
Ülevaade	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  5.	  veebruari	  2018	  istungist 
	   
1.	  Volituste	  andmine 
Volitada	  sotsiaalosakonna	  lastekaitseteenistuse	  lastekaitsespetsialisti	  ja	  lastekaitseteenistuse	  
juhatajat	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  esindajana	  täitma	  eestkostja	  ülesandeid,	  tehinguid	  ja	  toiminguid. 
	  
2.	  Sotsiaalvaldkonnas	  tegutsevale	  mittetulundusühingule	  tegevustoetuse	  määramine 
Eraldati	  sotsiaalvaldkonnas	  tegutsevale	  mittetulundusühingule	  Pärnu	  Toidupank	  2018.	  aasta	  
tegevustoetust	  summas	  3250	  eurot. 
	  
3.	  „Pärnu	  Sotsiaalkeskuse	  töötajate	  koosseisu	  kinnitamine"	  muutmine 
Otsustati	  muuta	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  15.	  jaanuari	  2018	  korralduse	  nr	  25	  „Pärnu	  Sotsiaalkeskuse	  
töötajate	  koosseisu	  kinnitamine“	  punkti	  1	  ja	  vähendada	  “Linnaeelarvest	  finantseeritavad	  
töökohad”	  loetelus	  hooldustöötaja	  töökohtade	  arvu	  1	  töökoha	  võrra	  ja	  lisada	  loetellu	  
“Riigieelarvest	  finantseeritavad	  töökohad”	  hooldustöötaja	  1	  töökoht.	  Töökohtade	  arv	  kokku	  on	  
50,45. 
	   
4.	  Eraharidusasutustele	  tegevustoetuse	  eraldamine 
Otsustati	  maksta	  Pärnu	  linnas	  tegutsevale	  erakutseõppeasutusele	  tegevustoetust	  2017.	  aasta	  
linna	  eelarves	  erakutseõppeasutusele	  eraldatud	  summa	  2/12	  ulatuses	  kuni	  Pärnu	  linna	  2018.	  
eelarve	  vastuvõtmiseni	  alljärgnevalt: 
	   
Erakutseõppeasutus Kooli	  pidaja Summa	  eurodes 
Pärnu	  Saksa	  
Tehnoloogiakool 

OÜ	  Pärnu	  Tehnikahariduskeskus 1440 

	   Kokku: 1440 
	  
Otsustati	  maksta	  Pärnu	  linnas	  tegutsevatele	  erahuvikoolidele	  tegevustoetust	  2017.	  aasta	  linna	  
eelarves	  erahuvikoolidele	  eraldatud	  summa	  2/12	  ulatuses	  kuni	  Pärnu	  linna	  2018.	  aasta	  eelarve	  
vastuvõtmiseni	  alljärgnevalt: 
	   
Erahuvikool Kooli	  pidaja Summa	  eurodes 
Ainula	  Balleti	  ja	  
iluvõimlemise	  stuudio 

OÜ	  Ainula 340 

Black	  and	  Brownie	  
Erahuvikool 

OÜ	  Black	  and	  Brownie 2010 

Endla	  Murd	  
Laulustuudio 

Endla	  Murd	  Stuudio	  OÜ 135 

Jana	  Trink	  Erakool SA	  Pärnu	  Vabahariduskeskus 1020 
Janne	  Ristimetsa	  
Tantsustuudio 

OÜ	  J.R.	  Tantsustuudio 2010 

JJ-‐Street	  Tantsukool MTÜ	  Urban	  Style 300 
Jumbo	  Huvialakool MTÜ	  Jumbo 1300 
Laine	  Mägi	  Tantsukool MTÜ	  Ligrid 1820 
Pärnu	  Ingerisoomlaste	  
Kultuuriseltsi	  

MTÜ	  Pärnu	  Ingerisoomlaste	  Kultuuriselts 80 



erahuvikool	  Orvokki 
Pärnu	  Käsikellakool MTÜ	  Pärnu	  Käsikellastuudio 250 
Pärnu	  Loovuskeskus MTÜ	  Pärnu	  Vabakooli	  Selts 1220 
Pärnu	  Tennisekool MTÜ	  Pärnu	  Tennisekool 860 
Pärnu	  Vanalinna	  
Koolituskeskus 

