
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 25. märtsi 2019 istungist 
 
1. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine 
Otsustati nimetada Teet Kurs kolmeks aastaks Estonia Spa Hotels AS-i nõukogu liikmeks.  
 
2. Raeküla Kooli arengukava 2019-2022 kinnitamine 
Otsustati kinnitada Pärnu Raeküla Kooli arengukava aastateks 2019-2022. 

3. Tee ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda tee ehitusluba Pärnu linn, A.H.Tammsaare puiestee rekonstrueerimiseks lõigus 
Kanali tänav kuni Kooli tänav. 

4. Ehitusloa andmine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linnas Jõõpre külas, Kuivati kinnistule (katastritunnus 
15902:001:0117) remonditöökoja püstitamiseks. 

5. Kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Otsustati kehtestada Pärnu linnas Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneering. 
 
6. Kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
Otsustati kehtestada Pärnu linnas Niidu tn 18b kinnistu detailplaneering. 
 
7. Hoonete koha-aadresside määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas, Pärnu linn, Nelgi tn 2 asuval maaüksusel hoonete koha-aadressid 
järgmiselt: 
- aiamaja (ehitisregistrikood 103017138) unikaalaadress Nelgi tn 2/1; 
- elamu (ehitisregistrikood 121262527) unikaalaadress Nelgi tn 2. 
 
8. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine 
Otsustati muuta Pärnu linnas, Pärnu linn, Kuuse tn 4 katastriüksuse senist sihtotstarvet (100% 
ühiskondlike ehitiste maa) ning määrata uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 75% elamumaa, 
25% ärimaa. 

9. Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine 
Otsustati tunnistada Pärnu Linnavalitsuse 17. detsembri 2018 korralduse nr 1017 „Linnavara kasutusse 
andmine eelläbirääkimistega pakkumisel“ alusel Pärnu linnas Vee 2 asuvas hoones paiknevate 382,4 m2 

üldpinnaga ruumide kasutusse andmiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumisel parimaks 
pakkumine üürimääraga 716 eurot kuus, mille esitas Pärnu Vanalinna koolituskeskus MTÜ. 

10. Volituse andmine  
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu volitada Pärnu Linnavalitsust määrama Pärnu linna esindaja ja 
tema asendaja Terviseameti poolt korraldatava perearsti konkursi komisjoni koosseisu.  
 
11. Osalemise lõpetamine MTÜ Kallasrada liikmena 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu lõpetada Pärnu linna osalemine mittetulundusühingu Kallasrada 
(registrikood 80276880) liikmena. 
 
12. Pärnu linnas Raba – Lai tänava silla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine ja detailplaneeringu osaline vastuvõtmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu jätta algatamata Raba - Lai tänava silla detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei oma 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju. 



 
13. Pärnu Linnavalitsuse 11. märtsi 2019 korralduse nr 177 „Huvihariduseks ja huvitegevuseks 
võistlemistoetuse eraldamine“ muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 11. märtsi 2019 korralduse nr 177 „Huvihariduseks ja 
huvitegevuseks võistlemistoetuse eraldamine“ punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt: 
   

Taotleja Võistlus, konkurss, laager Eraldatav 

summa 

eurodes 

MTÜ Niidupargi Kergejõustikuklubi Koolide MM kergejõustikus 600 

 


