
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 28. novembri istungist 
 
1. Volituste andmine 
Volitati sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana sooritama tehinguid ja toiminguid piiratud teovõimega täisealise isiku nimel. 
 
2. Volituste andmine 
Volitati sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande 
peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse 
esindajana sooritama tehinguid ja toiminguid piiratud teovõimega täisealise isiku nimel. 
 
3. Ehitusloa väljastamine, Kuu tn 6b eramu 
Otsisustati anda välja ehitusluba Kuu tn 6b (katastritunnus 62506:032:0008) kinnistule üksikelamu 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, 
reoveekanalisatsiooni,  sidevarustuse ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
4. Ehitusloa väljastamine. Kõrtsi tn 1 tootmishoone 
Otsustati anda välja ehitusluba Pärnus Kõrtsi tn 1  (katastritunnus 62503:077:0059) 
kinnistule  tootmishoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-
kanalisatsiooni, sadeveekanalisatsiooni, soojatorustiku, side- ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
5. Ehitusloa väljastamine. Rääma tn 15a korterelamu 
Otsustati anda välja ehitusluba Pärnus Rääma  tn 15a   (katastritunnus 62507:005:0008) 
kinnistule  korterelamu  püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, 
reoveekanalisatsiooni, sadeveekanalisatsiooni, side- ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
6. Rohu tn, Pirni tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu 
kehtestamine 
Otsustati kehtestada Rohu tn, Pirni tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala 
detailplaneering. 
 
7. Eluruumide üürile andmine 
Otsustati anda üürile eluruum asukohaga Liiva tn. 8B krt.14, üldpinnaga 35,85 m2 ja eluruum 
asukohaga Männi tn. 15A krt. 16, üldpinnaga 27,2 m2, tähtajaga 1 aasta. 
Otsustati anda üürile eluruum asukohaga Lai tn. 26 krt. 4/5, üldpinnaga 30,9 m2, tähtajaga 5 
aastat. 
 
8. Riigihanke korraldamine 
Otsustati korraldada Pärnu linna ametiasutustele, ametiasutuste hallatavatele asutustele ja 
linnavalitsuse tegevusega seotud tarbimiskohtadele elektrienergia ostmiseks perioodil 01. aprill 
2017 kuni 31. märts 2021 avatud hankemenetlusega riigihange “Elektrienergia ostmine“. 
 
  



9. Riigihanke korraldamine 
Otsustati korraldada Pärnu linna randade hooldamiseks avatud hankemenetlusega riigihange 
“Pärnu randade hooldus 01.04.2017 kuni 31.03.2021“. 
 
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi 
OÜ kasuks 
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le  tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele: 
- Niidumõisa tänav//Pikanõmme tee (kinnistusregistriosa nr 1996905, katastritunnus 
62517:064:0047, pindala 7662 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa, isikliku 
kasutusõigusala suurus 15 m2, 
- Niidumõisa tn 11 (kinnistusregistriosa nr 1994705, katastritunnus 62517:064:0018, pindala 1148 
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% elamumaa, isikliku kasutusõigusala suurus 8 m2, 
- Niidumõisa tn 12 (kinnistusregistriosa nr 1994505, katastritunnus 62517:064:0019, pindala 
969m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% elamumaa, isikliku kasutusõigusala suurus 8 m2, 
- Kastani põik T3 (kinnistusregistriosa nr 2506050, katastritunnus 62501:001:0306, pindala 336 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 27 m2, 
- Jõe tänav (katastritunnus 62511:039:0010, pindala 863m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% 
transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 2 m2, 
- Nelgi tänav T3 (kinnistusregistriosa nr 2748005, katastritunnus 62504:060:0062, pindala 6387 m2, 
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa, isikliku kasutusõigusala suurus 275 m2. 
 
11. Linnavara võõrandamine 
Vatavalt Pärnu LV korraldusele otsustati Pärnu Keskraamatukogul võõrandada 4 garderoobinagi 
hinnaga 60 eurot nagi alljärgnevalt: 
- kaks nagi MTÜ-le Maarja-Magdaleena Gild 
- kaks nagi PK Arendus OÜ-le. 
 
12. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist otsustati eraldada 600 eurot Pärnu Ühisgümnaasiumi 
ventilatsiooniringluspumba vahetuseks. 
 
13. Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga 
„Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas” 
Volikogu istungile suunati eelnõu lubada Pärnu Linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi projekti 

„Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas“ omafinantseeringuga kuni 1 950 000 eurot 

Pärnu linna eelarvest aastatel 2018 kuni 2021. 
 