MTÜ	  Pärnu	  Vanalinna	  Koolituskeskus 1230 

RVK	  Huvikool MTÜ	  Selts	  Raeküla 470 
Rüütli	  Erahuvikool MTÜ	  Õppe-‐	  ja	  Arenduskeskus	  

“Järeleaitaja” 
540 

Spordi-‐	  ja	  kultuurikool	  
Humanitas 

MTÜ	  Rand 630 

Studio	  Happy	  Dancers MTÜ	  Studio	  Happy	  Dancers 1200 
Tantsukool	  WAF	  Dance MTÜ	  Valik 560 
Võimlemiskool	  Rüht MTÜ	  Võimlemisklubi	  Rüht 1525 
	   Kokku: 17500 
	   
5.	  Pärnu	  linna	  arengudokumentide	  ja	  eelarvestrateegia	  koostamise	  kord 
Kehtestati	  Pärnu	  linna	  arengudokumentide	  ja	  eelarvestrateegia	  koostamise	  kord. 
	   
6.	  Arengukava	  algatamine	  
Otsustati	  algatada	  Pärnu	  linna	  arengukava	  aastani	  2035	  koostamine,	  mida	  koordineerib	  Pärnu	  
Linnavalitsuse	  arenguteenistus. 
	   
7.	  Ehitusloa	  väljastamine	   
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Audru	  alevik,	  Kolmnurga	  tänav	  kinnistule	  
(katastritunnus	  15904:003:1848),	  Kolmnurga	  kõnnitee	  kinnistule	  (katastritunnus	  
15904:003:1849)	  ja	  19105	  Audru	  tee	  kinnistule	  (katastritunnus	  15904:003:0413)	  veetorustiku	  
rajamiseks. 
	   
8.	  Ehitusloa	  väljastamine	   
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Kihlepa	  küla,	  Kihlepa	  rahvamaja	  kinnistul	  (katastritunnus	  
15905:002:0263)	  asuva	  Neitsiraba	  Külastuskeskuse	  (ehitisregistri	  kood	  103044931)	  
ümberehitamiseks. 
	   
9.	  Ehitusloa	  väljastamine 
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Side	  tn	  6	  (katastritunnus	  62501:001:0826)	  kinnistule	  
abihoone	  püstitamiseks. 
	   
10.	  Ehitusloa	  väljastamine	   
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Sireli	  tn	  3	  kinnistule	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  
ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  reoveekanalisatsiooni	  ja	  elektrivarustuse	  
rajamisega. 
	   
11.	  Ehitusloa	  väljastamine 



Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Telliskivi	  tn	  5a	  (katastritunnus	  62507:034:0002)	  
kinnistule	  üksikelamu	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veetorustiku,	  
reoveekanalisatsiooni	  ning	  elektrivarustuse	  rajamisega. 
	   
12.	  Ehitusloa	  andmine	  	  
Otsustati	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linnas	  Paikuse	  alevis	  Pärnade	  pst	  1	  kinnistul	  asuva	  
kauplusehoone	  ja	  väliterrassi	  lammutamiseks	  (kinnistusregistri	  number	  1742006,	  
katastritunnus	  56801:001:0025,	  pindala	  4579	  m²,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  ärimaa). 
	   
13.	  Ehitusloa	  andmine 
Otsustati	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linnas	  Paikuse	  alevis	  Ringi	  tn	  31	  elamu	  gaasivarustuse	  
ehitamiseks	  (kinnistusregistri	  number	  3623306,	  katastritunnus	  56801:001:0902,	  pindala	  2000	  
m²,	  maakasutuse	  sihtotstarve	  –	  elamumaa). 
	   
