
Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 29. jaanuar 2018 istungist 
 
1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 "Sotsiaaltoetuste suuruste määramine" 
muutmine 
Vastavalt linnavalitsuse määrusele otsustati muuta Pärnu Linnavalitsuse 28. oktoobri 2013 
määruses nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” ja sõnastatakse see järgmiselt: 
- Koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumise toetuse leibkonna ühe liikme arvestuslikuks 
netosissetuleku piiriks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üksi elava isiku või perekonna 
esimese liikme toimetulekupiir; 
- Lisatoetuse määramise otsustab hoolekandekomisjon, kui ühes kuus ühele leibkonnale 
määratavate toetuste arvestuslik vajadus on suurem kui 300 eurot. Muudel juhtudel otsustab 
lisatoetuste määramise sotsiaaltöötaja tingimusel, et kui määratavate toetuste arvestuslik vajadus 
jääb vahemikku 150-299 eurot, siis arutatakse taotlus läbi sotsiaalkonsultantide töökoosolekul. 
 
2. "Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine" muutmine 
Otsustati täiendada Pärnu Linnavalitsuse 18.12.2017 korralduse nr 107 „Pärnu Sotsiaalkeskuse 
teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ järgmises sõnastuses: 
- Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenuse klientide ööbimine Riia mnt 70 (sisaldab 
hommiku-, lõuna- ja õhtusööki, hooldus- ja hügieenitarbeid) üks öö hinnaga 12.85 eurot; 
- Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenuse klientide ööbimine Riia mnt 70 (sisaldab 
hooldus- ja hügieenitarbeid) üks öö hinnaga 7.00 eurot. 
 
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine 
Otsustati eraldada toetust sotsiaalprojektidele alljärgnevalt:  
Toetuse saaja                                                                        Projekti nimi                                      Toetuse 
summa 
- MTÜ Pärnu Ratastooli Klubi                                               „Ratastooliga võistlema“                  798 
eurot 
- MTÜ Sclerosis Multipleksi Pärnumaa Ühing                      „Vesivõimlemine“                              217,35 
eurot 

4. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 08.08.2018 sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialist ja 
lastekaitseteenistuse juhataja Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma isiku kõiki eestkostja 
ülesandeid, sealhulgas tehingud ja toimingud Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- 
ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes. 

5. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 20.06.2018 sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialist ja 
lastekaitseteenistuse juhataja Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma isiku kõiki eestkostja 
ülesandeid, sealhulgas tehingud ja toimingud Sotsiaalkindlustusametis, Eesti Töötukassas, Maksu- 
ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes. 

6. Eralasteaedadele tegevustoetuse kehtestamine  



Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati kehtestada 2018. aastal eralasteaedade 
tegevustoetuse arvestuslikuks maksumuseks 160 eurot kuus ühe lapse kohta. 
 
7. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018 
Otsustati eraldada noorsooprojektidele 2018. aasta veebruaris toetust alljärgnevalt: 

Taotleja Projekti nimi Eraldatud 

summa 

eurodes 

MTÜ Pärnu Vabakooli Selts, 

Pärnu Noorte Vabaajakeskus 

Noorte oma EV 100 1000 

Pärnu Kunstide Maja Pärnumaa poistelaulu võistlus 300 

Pärnu Keskraamatukogu Kohtume raamatukogus Vol 4 400 

 kokku 1700 

 
8. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine 
Otsustati muuta Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 13 kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse 
struktuuri ja teenistujate koosseisu järgmiselt: 
- vähendada haridusosakonna koosseisu alushariduse spetsialisti ametikoha võrra; 
- suurendada avalike suhete teenistuse koosseisu ühe töökoha võrra. 
 
9. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati: 
- 3000 eurot Pärnu Sõudekeskusele „Kalev“, sõudekeskuse valvesüsteemide kaasajastamiseks; 
- 5500 eurot Tammiste Hooldekodule, kombiahju soetamiseks. 
 
10. Ehitusloa väljastamine Riia mnt 225 üksikelamu 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Riia mnt 225 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. 
 
11. Ehitusloa väljastamine Suvituse 14 Wasa  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Suvituse tn 14 kinnistule taastusravikeskus ja hotelli 
püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveekanalisatsiooni, kaugkütte, sidevarustuse ja elektrivarustuse rajamisega. 
 
12. Ehitusloa väljastamine Kuldranna puurkaev 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu linn, Valgeranna küla, Kuldranna kinnistule (katastritunnus 
15905:002:0296) puurkaevu rajamiseks. 
 
