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Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 2. mai istungist 

 

 

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine 

Otsustati eraldada toetust 14 sotsiaalprojektile kogusummas 7209 eurot. 

 

2. Tervist edendava projekti toetamine 

Otsustati eraldada mittetulundusühingule Herbert Hahni Selts 1800 eurot projekti „Herbert 

Hahni Kooli ja lasteaed Pauliine õuesõppepaviljon“ toetuseks. 

 

3. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine 

Kinnitati Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020. 

 

4. Volituste andmine  

Volitati NT Bene OÜ juhatajat esindama Pärnu linna Fuel Cell and Hydrogen Joint 

Undertaking juures vesiniku tehnoloogia ala juurutavate projektide ettevalmistamisel. 

 

NT Bene OÜ tegi Pärnu Linnavalitsusele ettepaneku osaleda avaliku- ja erasektori 

partnerlusel põhineva organisatsiooni Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking poolt 

koordineeritavas konsortsiumis, mille eesmärk on välja töötada säästlikud lahendused 

vesiniku tehnoloogia alal ja juurutada vesiniku kütteelementidel töötavate elektri 

hübriidbusside ning tanklate süsteemi Euroopa linnades. 

 

5. Vahe tn 12b moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise 

teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Otsustati määrata moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Vahe tn 12b ja seal 

asuvate garaažide teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1931 m² ning maakasutuse 

sihtotstarbeks 100% elamumaa (001; E). 

 

6. Kanepi tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja 

ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Pärnu linna omandis oleval tänaval moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadress, 

sihtotstarve ja ehitiste (tee koosseisu kuuluvad liiklemiseks kasutatavad ja liiklemist 

reguleerivad rajatised) teenindamiseks vajalik maa järgmiselt: 

 

 Kanepi tänav T1 

- ehituskrundi nr 2381 

- pindala – 477 m², sh rajatiste alune pind 224 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 610 eurot 

 

 Kanepi tänav T2 

- ehituskrundi nr 2382 

- pindala – 337 m², sh rajatiste alune pind 116 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 430 eurot 

 

 Kanepi tänav T3 

- ehituskrundi nr 2383 

- pindala – 1097 m², sh rajatiste alune pind 430 m² 
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- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 1400 eurot 

 

 Kanepi tänav T4 

- ehituskrundi nr 2384 

- pindala – 349 m², sh rajatiste alune pind 236 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 450 eurot 

 

 Kanepi tänav T5 

- ehituskrundi nr 2385 

- pindala – 847 m², sh rajatiste alune pind 484 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 1080 eurot 

 

7. Õli tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste 

teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Pärnu linna omandis oleval tänaval moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadress, 

sihtotstarve ja ehitiste (tee koosseisu kuuluvad liiklemiseks kasutatavad ja liiklemist 

reguleerivad rajatised) teenindamiseks vajalik maa järgmiselt: 

 

 Õli tänav T1 

- ehituskrundi nr 1544 

- pindala – 3156 m², sh rajatiste alune pind 2350 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 2810 eurot 

 

 Õli tänav T2 

- ehituskrundi nr 1545 

- pindala – 2750 m², sh rajatiste alune pind 2337 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 2450 eurot 

 

8. Lille tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste 

teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Pärnu linna omandis oleval tänaval moodustatavale katastriüksusele määrati koha-aadress, 

sihtotstarve ja ehitiste (tee koosseisu kuuluvad liiklemiseks kasutatavad ja liiklemist 

reguleerivad rajatised) teenindamiseks vajalik maa järgmiselt: 

 

 Lille tänav T11 

- ehituskrundi nr 2380 

- pindala – 1873 m², sh rajatiste alune pind 755 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 2400 eurot 

 

9. Pirni tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste 

teenindamiseks vajaliku maa määramine 

Pärnu linna omandis oleval tänaval moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadress, 

sihtotstarve ja ehitiste (tee koosseisu kuuluvad liiklemiseks kasutatavad ja liiklemist 

reguleerivad rajatised) teenindamiseks vajalik maa järgmiselt: 
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 Pirni tänav T1 

- ehituskrundi nr 2311 

- pindala – 4155 m², sh rajatiste alune pind 2183 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 5320 eurot 

 

 Pirni tänav T2 

- ehituskrundi nr 2312 

- pindala – 688 m², sh rajatiste alune pind 366 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 880 eurot 

 

 Pirni tänav T3 

- ehituskrundi nr 2313 

- pindala – 2524 m², sh rajatiste alune pind 430 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 3230 eurot 

 

 Pirni tänav T4 

- ehituskrundi nr 2314 

- pindala – 3276 m², sh rajatiste alune pind 1890 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 4190 eurot 

 

 Pirni tänav T5 

- ehituskrundi nr 2315 

- pindala – 3980 m², sh rajatiste alune pind 1706 m² 

- sihtotstarve – transpordimaa (007; L) 100% 

- maa maksustamishind – 5090 eurot 

 

10. Määruse kehtetuks tunnistamine 

Tunnistati kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 5. juuni 2000 määrus nr 6 „Veokite liiklemise korra 

kinnitamine”. 