14.	  Kalevi	  pst	  42	  kinnistu	  detailplaneeringu	  koostamise	  lõpetamine 
Otsustati	  lõpetada	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  3.	  veebruari	  2014	  korraldusega	  nr	  74	  „Kalevi	  pst	  42	  
kinnistu	  detailplaneeringu	  algatamine”	  algatatud	  detailplaneeringu	  koostamise	  menetlus	  ja	  
tunnistada	  nimetatud	  korraldus	  kehtetuks. 
 
15.	  Ringi	  tn	  10	  kinnistu	  detailplaneeringu	  koostamise	  lõpetamine 
Otsustati	  lõpetada	  Pärnu	  Linnavalitsuse	  22.	  oktoobri	  2012	  korraldusega	  nr	  462	  „Ringi	  tn	  10	  
kinnistu	  detailplaneeringu	  algatamine”	  algatatud	  detailplaneeringu	  koostamise	  menetlus	  ja	  
tunnistada	  nimetatud	  korraldus	  kehtetuks. 
	   
16.	  Volituste	  andmine	  maaküsimustes 
Volitati	  planeerimisosakonna	  maa	  peaspetsialisti,	  planeerimisosakonna	  juhatajat	  ja	  plaanide	  
registri	  spetsialisti	  teostama	  maaküsimusi	  puudutavaid	  tehinguid	  ja	  toiminguid. 
Volitati	  Audru	  osavallakeskuse	  juhatajat,	  Paikuse	  osavallakeskuse	  juhatajat	  ja	  Tõstamaa	  
osavallakeskuse	  juhatajat	  osavalla	  territooriumil	  asuva	  linnavara	  osas	  ning	  linnavara-‐	  ja	  
heakorrateenistuse	  juhtivspetsialist-‐teenistuse	  juhatajat	  Pärnu	  linna	  kui	  asustusüksuse	  
territooriumil	  asuva	  linnavara	  osas,	  kirjutama	  piirinaabrina	  alla	  piiriprotokollile. 
	  
17.	  Katastriüksuse	  jagamine	  ja	  lähiaadressi	  ning	  sihtotstarbe	  määramine 
Otsustati	  määrata	  Pärnu	  linnas	  Audru	  alevikus	  asuva	  Raksipõllu	  katastriüksuse	  
(katastritunnus15904:003:2119)	  jagamisel	  tekkinud	  katastriüksustele	  järgmised	  lähiaadressid	  ja	  
sihtotstarbed: 
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Luige	  tee	  8,	  elamumaa	  100%; 
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Raksiriba,	  maatulundusmaa	  100%; 
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Raksipõllu,	  maatulundusmaa	  100%. 
	   
18.	  Kinnisasjaga	  liitmiseks	  sobiva	  maa	  erastamine	  
Otsustati	  määrata	  Pärnu	  linnas	  Jõõpre	  külas	  asuva	  Ardi	  kinnistuga	  (registriosa	  nr	  2337406,	  
katastritunnus	  15902:001:0080)	  liitmiseks	  sobiva	  erastatava	  katastriüksuse	  nimeks	  Ardi	  
juurdelõige. 
	   
19.	  Korraldatud	  jäätmeveoga	  mitteliitunuks	  lugemine	  
Otsustati	  rahuldada	  jäätmevaldaja	  taotlus	  ning	  lugeda	  Lao	  külas	  asuv	  kinnistu	  (katastritunnus:	  



82603:003:0001)	  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. 
	   
20.	  Korraldatud	  jäätmeveoga	  mitteliitunuks	  lugemine	  
Otsustati	  rahuldada	  jäätmevaldaja	  taotlus	  ning	  lugeda	  Audru	  alevikus	  asuv	  kinnistu	  
(katastritunnus:	  15903:004:0039)	  korraldatud	  jäätmeveoga	  erandkorras	  hooajaliselt	  
mitteliitunuks	  perioodil	  01.	  november	  kuni	  30.	  aprill	  kuni	  aastani	  2022,	  kuna	  talveperioodil	  
jäätmevaldaja	  kinnisasjal	  puudub	  elu-‐	  või	  äritegevus	  või	  muu	  tegevus,	  mille	  käigus	  võib	  tekkida	  
jäätmeid. 
	   
