Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 30. aprilli 2018 istungist
1. Raha eraldamine reservfondist
Linnavalitsuse reservfondist eraldati 600 eurot MTÜ-le Rahvatantsuansambel Kajakas noorte
segarühma osalemise toetamiseks Udmurtias 22.06.-28.06.2018 toimuval soome-ugrilaste XV
Rahvasvahelisel tantsuprojektil „Sild“.
2. Linnavara valdusesse andmine
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse hallatava asutuse Pärnu Haldusteenused valdusesse
alljärgnevad Pärnu linnale kuuluvad kinnistud:
- kinnistu asukohaga Pärnu linn, Pärnu linn Mõisavahe 2 (registriosa nr 2793405, üldkasutatav maa,
pindala 77 750 m2) ;
- kinnistu asukohaga Pärnu linn, Pärnu linn Saugamõisa tee 8 (registriosa nr 2793605, üldkasutatav
maa, pindala 63352 m2).
3. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks
Otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele kinnisasjadele.
- Kulla tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 2746405, katastritunnus 62503:074:0004, pindala 2748
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 37 m2, 0,4 kV
pingega elektri maakaabelliini paigaldamiseks;
- Räni tänav (kinnistusregistriosa nr 2892405, katastritunnus 62503:074:0043, pindala 1494 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 122 m2, 0,4 kV
pingega elektri maakaabelliini ja elektrijaotus –ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
- Vana Sauga tn 31 (kinnistusregistriosa nr 2506705, katastritunnus 62502:072:0022, pindala 7050
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%üldmaa , 0,4 kV pingega elektri maakaabelliini paigaldamiseks
( kasutusala 69 m 2 ) ja olemasolevate 10 kV ja 0,4 kV pingega maakaabelliinide
talumiseks(kasutusala 853 m 2;
- Ankru tänav T1(kinnistusregistriosa nr 7884050, katastritunnus 62501:001:0819, pindala 5542 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa ,) 0,4 kV pingega elektri maakaabelliini
paigaldamiseks ( kasutusala 332 m 2 ) ja olemasolevate 10 kV ja 0,4 kV pingega maakaabelliinide
talumiseks(kasutusala 505 m 2;
- Kitse tänav T5(kinnistusregistriosa nr 7129650, katastritunnus 62501:001:0636, pindala 2485 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa ,) 0,4 kV pingega elektri maakaabelliini
paigaldamiseks ( kasutusala 11 m 2 ) ja olemasoleva 10 kV pingega maakaabelliini
talumiseks(kasutusala 24 m 2;
- Kitse tn 39 (kinnistusregistriosa nr 2504105, katastritunnus 62502:076:0818, pindala 5353 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% üldmaa ,) 0,4 kV pingega elektri maakaabelliini paigaldamiseks (
kasutusala 21 m 2 ) ja olemasoleva 10 kV pingega maakaabelliini talumiseks(kasutusala 189 m 2;
- Uus-Sauga tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 2784905, katastritunnus 62502:076:0031, pindala
9688 m2, maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa ,) 0,4 kV pingega elektri maakaabelliini
paigaldamiseks ( kasutusala 244 m 2 ) ja olemasolevate 10 kV ja 0,4 kV pingega maakaabelliinide
talumiseks(kasutusala 783 m 2;

- Tui tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 203950, katastritunnus 62501:001:0085, pindala 640 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 129 m2,
keskkpinge –ja madalpinge elektrimaakaabelliinide paigaldamiseks;
- Henno tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 392850, katastritunnus 62501:001:0098, pindala 1085
m2, maakasutuse sihtotstarve – 100%transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 8 m2,
keskkpinge –ja madalpinge elektrimaakaabelliinide paigaldamiseks;
- Henno tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 409650, katastritunnus 62501:001:0095, pindala 829 m2,
maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa , isikliku kasutusõigusala suurus 8 m2, keskkpinge
–ja madalpinge elektrimaakaabelliinide paigaldamiseks.
4. Eluruumi üürile andmine
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga 1 aasta eluruumid üldpinnaga 25,9 m2 ja üldpinnaga 35,9
m2 asukohaga Pärnu linn, Lavassaare alev.
5. Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse 15. märtsi 2018 otsuse 3-5.7/38 peale
esitatud vaide lahendamine
Otsustati jätta rahuldamata isiku 19. märtsil 2018 esitatud vaie Pärnu Linnavalitsuse taristu- ja
ehitusteenistuse otsuse nr 3-5/38 tühistamise nõudes.
6. Pärnu Linnavalitsuse 27.11.2017 korralduse nr 27 "Tasuta parkimislubade andmine"
muutmine
Otsustati asendada Pärnu Linnavalitsuse 27. novembri 2017 korralduses nr 27 „Tasuta
parkimislubade andmine“ sõnad „Laial tänaval ja Keskväljakul parkimiseks“ sõnadega „Akadeemia
tänaval parkimiseks“.
7. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 19. jaanuari 2018 otsuse nr 3-5.4/21
projekteerimistingimuste peale esitatud vaide lahendamine
Otsustati jätta rahuldamata 12.02.2018 esitatud vaie Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
19.01.2018 otsuse nr 3-5.4/21 „Projekteerimistingimused garaažihoone püstitamiseks“ kehtetuks
tunnistamise nõudes.
8. Kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
Otsustati algatada Pärnu linnas Tallinna mnt 117 ja Pesa tn 2 kinnistute detailplaneeringu
koostamine.
9. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Harju tn 12y, Pärnu linn, Pärnu
linn. Nõustu sellega, et erastatakse järgmine maatükk:
– maa asukoht Harju tn 12y, Pärnu linn, Pärnu linn
– pindala 58 m²
– maa maksustamishind 90 eurot
– maa sihtotstarve 100% elamumaa.

10. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Harju tn 10y, Pärnu linn, Pärnu
linn. Nõustuti sellega, et erastatakse järgmine maatükk:
– maa asukoht Harju tn 10y, Pärnu linn, Pärnu linn
– pindala 57 m²
– maa maksustamishind 80 eurot
– maa sihtotstarve 100% elamumaa.
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Otsustati määrata Pärnu linnas Malda külas asuva Liivanurga (katastritunnus 15902:002:0156;
kinnistu registriosa nr 2914706) katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt:
- Liivanurga, maatulundusmaa – 100%
- Loodenurga, maatulundusmaa – 100%.
12. Projekteerimistingimuste vaide lahendamine
Otsustati jätta rahuldamata isikute poolt 12.03.2018 esitatud vaie Pärnu Linnavalitsuse
planeerimisosakonna 19.02.2018 korraldusega nr 194 antud projekteerimistingimuste kehtetuks
tunnistamise nõudes.
13. OÜ SuFe 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitati OÜ SuFe majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2017.
14. OÜ Lavassaare Kommunaal 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitati OÜ Lavassaare Kommunaal majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2017.
15. Vastla tn 2a hoonete koha-aadresside määramine
Otsustati määrata Pärnu linnas, Pärnu linnas, Vastla tn 2a asuval maaüksusel (katastritunnus
62503:064:8160, kinnistu registriosa nr 1509905) olemasolevale lammutatavale elamule ja uuele
püstitatavale korterelamule koha-aadressid järgmiselt:
- 6-krt elamu (ehitisregistrikood 120849061) unikaalaadress Vastla tn 2a;
- elamu (ehitisregistrikood 103044594, lammutatav) unikaalaadress Vastla tn 2a/1.
16. Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu võtta vastu Pärnu linnas, Karusselli tn 109 kinnistu
detailplaneering.
17. Paikuse valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kinnitada Paikuse valla 2017. aasta majandusaasta aruanne.

