
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 5. märts 2018 istungist 
 
1. Volituste andmine 
Otsustati volitada kuni 20.12.2022 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti ja sotsiaalosakonna 
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti linnavalitsuse esindajana täitma piiratud teovõimega 
täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid, tehinguid ja toiminguid. 

2. Raha eraldamine reservfondist 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati 500 eurot MTÜ Pärnu Kammerkoori osalemise toetamiseks 
26.04. – 30.04.2018 Gruusias toimuval VI rahvusvahelisel folkloori festivalil Rhythms of Spring. 
 
3. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018 
Eraldati noorsooprojektidele 2018. aasta toetused. 

4. Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi eraldamine 
Eraldati huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumid. 

5. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine 
Eraldati Pärnu linnas tegutsevale erakutseõppeasutusele tegevustoetused. 

6. Ehitusloa väljastamine  
Otsustati välja anda ehitusluba Pärnu maakond, Pärnu linn, Aruvälja küla, Haava kinnistule 
(katastritunnus 15901:001:0275) tootmishoone püstitamiseks. 
 
7. Kanepi tn 4 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Kanepi tn 4y. 
Nõustuti sellega, et isik erastab järgmise maatüki: 
– maa asukoht Kanepi tn 4y, Pärnu linn, Pärnu linn 
– pindala 127 m² 
– maa maksustamishind 170 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa (001; E). 
 
8. Katastriüksuste piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine 
Otsustati nõustuda Tõhela külas asuvate Madise-Jaani katastriüksuse (katastritunnus 
82601:001:0092) ja Marguse katastriüksuse (katastritunnus 82601:001:0031) piiride muutmisega 
vastavalt omanike kokkuleppele.  
Määrata piiride muutmise tulemusel tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed 
alljärgnevalt: 
- Madise-Jaani, sihtotstarve tootmismaa 100%; 
- Marguse, sihtotstarve maatulundusmaa 100%. 
 
9. Kanepi tn 6 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Kanepi tn 6y. 
Nõustuti sellega, et isikud erastavad järgmise maatüki: 
– maa asukoht Kanepi tn 6y, Pärnu linn, Pärnu linn 
– pindala 183 m² 



– maa maksustamishind 250 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa (001; E). 
 
10. Pirni tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pirni tn 26y. 
Nõustuti sellega, et isik erastab järgmise maatüki: 
– maa asukoht Pirni tn 26y, Pärnu linn, Pärnu linn 
– pindala 235 m² 
– maa maksustamishind 310 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa (001; E). 

11. Pirni tn 28 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pirni tn 28y. 
Nõustuti sellega, et isik erastab järgmise maatüki: 
– maa asukoht Pirni tn 28y, Pärnu linn, Pärnu linn 
– pindala 233 m² 

– maa maksustamishind 310 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa (001; E). 
 
12. Pirni tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine 
Otsustati anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pirni tn 30y. 
Nõustuti sellega, et isik erastab järgmise maatüki: 
– maa asukoht Pirni tn 30y, Pärnu linn, Pärnu linn 
– pindala 619 m² 

– maa maksustamishind 830 eurot 
– maa sihtotstarve 100% elamumaa (001; E). 
 
13. Kinnistute valdusesse andmine 
Otsustati anda Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse valdusesse põhivarana 

järgmised kinnistud: 
- Tähe tn 10 – katastritunnus 62401:001:0001, kinnistu registriosa number 11097650, pindala 1394 
m², maksustamishind 8910 eurot, sihtotstarve 100% elamumaa ½ mõttelises osas; 
- Põllu tn 6 – katastritunnus 62501:001:0989, kinnistu registriosa number 10614350, pindala 1648 
m², maksustamishind 9480 eurot, sihtotstarve 100% elamumaa ¼ mõttelises osas; 
- Turu tänav T1 – katastritunnus 62501:001:0697, kinnistu registriosa number 10782650, pindala 
1716 m², maksustamishind 1970 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Turu tänav T2 – katastritunnus 62501:001:0607, kinnistu registriosa number 10835850, pindala 
1604 m², maksustamishind 1840 eurot, sihtotstarve 100% transpordimaa; 
- Lina tn 17a – katastritunnus 62501:001:0981, kinnistu registriosa number 10917950, pindala 1378 
m², maksustamishind 1760 eurot, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa; 
-  Kirsi tn 40 – katastritunnus 62501:001:0982, kinnistu registriosa number 10827750, pindala 2808 
m², maksustamishind 3230 eurot, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa; 
-  Mai tn 28b – katastritunnus 62501:001:0978 kinnistu registriosa number 10453950, pindala 2278 
m², maksustamishind 5830 eurot, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa; 



-  Tähe tn 14a – katastritunnus 62501:001:0954 kinnistu registriosa number 9807150, pindala 9004 
m², maksustamishind 11530 eurot, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa. 
 
14. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks  
Otsustati nõustuda Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega 
Pärnu linnale kuuluvatel kinnisasjadel. 
 
15. Eluruumide üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga üks aasta: 
- eluruum asukohaga Pärnu linn, Pärnu linn Lai tn.17 üldpinnaga 13,1 m2; 
- eluruum asukohaga Pärnu linn Pärnu linn Metsa tn 16 üldpinnaga 33,2 m2.. 
 
16. Eluruumi üürile andmine 
Otsustatu anda tasu eest üürile tähtajaga üks aasta eluruum asukohaga Pärnu linn Paikuse vald 
Paikuse alev Tiigi tn 2 üldpinnaga 25,3 m2. 

17. Eluruumi üürile andmine 
Otsustati anda tasu eest üürile tähtajaga viis aastat eluruum asukohaga Pärnu linn Audru vald 
Lavassaare Võidu tn 2 üldpinnaga 25,9 m2. 

18. Riigihanke “Pärnu, Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate rekonstrueerimise I etapp“ 
pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja 
kvalifitseerimine 
Rigihanke „Pärnu, Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate rekonstrueerimise I etapp“ 
hankemenetlusel tunnistati vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused:  
- YIT Infra Eesti AS (registrikood 10114029); 
- OÜ Kivipartner (registrikood 11298405); 
- AS TREF Nord (registrikood 10217746); 
- OÜ RTS Infraehitus (registrikood 11716322). 
 
Kvalifitseeriti ja tunnistati edukaks pakkuja YIT Infra Eesti AS esitatud pakkumus maksumusega 
1 333 333,32 € koos käibemaksuga. 
 
19. Volituse andmine 
Otsustati volitada osaühingut Lavassaare Kommunaal osalema ja hääletama Pärnu linna nimel 
Lavasaare alevi korteriühistute, mille liikmeks on Pärnu linn koosolekutel. 
 
 
Gerli Kõiv  
kommunikatsioonispetsialist 
Pärnu Linnavalitsus 
444 8225 
gerli.koiv@parnu.ee 
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