
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 30. juuli 2018 istungist 

 

1. Pärnu Linnavalitsuse 23.07.2018 korralduse nr 627 "Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks" 

muutmine. 

Linnavalitsus lubas Weekend Festival Baltic OÜ-l korraldada festivali B-laval (suures telgis) hommikul kella 

viieni. Festival toimub 16.08.2018 kell 15.00 kuni 17.08.2018 kell 02.00, 17.08.2018 kell 14.00 kuni 

18.08.2018 kell 02.00 ja 18.08.2018 kell 14.00 kuni 19.08.2018 kell 02.00. Pärast festivali põhiprogrammi 

lõppu jääb avatuks üksnes rannajalgpalli alale paigaldatav B-lava, mis kaetakse heli 14 detsibelli võrra 

summutava telgiga ja mille võimendus on suunatud Hedoni poole. Hedon on festivali ajal festivali 

käsutuses. 

 

2. Pärnu Linnavalitsuse 12.03.2018 korralduse nr 259 „Spordiprojektide toetuse eraldamine“ muutmine. 

Linnavalitsus muutis 12. märtsi korraldust, lubades osaühingul Meeskond-A kasutada 500 euro suurust 

toetust Balti rammumeeste sarja kuuluva ürituse asemel ürituse Pärnumaa Rammumees läbiviimiseks. 

 

3. Tasuta sõiduõiguse andmine. 

Pärnu Muusikafestivali raames toimub 3.-11. augustini 2018 kümnendat korda Järvi akadeemia puhk- ja 

keelpillikursuslaste suvekursus, millest võtab osa 80 noort. Noori majutatakse Pärnumaa 

kutsehariduskeskuses, tunnid toimuvad Pärnu kontserdimajas. Linnavalitsus otsustas anda 80 kursusest 

osavõtjale 3.-11. augustini tasuta sõiduõiguse. 

 

4. Volituste andmine. 

Linnavalitsus volitas kolme sotsiaalosakonna töötajat tegema eestkostetoiminguid. 

 

5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Paikuse alev, Pärnade pst 11 ruum 14). 

Linnavalitsus otsustas anda tähtajatult V.M.K. Teenused OÜ kasutusse Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva 

Paikuse osavallakeskuse II korrusel paiknev ruumi nr 14 üldpinnaga 20,5 m2. Üürimääraks on 1,30 eurot 

ruutmeetri eest kuus, lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma lepingu eseme kasutamisega seotud 

kulusid. 

 

6. Ehitusloa väljastamine (Paikuse osavald, Silla küla, Kuigu tee 34). 

Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma ehitusloa Pärnu linnas Silla külas Kuigu tee 34 kinnistule 

üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, 

reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 

  

7. Ehitusloa väljastamine (Paikuse osavald, Paikuse alev, Orunõlva tn 1). 

Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma ehitusloa Pärnu linnas Paikuse alevis Orunõlva tn 1 

kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, 

reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 

  

8. Ehitusloa väljastamine (Audru osavald, Papsaare küla, Pilve tee 11 üksikelamu püstitamine). 



Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma ehitusloa Pärnu linnas Papsaare külas Pilve tee 11 

kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 

reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 

 

9. Ehitusloa väljastamine (Pärnu linn, Rehehepapi 12 tootmishoone). 

Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma ehitusloa Pärnu linnas Rehepapi tn 12 ja Rehepapi tn 14 

maaüksustele tootmishoone püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 

reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. PVC Katted OÜ kavatseb tootmishoones hakata 

lõikama ja kokku liitma koormakatteid, tente ja hallikatteid, mis valmistatakse kohale toodud 

materjalidest. 

 

10. Raha eraldamine reservfondist. 

Linnavalitsus otsustas eraldada reservfondist kultuuri- ja sporditeenistusele 300 eurot Pärnu Jahtklubile 

Angeliina Maria Isabel Õunap´i premeerimiseks purjetamise Zoom8 klassi maailmameistrivõistlustel 

saavutatud esikoha eest. 

  

11. Ettevõtlustoetuse eraldamine.  

Linnavalitsus otsustas eraldada ettevõtlustoetust alljärgnevatele projektidele:  

 

Projekt Taotleja Toetuse summa  

1.1 Messid 2018 Alise Technic OÜ 1 806,70 € 

1.2 Tõstamaa osavalla metsandusvaldkonna väikeettevõtete Ühisprojekt: FinnMETKO 2018 messi ja 

Soome Metsa Muuseumi külastus Mertex Mets OÜ 1 975,40 € 

1.3 Baltikumi eriala messidel osalemine eksponendina ning Soome turul oleva erialamessi külastus 

SKAMET OÜ 4 967,90 € 

1.4 Koolitusvisiit Ida-Euroopa suurimasse tekstiilitootmise vabrikusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

St. Disain OÜ 1 855,00 € 
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