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1. Komisjonide koosseisu kinnitamine  
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna tervisenõukogu koosseisu alljärgnevalt:  
esimees: Pärnu linnavalitsuse vastava valdkonna abilinnapea 
aseesimees: Kärolin Nirk, sotsiaalosakonna rahvatervise spetsialist 
liikmed: Ada Kraak, eriarst 
               Anu Peterson, Tõstamaa osavallakeskuse juhataja 
               Eiri Siliväli, Paikuse lasteaia majandusjuhataja 
               Jaana Junson, Pärnu linnavolikogu liige  
               Heli Kallasmaa, Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja  
               Karin Uibo, Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem 
               Evelin Tormilind, haridusosakonna andmeanalüütik  
               Külliki Seire, Estonia Spa Hotels AS personalijuht 
               Ly Akenpärg, Pärnu tervist edendavate lasteaedade koordinaator  
               Maarja Tammai, kultuuri- ja sporditeenistuse spordinõunik 
               Gerli Grünberg, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert 
               Tarmo Voltein, Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja 
               Viktooria Ilijn, sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise 
komisjoni koosseisu alljärgnevalt: 
esimees: Pärnu linnavalitsuse haridusvaldkonna abilinnapea 
liikmed: Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 
                Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist 
                  Pärnu linna noortekogu esindaja 
                  Pärnu linna volikogu noortekomisjoni esimees  
                  Pärnu linna osavallakeskuste juhatajad 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi 
(spordivaldkond) määramise komisjoni koosseisu alljärgnevalt: 
esimees: Pärnu linnavalitsuse haridusvaldkonna abilinnapea 
liikmed: Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 
               Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna huvihariduse ja noorsootööspetsialist 
                Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse spordinõunik 
                Pärnu linna noortekogu esindaja 
                Pärnu linna osavallakeskuste juhatajad 
                Pärnu Spordiliidu esindaja 
                Pärnumaa Spordiliidu esindaja 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemiate määramise komisjoni koosseisu 
alljärgnevalt:  
esimees: Pärnu linnavalitsuse hariduse valdkonna abilinnapea 
liikmed: Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 
               Pärnu linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees 
               Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna üldhariduse peaspetsialist 
               Audru osavallakogu poolt nimetatud esindaja 
               Paikuse osavallakogu poolt nimetatud esindaja; 
               Tõstamaa osavallakogu poolt nimetatud esindaja; 
               Pärnu linna noortekogu esindaja. 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna õpilaspreemiate määramise komisjoni koosseisu alljärgnevalt: 
esimees: Pärnu linnavalitsuse haridusvaldkonna abilinnapea 
liikmed:  Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 
                Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna üldhariduse peaspetsialist 
                Audru osavallakogu poolt nimetatud esindaja 



                Paikuse osavallakogu poolt nimetatud esindaja 
               Tõstamaa osavallakogu poolt nimetatud esindaja 
                Pärnu linna noortekogu esindaja 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele elukohajärgse 
munitsipaalkooli esimese klassi määramise muutmise taotluste läbivaatamise komisjon koosseisu 
alljärgnevalt: 
esimees: Pärnu linnavalitsuse hariduse valdkonna abilinnapea 
liikmed: Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 
                Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna üldhariduse peaspetsialist            
                Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna andmeanalüütik 
                Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna kaasava hariduse peaspetsialist 
                Pärnu linnavalitsuse kantselei vastava valdkonna jurist 
Linnavalitsus kinnitas haridus- ja noorsooprojektide läbivaatamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt: 
esimees: Pärnu linnavalitsuse haridusvaldkonna abilinnapea 
liikmed: Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 
                Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist 
                Pärnu linna koolieelsete lasteasutuste esindaja 
                Pärnu linna üldhariduskoolide esindaja 
                Pärnu linna noorsootöötajate esindaja 
                Pärnu linna noortekeskuste esindaja 
                Pärnu linna noortekogu esindaja 
                mittetulundusühingute esindaja 
                Pärnu linna osavallakeskuste juhatajad 
 
2. Ehitusloa andmine Paikuse alev, Rukkilille tn 4 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Rukkilille 4 kinnistule PVC hoone 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: reovee kanalisatsioon koos krundisiseste 
kommunikatsioonidega: vesi ja reovee kanalisatsioon. 
 
3. Pärnu linnas Lille tn 18 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus määras Pärnu linnas Lille tn 18 asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele 
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Lille tn 18, elamumaa – 100%; 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Lille tn 18a, elamumaa – 100%; 
3. Pärnu linn, Pärnu linn, Roheline tn 23b, elamumaa – 100. 
 
4. Pärnu linnas Ehitajate tee 2a koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusolek maa riigi 
omandisse jätmiseks 
Linnavalitsus määras moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Ehitajate tee 
2a, sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa ning nõustus maa riigi omandisse jätmisega. 
 
5. Lavassaare alev, Kalda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Lavassaare alevis asuva Kalda katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks 
ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Lavassaare alev, Kalda; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Lavassaare alev, Järsaku; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 
 
6. Jõõpre küla, Andresemetsa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 



Linnavalitsus nõustus Jõõpre külas asuva Andresemetsa katastriüksuse jagamisega kaheks 
katastriüksuseks ning määras uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning 
sihtotstarbed järgmiselt: 
1. koha-aadress: Pärnu linn, Jõõpre küla, Andresemetsa; 
sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%; 
2. koha-aadress: Pärnu linn, Jõõpre küla, Väike-Kaasiku tee; 
sihtotstarve: transpordimaa – 100%. 
 
7. Sundvalduse seadmine, Põlde ja Kivila kinnistu 
Linnavalitsus otsustas seada sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele Pärnu linna kinnisasjadele: 
1. Ranniku küla, Põlde kinnistu 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
ning 10/0,4 kV pingega komplektalajaama, 10 kV ja 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliinide talumiseks 
elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses. 
2. Ranniku küla, Kivila kinnistu 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks 
ning 10 kV ja 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliinide talumiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses. 
 
8. Papsaare külas Jõesuudme tee 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine 
Linnavalitsus algatas Papsaare külas Jõesuudme tee 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu koostamise. 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kinnistud liita elamumaa maakasutuse juhtotstarbega 
krundiks, selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus üksikelamule, määrata 
arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimis-, juurdepääsu- ja tehnorajatistega 
liitumise lahendus. 
 
9. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku võtta vastu Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute 
detailplaneering ja suunata detailplaneeringu lahendus avalikustamisele. 
 
10. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Pärnu linn Papli tn 8 kinnistul 
Linnavalitsus täpsustas Pärnu linnavalitsuse 16.03.2009 korraldusega nr 154 kehtestatud „Papli tn 8 
kinnistu detailplaneeringu“ joonist „põhijoonis“ ning seletuskirja peatükk 4. Planeeringulahenduse 
kirjeldus “Krundi ehitusõigus ja kasutustingimused” selliselt, et lubas suurendada Papli tn 8 kinnistul 
detailplaneeringuga määratud hoone suurimat lubatud 10,0m/+11.83abs.km (Balti kõrgussüsteemis) 
kõrgust kuni 10% ulatuses ehk kuni 11,0m /+12.83abs.km (Balti kõrgussüsteemis). Muus osas jäävad 
projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul. 
 
11. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Riia mnt 108c 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas Riia mnt 108c kinnistule ärihoone püstitamiseks. 
 
 


