
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 23. augusti 2021 istungist 
 
 
1. Pärnu linnavalitsuse 28.06.2021 korralduse nr 440 „Loomestipendiumite eraldamine“ 
muutmine 
Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Pärnu linnavalitsuse 28.06.2021 korralduse nr 440 
„Loomestipendiumite eraldamine“ punkti 1.4.   
 
2. Toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise 
investeeringutoetuse andmine“ abil rajatud Rohu tn 119 elamu kasutusse andmiseks 
komisjoni moodustamine ja üürimäära kehtestamine 
Linnavalitsus moodustas Rohu tn 119 elamu kasutusse andmiseks komisjoni koosseisus: 
1. abilinnapea linnavara arenduse ja haldamise alal 
2. linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja 
3. eluasemekomisjoni esimees 
4. ettevõtluse spetsialist ettevõtluse arengu koordineerimise, suunamise ning arendustegevuse 
alal 
5. linnavara- ja heakorrateenistuse elamumajanduse peaspetsialist 
 
Linnavalitsus kehtestas munitsipaalelamu Rohu tn 119 kasutusse andmisel üürimääraks 4 
eurot/m2 kohta kuus. 
 
 
3. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna 
eestkostespetsialisti ja sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti täitma 
Pärnu linnavalitsuse esindajatena kuni 13.08.2026 piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki 
eestkostja ülesandeid. 
 
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Linnavalitsus otsustas seada sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnisasjadele: 
1. Pärnu linn Esplanaadi tänav T3 (kinnistusraamatu registriosa number 14912150, 
katastritunnus 62510:021:0004) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks, sundvalduse ala 18 m2, asendiplaan lisa 1; 
2. Pärnu linn, Laatsareti tänav T1 (kinnistusraamatu registriosa number 7076350, katastritunnus 
62501:001:0094) 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja liitumiskilbi ja rajamiseks, talumiseks ja 
majandamiseks, sundvalduse ala 18 m2), asendiplaan lisa 2. 
 
5. Pärnu linnas Merekalda tn 21 ja Merekalda tänav T4 piiride muutmine, koha-aadresside ja 
sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus nõustus Pärnu linnas asuvate Merekalda tn 21 (katastritunnus 62501:028:0320; kinnistu 
registriosa nr 136405) ja Merekalda tänav T4 (katastritunnus 62501:001:0803; kinnistu registriosa nr 
7281250) katastriüksuste piiride muutmisega ja määras uutele moodustatavatele katastriüksustele 
koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
1. Pärnu linn, Pärnu linn, Merekalda tn 21, elamumaa – 100%; 
2. Pärnu linn, Pärnu linn, Merekalda tn 19a, elamumaa – 100%; 
3. Pärnu linn, Pärnu linn, Merekalda tänav T4, transpordimaa – 100%. 
 



Linnavalitsus muutis unikaalaadressi vajava hoone koha-aadressi järgmiselt: 
Pärnu linn, Pärnu linn, Merekalda tn 21/1– elamu – ehitisregistri kood 103009380 uus koha-
aadress: Pärnu linn, Pärnu linn, Merekalda tn 19a; 
 

 
 
 