13. Ehitusloa väljastamine Metsaaluse puurkaev 
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu maakond, Pärnu linn, Kabriste küla, Metsaaluse kinnistule 
(katastritunnus 15905:004:0410) puurkaevu rajamiseks. 
 



14. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine 
Otsustati määrata Pärnu linnas Audru alevikus asuva Raksijõe katastriüksuse (katastritunnus 
16001:001:0375) detailplaneeringu teise etapi kohasel jagamisel moodustatud katastriüksustele 
järgmised lähiaadressid ja sihtotstarbed: 
- Haigru tee 1 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Haigru tee 2 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Haigru tee 3 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Haigru tee 4 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Haigru tee 5 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Haigru tee 6 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – üldkasutatav maa 100%; 
- Haigru tee 7 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Lagle tee 4 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Lagle tee 6 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Lagle tee 8 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Lagle tee 10 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – üldkasutatav maa 30%, veekogude maa 

70%; 
- Lagle tee 12 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Lagle tee 14 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Lagle tee 16 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – elamumaa 100%; 
- Lagle tee L2 katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – transpordimaa 100%; 
- Haigru tee katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – transpordimaa 100%; 
- Raksijõe katastriüksus, Audru alevik, sihtotstarve – maatulundusmaa 100%. 
 
15. Maamaksuvabastuse saajate kinnitamine 
Otsustati vabastada 2018. aasta maamaksust represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud 
isikud nende omanduses oleva elamumaa maamaksuseaduse § 11 lõikes 1 ettenähtud 
maksuvabastust (1500 m2) ületavas osas. 
 
16. Merimetsa tn 121 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 
Otsustati lõpetada Pärnu Linnavalitsuse 24. septembri 2007 korraldusega nr 668 „Merimetsa tn 
121 kinnistu detailplaneeringu algatamine” algatatud detailplaneeringu koostamise menetlus ja 
tunnistada nimetatud korraldus kehtetuks. 
 
17. Kohanime määramine (Jõesuudme põik) 
Otsustati määrata Pärnu linnas Papsaare külas asuva liikluspinna nimeks Jõesuudme põik. 

18. Õnnemängu mängukoha tegevuse üle võtmiseks nõusoleku andmine 
Otsustati anda nõusolek Grand Prix Casino OÜ õnnemängu mängukoha tegevuse üle võtmiseks 
IMG Kasiinod OÜlt aadressil Hommiku tn 2, Pärnu linnas tähtajaga 20 aastat. 

19. Linnavara valdusesse andmine (sõidukid) 
Otsustati anda Pärnu linnale kuuluvad alljärgnevad sõidukid valdusesse järgmiselt: 



Sõiduki mark/mudel                                    reg märk                    vl 
aasta           endine  valdaja                     uus valdaja 
Dresel MCT kvadrik maastikusõiduk             97 CV                          2013                Tõstamaa 
vallavalitsus            Pärnu Haldusteenused  
MTZ jäiga raamiga traktor                            2423TA                       2005                Tõstamaa 
vallavalitsus            Tõstamaa osavallakeskus 
HYNDAI universaal                                         171BBF                       2008                Tõstamaa 
vallavalitsus            Tõstamaa Keskkool 
TIKI TREILER C-300 MADEL                           817DD                         2001                Tõstamaa 
vallavalitsus            Tõstamaa osavallakeskus 
MITSUBISHI universaal elekter                     527BGS                       2012                Tõstamaa 
vallavalitsus            Tõstamaa osavallakeskus 
T 25A3 jäiga haagisega                                 9668EC                       1987                Tõstamaa 
vallavalitsus            Pärnu Haldusteenused 
KEWNER 757L haagis                                     508YJX                         2015                Paikuse 
vallavalitsus              Pärnu Haldusteenused 
MITSUBISHI universaal elekter                     294BGK                       2012                Paikuse 
vallavalitsus              Paikuse Päevakeskus 
FORD TRANSIT 300L buss                              894TJK                        2004                Paikuse 
vallavalitsus              Pärnu Haldusteenused 
OPEL Combo Van kaubik                               067BGF                       2009                Audru 
vallavalitsus                 Pärnu Haldusteenused 
RENAULT KANGOO kaubik                             968BJV                        2013                Audru 
vallavalitsus                 Audru osavallakeskus 
RESPO 751 MADEL haagis                             913YHP                       2012                Audru 
vallavalitsus                 Audru osavallakeskus 
Baltic 120 mootorpaat                                   VLF-774                       2009                Tõstamaa 
vallavalitsus            Pärnu Haldusteenused 
hõljuk                                                                                                                        Tõstamaa 
vallavalitsus            Pärnu Haldusteenused 
 
20. Riigihanke korraldamine (Loode-Pärnu heakorrastamine) 
Otsustati korraldada Loode-Pärnu tööstusala kinnistute heakorrastamiseks Lennuvälja tee äärsel 
alal avatud hankemenetlusega riigihange „Loode-Pärnu tööstusala kinnistute heakorrastamine 
Lennuvälja tee äärsel alal“. 

