
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 21. oktoobri 2019 istungist 
  
1.Pärnu Linnavalitsuse 9. aprilli 2018 korralduse nr 343 „Pärnu linna tervisenõukogu moodustamine ja 
põhimääruse kinnitamine“ muutmine 
Linnavalitsus arvas Pärnu linna tervisenõukogu koosseisust välja Vahur Mäe ja Üllar Küti ning kinnitas 
tervisenõukogu liikmeks Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanema Karin Uibo. 
  
2.Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise korra muutmine 
Linnavalitsus muutis koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise korda. 
  
3. Pärnu linnavalitsuse 10. detsembri 2018 korralduse nr 994 „Spordiprojektide läbivaatamise 
ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine 
Linnavalitsus arvas spordiprojektide ekspertkomisjoni koosseisust välja Vahur Mäe ja kinnitas komisjoni 
liikmeks Matti Killingu. 
  
4.Kirjalike enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine 
Linnavalitsus tunnistas enampakkumisel väljakuulutatud tingimustele vastavate pakkumiste puudumise 
tõttu nurjunuks Pärnu linnavalitsuse 12. augusti 2019 korralduse nr 457 alusel Paikuse alevis Rukkilille 1 
ja 3 kinnistutele hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise. Kinnisasjade 
koormamiseks hoonestusõigusega esitas pakkumise MKM Investment OÜ, kuid tema pakkumine ei 
vastanud enampakkumise tingimustes pakkumisele esitatud nõuetele (pakkumisele ei olnud lisatud 
äriplaani). 
Linnavalitsus volitas linnavara- ja heakorrateenistust korraldama uue kirjaliku enampakkumise 
hoonestusõiguste seadmiseks: 
1. Rukkilille tn 1 (kinnistusraamatu registriosa nr 14787450, katastritunnus 56801:001:1336, pindala 
10 099 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa); 
2. Rukkilille tn 3 (kinnistusraamatu registriosa nr 14787650, katastritunnus 56801:001:1339, pindala 
6138 m2, sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa). 
  
5.Pärnu linnavalitsuse 15.10.2018 korralduse nr 834 muutmine  
Linnavalitsus täiendas Pärnu linnavalitsuse 15.10.2018 korraldust nr 834 punktiga, mis kehtestab alates 
1. jaanuarist 2020 Suur-Sepa 16 asuva linnavalitsuse hoone kolmanda korruse saali abielu 
registreerimise tseremooniate läbiviimise tasumääraks (ilma käibemaksuta) 30 eurot 30 minuti pikkuse 
ja 10 eurot iga järgneva 30 minuti pikkuse saali kasutamise eest. 
  
6. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Aida tn 10 elu- ja ärihoone ning galerii 
Linnavalitsus lubas planeerimisosakonnal anda välja ehitusloa Pärnu linnas Aida tn 10 kinnistule elu- ja 
ärihoone ning Ringi tänav T1 kinnistule galerii püstitamiseks. Enne ehitustööde algust on vaja taotleda 
muinsuskaitseametist tööde luba. 
  
7.Pärnu linn, Kaarli tn 26 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Kaarli tn 26 ja Kaarli tn 26y asuvate katastriüksuste liitmisel tekkivale 
katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn Kaarli tn 26 ning sihtotstarbeks elamumaa – 
100%. 
  
8.Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 25 ning Papli tn 10 ja 12 koha-aadresside ja sihtotstarvete 
määramine  
Linnavalitsus määras Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 25, Papli tn 10 ja Papli tn 12 asuvate 
katastriüksuste ümberkruntimisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1.  Pärnu linn, Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 25, elamumaa 100 %. 



2.  Pärnu linn, Pärnu linn, Papli tn 12, elamumaa 100 %. 
  
9.Liikmeõiguste teostaja nimetamine Rohelise Jõemaa Koostöökogus  
Linnavalitsus nimetas Pärnu linna liikmeõiguste teostajaks Rohelise Jõemaa Koostöökogus Marko Šorini 
asemel Kuno Erkmanni. 
  
10. Sotsiaalvaldkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine 
Linnavalitsus moodustas sotsiaalhoolekande valdkonna 2019. aasta tunnustuste määramiseks esitatud 
taotluste läbivaatamiseks komisjoni järgmises koosseisus: 
Esimees: 
Varje Tipp, sotsiaalhoolekande valdkonda kureeriv abilinnapea. 
Liikmed: 
Tõnu Poopuu, linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindaja;               
Heli Kallasmaa, sotsiaalasutuste esindaja, Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja; 
Riho Alliksoo, sotsiaalasutuste hoolekogude esindaja, Laste-ja Noorte Tugikeskuse hoolekogu liige; 
Margo Orupõld, sotsiaalvaldkonna vabaühenduste esindaja, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus; 
Kadri Melnits, eelneval aastal tunnustatud aasta sotsiaaltöö tegija. 
  
 