 

Alates 01.05.2015 on jõustunud majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määrus nr 1 

„Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise 

kord“, millega on ühtlustatud muuhulgas ka veokite liiklemine keelualades, sinna 

sisenemiseks loa taotlemise ning menetlemise kord.  

 

11. Nõusoleku andmine kinnisasjadele Rüütli tänav T6 ja Aia tänav T2 koormamiseks 

reaalservituudiga 

Anti nõusolek kinnistute Rüütli tänav T6 ja Aia tänav T2 koormamiseks reaalservituudiga 

kinnistu asukohaga Aia tn 4 kasuks (üle kinnisasja piiri rõdude ehitamiseks). 

 

Reaalservituudi ala kogusuurus on 24,2 m2 ja aastatasumäär on 386,60 eurot. 

 

12. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras 

Otsustati anda Pärnu Ooperiselts MTÜ-le alates 5. maist 2016 kuni 31. augustini 2016 tasuta 

kasutusse Steineri aed. 
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13. Enampakkumise tulemuste kinnitamine 

Tunnistati Pärnus Uus tn 3 asuva kinnistu võõrandamiseks 26. aprillil 2016 läbi viidud 

kirjalikul enampakkumisel parimaks pakkumine ostuhinnaga 161 000 eurot, mille esitas 

Elektrijaama OÜ.  

 

Pärnus Kooli tn 19 asuvas elamus paikneva korteriomandi nr 8 võõrandamiseks 26. aprillil 

2016 läbi viidud kirjalikul enampakkumisel tunnistati parimaks pakkumine ostuhinnaga 13 

115 eurot, mille esitas OÜ Guvernant. 

 

14. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine 

Osalejate puudumise tõttu tunnistati nurjunuks Pärnus Rüütli 40, Kuninga 26, Kuninga 28  

asuvate kinnistute ja Vee 4 asuvas hoones paikneva korteriomandi M60 võõrandamiseks läbi 

viidud kirjalikud enampakkumised. 

 

Majandusosakond korraldab uued enampakkumised. Rüütli 40 asuva kinnistu enampakkumise 

alghind on 790 000 eurot, Kuninga 26 enampakkumise alghind on 166 500 eurot, Kuninga 28  

enampakkumise alghind on 225 000 eurot ja Vee 4 asuvas hoones paikneva korteriomandi 

M60 enampakkumise alghind on 100 000 eurot. 

 

15. Pärnu Linnavolikogu otsus „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks“ 

(Rannastaadioni IT rentimine) 

Volikogu istungile suunati eelnõu lubada Pärnu Linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses 

Pärnu Rannastaadionile infotehnoloogilise riist- ja tarkvara rentimiseks koos paigaldamise ja 

seadistamisega korraldatava riigihankega ning selle tulemusena sõlmitava 36-kuulise 

rendilepinguga.  

 

16. Pärnu Linnavolikogu otsus „Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste 

kohustuste võtmiseks seoses projektiga „West-Estonia inter-city innovation clusters 

and talent Networks”“ 

Volikogu istungile suunati otsus lubada Pärnu Linnavalitsusel osaleda juhtpartnerina 

koostööprojektis „West-Estonia inter-city innovation clusters and talent Networks” ja lubada 

võtta varalisi kohustusi seoses projekti kaasfinantseeringuga 186 950 eurot Pärnu 

linnaeelarvest aastatel 2016-2019. 

 

Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada ettevõtjate maakonnaülest koostööd ja tuua 

piirkonda rohkem kõrgema haridusega ning kõrgemat lisandväärtus loovat tööjõudu. Projekti 

raames tehakse koostööd linnade, maakondlike arenduskeskuste ja kutsekooli vahel. Pärnu 

ettevõtjatele luuakse maakonnaülene koostöövõrgustik, mis suurendab ettevõtete 

konkurentsivõimekust ekspordi valdkonnas. Fookussektori ettevõtetele luuakse töötajate 

täiend- ja ümberõppeprogrammid, mis aitavad lahendad oskustööjõu puudust. Pärnu 

inkubaator saab lisarahastust nii investeeringuteks kui ka programmi jaoks. Keskendutakse 

seitsmele fookussektorile: elektroonika, tekstiil, puit, väikelaeva ehtitus, plastik, metall, 

sõltumatud energialahendused. 

 

Projekti tegevused ja eesmärgid kattuvad Pärnu linna arengukavas aastani 2025 planeeritud 

strateegiliste eesmärkidega. 

 

Projektis osaleb kokku 8 partnerit: Pärnu, Kuressaare ja Haapsalu linn, PEAK, Läänemaa 

Arenduskeskus, Saaremaa Arenduskeskus, SA Tuuru (Hiiumaa) ning Haapsalu 

Kutsehariduskeskus.  
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Projekt kestab 36 kuud ja selle kogumaht on 1 875 916,50 eurot. 

 

17. Raha eraldamine reservfondist 

Linnavalitsuse reservfondist eraldati haridus- ja kultuuriosakonnale 400 eurot 2. juunil Pärnu 

vanalinnas toimuva heategevusliku jooksu „Rat Race 2016“ korraldamise toetuseks (MTÜ 

JCI Pärnu) ja 250 eurot õpilaste transpordiks 20. aprillil Tallinnas toimunud foorumteatri 

etendusele. 

 