21.	  Korraldatud	  jäätmeveoga	  mitteliitunuks	  lugemine 
Otsustati	  rahuldada	  jäätmevaldaja	  taotlus	  ning	  lugeda	  Audru	  alevikus	  asuv	  kinnistu	  
(katastritunnus:	  15903:004:0017)	  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. 
	  
22.	  Korraldatud	  jäätmeveoga	  mitteliitunuks	  lugemine	  
Otsustati	  rahuldada	  jäätmevaldaja	  taotlus	  ning	  lugeda	  Lavassaare	  alevis	  asuv	  kinnistu	  
(katastritunnus:	  39501:001:0049)	  korraldatud	  jäätmeveoga	  erandkorras	  mitteliitunuks	  
perioodil	  21.	  jaanuar	  2018	  kuni	  20.	  jaanuar	  2019,	  kuna	  jäätmevaldaja	  kinnisasjal	  puudub	  elu-‐	  
või	  äritegevus	  või	  muu	  tegevus,	  mille	  käigus	  võib	  tekkida	  jäätmeid. 
	   
23.	  Korraldatud	  jäätmeveoga	  mitteliitunuks	  lugemise	  taotluse	  osaliselt	  rahuldamata	  jätmine	  
Otsustati	  jätta	  osaliselt	  rahuldamata	  jäätmevaldaja	  taotlus	  ning	  lugeda	  Kõima	  külas	  asuv	  
kinnistu	  (katastritunnus:	  15905:001:0220)	  korraldatud	  jäätmeveoga	  erandkorras	  hooajaliselt	  
mitteliitunuks	  perioodil	  01.	  november	  kuni	  30.	  aprill	  kuni	  aastani	  2022	  (2018	  aastal	  algab	  
mitteliitunuks	  lugemise	  periood	  21.	  jaanuar),	  kuna	  talveperioodil	  puudub	  jäätmevaldaja	  
kinnisasjal	  elu-‐	  või	  äritegevus	  või	  muu	  tegevus,	  mille	  käigus	  võib	  tekkida	  jäätmeid. 
	   
24.	  Korraldatud	  jäätmeveoga	  mitteliitunuks	  lugemise	  taotluse	  osaliselt	  rahuldamata	  jätmine	  
Otsustati	  jätta	  osaliselt	  rahuldamata	  jäätmevaldaja	  taotlus	  ning	  lugeda	  Soeva	  külas	  asuv	  
kinnistu	  (katastritunnus:	  39501:001:0095)	  korraldatud	  jäätmeveoga	  erandkorras	  hooajaliselt	  
mitteliitunuks	  perioodil	  01.	  september	  kuni	  30.	  aprill	  kuni	  aastani	  2022	  (2018	  aastal	  algab	  
mitteliitunuks	  lugemise	  periood	  21.	  jaanuar),	  kuna	  talveperioodil	  puudub	  jäätmevaldaja	  
kinnisasjal	  elu-‐	  või	  äritegevus	  või	  muu	  tegevus,	  mille	  käigus	  võib	  tekkida	  jäätmeid. 
	   
25.	  Kaluri	  tee	  T2	  kinnistule	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmine	  Elektrilevi	  OÜ	  kasuks	  
Otsustati	  nõustuda	  Saulepa	  külas	  asuvale	  Kaluri	  tee	  T2	  (kinnistusregistriosa	  number	  4062006,	  
katastritunnus	  15905:004:0976)	  kinnistule	  isikliku	  kasutusõiguse	  seadmisega	  Elektrilevi	  OÜ	  
(äriregistrikood	  11050857)	  kasuks	  vastavalt	  Leonhard	  Weiss	  Energy	  AS-‐ilt	  tellitud	  LP4550	  
projektile. 
26.	  Linnavara	  tasuta	  kasutusse	  andmine	  otsustuskorras	  	  	  
Otsustati	  anda	  kuni	  31.	  detsembrini	  2022	  MTÜ	  Audru	  Lastekaitse	  Ühing	  (registrikood	  
80104073)	  tasuta	  kasutusse	  Audru	  osavallakeskuse	  kabinet	  nr	  142	  suurusega	  12,8	  m²,	  
asukohaga	  Pärna	  allee	  7,	  88301	  Audru	  alevik,	  Pärnu	  linn. 
	   