21. Nõusoleku andmine Suur-Jõe tn 57 hoonestusõigust koormava reaalkoormatise kande 
kustutamiseks ja hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga 
Otsustati anda nõusolek Pärnu linna omandis olevat Pärnu linnas Pärnu linn, Suur-Jõe tn 57 
kinnisasja (kinnistusregistri registriosa nr 366305) koormava hoonestusõiguse (kinnistusregistri 
registriosa nr 2212405) hüpoteegiga koormamiseks AS SEB Pank kasuks summas kuni 2 600 000 
eurot. 
 
22. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Metsamaterjali müük) 



Otsustati tunnistada Pärnu Linnavalitsuse 18. detsembri 2018. aasta korralduse nr 78 alusel 261,37 
tm metsamaterjali võõrandamiseks 23. jaanuaril 2018. a läbi viidud kirjalikul enampakkumisel 
parimaks pakkumine ostuhinnaga 10 005 eurot (hinnale lisandub käibemaks), mille esitas Karo 
Mets OÜ. 
 
23. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Maakohus 
Otsustati anda Pärnu Maakohtule kaks tasuta parkimisluba tähtajaga üks aasta alates 
väljastamisest. 
 
24. Tasuta parkimisloa andmine - SA Pärnumaa Turism 
Otsustati anda Sihtasutusele Pärnumaa Turism üks tasuta mootorsõiduki registreerimisnumbrita 
parkimisluba Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimiseks tähtajaga üks aasta alates 
parkimisloa väljastamisest. 
 
25. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine 
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud endise Popsikoht nr 8 maa Pärnu linnas Seliste 
külas. 
 
26. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 18.04.2021 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna 
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eakate hoolekande 
peaspetsialisti Pärnu Linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki 
eestkostja ülesandeid, sealhulgas tehingud ja toimingud Sotsiaalkindlustusametis, Eesti 
Töötukassas, Maksu- ja Tolliametis ja muudes ametiasutustes. 

27. OÜ Kümblus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine 
Otsustati tagasi kutsuda OÜ Kümblus nõukogu liige Vladimir Klevtsov ja nimetada OÜ Kümblus 
nõukogu liikmeteks viieks aastaks Eino-Jüri Laarmann, Toomas Aaviste ja Hillar Talvik. 

28. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine 
Otsustati tagasi kutsuda Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikmed Ago Kalmer ja Andres Laasma ja 
nimetada Peeter Prisk ja Ivi Altäe Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikmeteks kolmeks aastaks. 
 
29. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine 
Otsustati tagasi kutsuda AS Pärnu Vesi nõukogu liige Jüri Rahu ja nimetada Hillar Talvik AS Pärnu 
Vesi nõukogu liikmeteks viieks aastaks. 

30. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
Otsustati rahuldada jäätmevaldaja taotlus ning lugeda: 
- Papsaare külas asuv kinnistu korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks perioodil 24. 
jaanuar 2018 kuni 01. jaanuar 2020, kuna jäätmevaldaja kinnisasjal puudub elu- või äritegevus või 
muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid; 
- Audru alevikus asuv Sireli kinnistu korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks perioodil 
21. jaanuar 2018 kuni 20. jaanuar 2022, kuna jäätmevaldaja kinnisasjal puudub elu- või äritegevus 



või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid; 
- Kabriste külas asuv Palmisalu kinnistu korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks 
perioodil 01. veebruar 2018 kuni 20. jaanuar 2019, kuna jäätmevaldaja kinnisasjal puudub elu- või 
äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid. 
 
31. Volituste andmine linnavaraga seotud tehingute tegemiseks 
Otsustati volitada Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist-teenistuse 
juhatajat Karmo Näkki, taristu- ja ehitusteenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhatajat Väino 
Kauri, Audru osavallakeskuse juhatajat Priit Annust, Paikuse osavallakeskuse juhatajat Kuno 
Erkmanni ja Tõstamaa osavallakeskuse juhatajat Anu Petersoni esindama Pärnu linna linnavaraga 
seotud tehingute tegemisel. 

Otsustati volitada Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse linnavara peaspetsialisti 
Karin Pärmanni esindama Pärnu linna haldusaktides sätestatud tingimustel Pärnu linnale 

kuuluvatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmisega seotud tehingute tegemisel.  
 
 


