
Pärnu Linnavalitsuse 28. juuni 2016 istungi ülevaade 
  
1.Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu rannastaadioni teenuste hinnakirja. 
  
2. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste 
suuruste määramine” muutmine 
Pärnu Linnavalitsus otsustas ühtlustada Tammiste Hooldekodus ja mujal 
hooldusteenusel viibivate inimeste omaosaluse arvestamise põhimõtted, 
et need oleksid sarnased olenemata teenuse osutajast.  Praegu 
arvestatakse Tammiste hooldekodus teenusel viibiva isiku omaosaluseks 
85-100% pensionist ja 100% sotsiaaltoetusest. Mujal teenusel viibiva 
isiku omaosaluseks oli seni ainult 85-100% pensionist. Sotsiaaltoetust 
omaosaluse hulka ei arvatud. Muudatusega arvatakse omaosaluse hulka 
85-100% ka mujal hooldusteenusel  viibiva isiku sotsiaaltoetusest. 
Täiendatakse ka kohamaksumuse mõistet. 
  
3. Volituste andmine 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna spetsialiste Pärnu linna 
esindajana sooritama piiratud teovõimega täisealise Pärnu linna 
kodaniku eest tehinguid ja toiminguid erinevates asutustes. 
  
4.Pärnu Linnaorkestri direktori ametisse kinnitamine 
Linnavalitsus kinnitas Pärnu Linnaorkestri direktori ametikohale senise 
direktori Tõiv Tiitsu (Tiits). 
  
5.Enampakkumise tulemuste kinnitamine 
Linnavalitsus tunnistas Pärnus Riia mnt 83/85 asuva kinnistu mõttelise 
osa võõrandamiseks läbi viidud kirjalikul enampakkumisel parimaks 
pakkumine ostuhinnaga 16 559 eurot. 
  
6.Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute 
enampakkumiste korraldamine 
Linnavalitsus tunnistas osalejate puudumise tõttu nurjunuks Pärnus 
Rüütli tn 40, Kuninga tn 26 ja Kuninga tn 28 asuvate kinnistute ning 
Vee tn 4 ja Rüütli tn 51 asuvas hoones paikneva korteriomandi 
võõrandamiseks läbi viidud kirjaliku enampakkumise. 



Otsustati korraldada uus enampakkumine. Rüütli tn 40 kinnistu 
alghinnaks on 790 000 eurot, Kuninga tn 26 kinnistu alghind on 166 500 
eurot ning Kuninga tn 28 kinnistu alghinnaks 225 000 eurot. 
Korteriomandite Vee tn 4 ja Rüütli tn 51 hoones alghinnaks on vastavalt 
100 000 ja 300 000 eurot. 
  
7.Tasuta parkimislubade andmine 
Pärnu Eakate Avahoolduskeskuse taotluse alusel otsustas linnavalitsus 
väljastada kaks tasuta parkimise luba tähtajaga üks aasta. Luba antakse 
välja parkimiseks Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal. 
  
8.Vana-Sauga tn 3 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja 
koha-aadressi andmine 
Vana-Sauga tn 3 kinnistu omanikud esitasid Pärnu Linnavalitsusele 
avalduse Pärnus Vana-Sauga tn 3 kinnistu ning Vana-Sauga ja Hobuse 
tänavate vahele jääva maa-ala erastamiseks.  Pärnu Linnavalitsus on 
seisukohal, et antud maatükk vastab maareformi seaduse tingimustele 
ning sobib Vana-Sauga tn 3 kinnistuga liitmiseks. Linnavalitsus otsustas 
anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Vana-Sauga tn 3y 
ning nõustus sellega, et avalduse esitanud isikud erastavad nimetatud 
maatüki. Maatüki suurus on 53 m², maakasutuse sihtotstarve 100% 
elamumaa. 
  
9.Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Linnavalitsus otsustas määrata Piiri tn 23 asuva kinnistu jagamisel 
tekkivatele uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressiks 
Piiri 23 ja Piiri 21d. Mõlema kinnistu sihtotstarve on 100% elamumaa. 
Vastavalt Allika tn 30 ja Allika tn 30y asuva kinnistu omaniku 
avaldusele otsustas linnavalitsus liita nimetatud katastriüksused 
ning  anda tekkivale katastriüksusele koha-aadressiks Allika tn 30. 
Katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa.   
  
10.Ehituslubade väljastamine 
 Vastavalt taotlustele otsustas linnavalitsus väljastada ehitusload Pärnus 
Aeru tn 6, Aeru tn 4 kinnistule üksikelamu ning Karusselli tn 
26a  üksikelamu ja abihoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks 
vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse 



rajamisega. 
  
11.Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala 
detailplaneeringu vastuvõtmine 
Pärnu Linnavalitsuse 10. novembri 2014 korraldusega nr 546 algatati 
Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala 
detailplaneeringu koostamine ülesandega planeerida ümber varasema 
planeeringuga määratletud krundid, määrata ehitusõigus ja 
arhitektuursed tingimused. Eesmärk on korrastada maakasutust ja näha 
piirkonda ette suuremad tootmismaa krundid vastavalt tekkinud 
nõudlusele. Planeeringuala asub Pärnu linnas, Loode-Pärnu tööstusalal. 
Planeeringuala on piiratud olemasoleva Kõrtsi tänava ning varem 
planeeritud Pärlimõisa tee, Rehepapi ja Kiltri tänavate ning Saugamõisa 
teega. Detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus ca 19,5 ha. 
  
12.  Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
Otsustati anda kuni 31.08.2016 Academia Gustaviana Selts (registrikood 
80034800) kasutusse Pärnus Rüütli tn 23 asuva hoone I korruse ruumid 
üldpinnaga 78,9m2. 
  
13. Pärnu Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine 
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond täitis  muinsuskaitsealaseid 
riiklikke kohustusi 24. jaanuaril 2012 sõlmitud Muinsuskaitseameti ja 
Pärnu Linnavolikogu vahelise halduslepingu alusel. Pärnu 
Linnavolikogu 16.06.2016 otsusega peatati Muinsuskaitseameti ja Pärnu 
linna vaheline haldusleping. Halduslepingu peatamisest tingituna hakkab 
lepinguga linnavalitsusele delegeeritud ülesandeid täitma 
Muinsuskaitseamet ja sellest tulenevalt väheneb planeerimisosakonna 
muinsuskaitsespetsialisti töökoormus. Samal ajal seoses 
planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendumisega alates 01.07.2015 
on muutunud nõuded kohaliku omavalitsuse 
detailplaneeringute  menetlusprotsessile. Uued nõuded on suurendanud 
märgatavalt menetletavate planeeringute ja projekteerimistingimuste 
hulka ja sellest tuleneval on kasvanud arhitektide töökoormus. 
Nendest asjaoludest tulenevalt on vajalik planeerimisosakonnas teha 
struktuuri muudatus, mis tingib tööülesannete muutmist ja 
ümberjaotamist. Linnavalitsuse istungil otsustati muuta Pärnu 



Linnavolikogu 17. jaanuari 2013 otsusega nr 3 kehtestatud Pärnu 
Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu alates 
04.07.2016. Planeerimisosakonna koosseisu vähendati muinsuskaitse 
peaspetsialisti ametikoha ja suurendati arhitekti ametikoha võrra. 
  
14.Tee-ehitusloa väljastamine 
Otsustati väljastada ehitusluba Pärnus Videviku tänav T3, Videviku tn 6 
// Metsakalmistu, Videviku tn 2, Videviku tänav T2, Paide mnt 4a 
kinnistutele Liivi teed ja Paide mnt ühendava kergliiklustee ehitamiseks.	  