27.	  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. 
	  
28.	  Ehitusloa	  väljastamine	  	  
Otsustati	  välja	  anda	  ehitusluba	  Pärnu	  linn,	  Uus-‐Sauga	  tn	  47	  kinnistule	  elamu	  tüüpi	  
erihooldekodu	  hoone	  püstitamiseks	  koos	  ehitise	  teenindamiseks	  vajaliku	  veevarustuse,	  
reoveekanalisatsiooni,	  elektrivarustuse,	  kaugkütte	  ja	  sidevarustuse	  rajamisega. 
	  
29.	  OÜ	  Paikre	  nõukogu	  liikmete	  tagasikutsumine	  ja	  uute	  liikmete	  nimetamine 
Otsustati	  tagasi	  kutsuda	  OÜ	  Paikre	  nõukogu	  liikmed	  Reet	  Jalakas,	  Väino	  Kaur	  ja	  Väino	  
Hallikmägi	  ja	  nimetada	  OÜ	  Paikre	  nõukogu	  liikmeteks	  Silver	  Smeljanski,	  Ardo	  Aasa	  ja	  Raido	  Ilp.	  
	  
30.	  Liikmeõiguste	  teostaja	  nimetamine	  MTÜ-‐s	  Rohelise	  Jõemaa	  Koostöökogu	  
Otsustati	  nimetada	  Pärnu	  linna	  liikmeõiguste	  teostajaks	  Rohelise	  Jõemaa	  Koostöökogus	  Marko	  
Šorin. 
	  
31.	  Liikmeõiguste	  teostaja	  nimetamine	  MTÜ-‐s	  Pärnu	  Lahe	  Partnerluskogu 
Otsustati	  nimetada	  Pärnu	  linna	  liikmeõiguste	  teostajaks	  Pärnu	  Lahe	  Partnerluskogus	  Priit	  
Annus. 
	  
32.	  Liikmeõiguste	  teostaja	  nimetamine	  MTÜ-‐s	  Liivi	  Lahe	  Kalanduskogu	  
Otsustati	  nimetada	  Pärnu	  linna	  liikmeõiguste	  teostajaks	  MTÜ-‐s	  Liivi	  Lahe	  Kalanduskogu	  Eino	  
Ojandu.	  
	  
33.	  SA	  Endla	  Teater	  nõukogu	  liikmete	  tagasikutsumine	  ja	  uute	  liikmete	  nimetamine 
Otsustati	  kutsuda	  tagasi	  SA	  Endla	  Teater	  nõukogu	  liikmed	  Kuno	  Erkmann	  ja	  Toomas	  Kivimägi	  
ning	  nimetada	  SA	  Endla	  Teater	  nõukogu	  liikmeteks	  Romek	  Kosenkranius	  ja	  Mari	  Suurväli.	  
	  
34.	  Linnavara	  valdusesse	  andmine	  
Otsustati	  anda	  Pärnu	  linnale	  kuuluvad	  sõidukid	  valdusesse	  järgmiselt:	  
-‐	  FORD	  TRANSIT	  300L	  buss	  (reg	  nr	  394APB,	  	  väljalaskeaasta	  2001)	  Tõstamaa	  Keskkooli	  
valdusesse;	  
-‐	  FORD	  TRANSIT	  TOURNEO	  mahtuniversaal	  (reg	  nr	  249AYO,	  väljalaskeaasta	  2007)	  Pärnu	  
Sotsiaalkeskuse	  valdusesse. 
	   
35.	  Sporditegevuse	  toetuse	  eraldamine	  	  
Eraldati	  Pärnu	  linna	  2018.	  aasta	  eelarvest	  spordiorganisatsioonidele	  tegevustoetused. 
	  


