	  
Ametikoht	   Ametikohtade	  arv	  
Juhataja	   1	  
Välitööde	  juht	   1	  
Ehitus-‐	  ja	  projektijuht	   1	  
Parkimiskorralduse	  juht	   1	  
Heakorra-‐	  ja	  ehitustööline	   12	  
Kalmistuvaht	   7,5	  
Parkimiskorraldaja-‐assistent	   1	  
Parkimiskorraldaja	   4	  
Audru	  osavalla	  maja	  koristaja	   1	  
Koristaja	  (Paikuse)	   1	  
Koristaja	  (Tõstamaa)	   1	  
Heakorratööline	  (Paikuse)	   3	  
Paadijuht	  (Tõstamaa)	   2	  
Talvesadama	  kapten	   1	  
Sotsiaalmaja	  koristaja	   3	  
Haldusspetsialist	   1	  
Kokku	   41,5	  
	  30.	  Erateedele	  kruusa	  eraldamise	  kord	  Linnavolikogu	  istungile	  suunati	  
eelnõu	  “Erateedele	  kruusa	  eraldamise	  kord.”	  
	  	  
	  	  
Gerli	  Kõiv	  
kommunikatsioonispetsialist	  	  
Pärnu	  Linnavalitsus	  
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